
 



2 

 

 

 

 

Tavaszi Szél – Spring Wind 2019 

 

 

 

 
Szerkesztette: 

 

Bihari Erika – Molnár Dániel – Szikszai-Németh Ketrin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktoranduszok Országos Szövetsége 

Budapest 

2020 



3 

 

Tavaszi Szél – Spring Wind 2019 
 

I. kötet 

 

Lektorálták: 
 

Dr. Annus Ildikó 

Dr. Balogh Csaba 

Dr. Barna Gábor 

Dr. Berki Imre 

Dr. Biró Tamás 

Dr. Bodó Sára Anna 

Dr. Borka György 

Dr. Bottlik Zsolt 

Dr. Czeglédi Levente 

Dr. Csapó János 

Dr. Dénes Attila 

Dr. Diósi Gerda 

Dr. Dunai Attila 

Dr. Ferencz Jácint 

Dr. Fodor György 

Dr. H. Nagy Péter 

Dr. habil Domonkos Endre 

Dr. habil Homicskó Árpád Olivér 

Dr. habil Kendeffy Gábor 

Dr. habil Lichtmann Tamás 

Dr. habil Nóda Mózes 

Dr. habil Pintér Gábor 

Dr. habil Szilovics Csaba 

Dr. habil. Béli Gábor 

Dr. Hajnal Zsolt 

Dr. Házi Judit 

Dr. Kenesei György 

Dr. Keserű Zsolt 

Dr. Koncz Ibolya Katalin 

Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina 

Dr. Kotroczó Zsolt 

Dr. Kőrösiné dr. Molnár Andrea 

Dr. Kredics László 

Dr. László Kristóf 

Dr. Lattmann Tamás 

Dr. Madai Sándor 

Dr. Molnár Dénes 

Dr. Nyilas Anna 

Dr. Paár Ádám 

Dr. Szabó Éva 

Dr. Szeglet Péter 

Dr. Szilágyi Pál 

Dr. Tolner László 

Dr. Tóth Dávid 

Dr. Tóth J. Zoltán 

Dr. Tóth Zoltán 

Dr. Turkovics István 

Dr. Vajdai-Horváth Zsuzsa Beatrix 

Dr. Venkovits Balázs 

Dr. Zaccaria Márton Leó 

Dr. Zsolt Kotroczó 

Kornyilovné Dr. Máté Anita 

Ördögné Dr. habil Kolbert Zsuzsanna 

Prof. Dr. Elek Balázs 

Prof. Dr. Fleck Zoltán 

Prof. Dr. Hanusz Árpád 

Prof. Dr. Kovács András 

Prof. Dr. Pusztai Gabriella 

Simonné Dr. Balázsy Ágnes 

 

 

ISBN 978-615-5586-52-1ö 

ISBN 978-615-5586-60-6   

 

Felelős kiadó: 

Doktoranduszok Országos Szövetsége 

 

Megjelent: 2020 

Minden jog fenntartva.  



4 

 

 

 

 

 

 

Tavaszi Szél – Spring Wind 2019 

 
I. kötet 

 

 
Agrártudomány 

Állam-és jogtudomány 

Biológiatudomány 

Földtudomány 

Hittudomány 

Irodalomtudomány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ .................................................. 13 

AKÁC ÁLLOMÁNY KÜLÖNBÖZŐ ÜLTETÉSI HÁLÓZATAINAK 

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMEZÉSE TÉRINFORMATIKAI MÓDSZERREL .................. 14 

Ábri Tamás, Rásó János, Dr. Szabó Gergely 

EGYPONTOS NUKLEOTID-POLIMORFIZMUSOK (SNP) HATÁSA MAGYAR 

NAGYFEHÉR KOCÁK SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TULAJDONSÁGAIRA ............... 22 

Balogh Eszter, Kern László, Gábor György, Dálnoki Anna Boglárka, Rátky József, Zsolnai 

Attila, Anton István 

TELEPÜLÉSEK, MINT A REGIONÁLIS HÁLÓZATOK CSOMÓPONTJAI ................. 33 

Csányi Szilvia, Hegedűsné dr. Baranyai Nóra 

POTENCIÁLISAN TOXIKUS ELEMEK MEGKÖTÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

ADSZORPCIÓS IZOTERMÁVAL ÉS SPEKTROFOTOMÉTERES MÉRÉSSEL .......... 41 

Dálnoki Anna Boglárka, Rózsa László, Borka György, Balogh Eszter Erika, Rétháti 

Gabriella, Czinkota Imre 

SZELÉNNEL DÚSÍTOTT TEJTERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA ......................................... 48 

Dr. Juhászné Tóth Réka, Kiss Dóra, Csapó János 

COMPARATIVE STUDY OF HERBACEOUS DIVERSITY IN DIFFERENTLY 

STRUCTURED SHELTERBELTS ..................................................................................... 55 

Szigeti Nóra 

HOW COVER CROPS AND MULCHING EFFECT ON SOIL BIOLOGICAL AND 

PHYSICAL PARAMETERS ............................................................................................... 61 

Barnabás Kovács, László Kocsis, Péter Varga, János Májer 

AZ ÉVSZAKOK HATÁSA KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ SZARVASMARHAFAJTÁK 

LEGELŐI VISELKEDÉSÉRE HORTOBÁGYI SZIKESEKEN ........................................ 66 

Kovácsné Koncz Nóra, Posta János, Béri Béla 

A MALMI MŰVELETEK DON TOXIN CSÖKKENTŐ HATÁSÁNAK ÉS SZEPARÁLÓ 

TULAJDONSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ............................................................. 78 

Magyar Zoltán, Véha Antal, Pepó Péter, Bartók Tibor, Gyimes Ernő, Szarka Péter 

TERMÉSZETES FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A NYÍRSÉGI VÖRÖS TÖLGYES 

(QUERCUS RUBRA L.) ERDŐRÉSZLETEKBEN ........................................................... 88 

Marcsisin Tamás Máté, Király Gergely 



6 

 

FŰZ, NYÁR ÉS VEGYES AVAR LEBONTÁSÁNAK ÉS KIOLDÓDÁSÁNAK 

VIZSGÁLATA ..................................................................................................................... 99 

Simon Brigitta, Kucserka Tamás, Anda Angéla 

A SZÓJA (GLYCINE MAX L.) LEVÉLFELÜLETÉNEK ÉS 

TERMÉSMENNYISÉGÉNEK VIZSGÁLATA EVAPOTRANSzsPIROMÉTERBEN .. 106 

Simon Brigitta, Kucserka Tamás, Soós Gábor, Anda Angéla 

A NÁD LEBONTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A BALATON KESZTHELYI-ÖBLÉBEN ÉS 

A KIS-BALATON INGÓI BERKÉBEN ........................................................................... 113 

Simon Brigitta, Simon Szabina, Kucserka Tamás, Anda Angéla 

A NUCLEUS ACCUMBENS ÍZÉRZÉKELÉSBEN BETÖLTÖTT SZEREPÉNEK 

VIZSGÁLATA ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL SZABADON MOZGÓ 

PATKÁNYOKBAN ........................................................................................................... 119 

Dr. Szabó István, Hormay Edina, László Bettina, Prof. Dr. Karádi Zoltán 

GLOBÁLIS TRENDEK A SZŐLŐ SZAPORÍTÓANYAG ELŐÁLLÍTÁSBAN ............ 131 

Szabó Péter, Soós Adrienn, Veszelka Mihály, Kocsis László 

A NYÍRSÉGI AKÁCERDŐK MÉZTERMELÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI ..... 145 

Takács Marianna, Oláh János 

KLÍMAVÁLTOZÁS KÁROS HATÁSAINAK KIVÉDÉSE BAROMFIBAN ................ 164 

Tokodyné Szabadi Nikolett, Lázár Bence, Gócza Elen 

FŐTT TOJÁSTERMÉKEK APRÍTÁSI MÓDJÁNAK HATÁSA A FÉLKÉSZTERMÉK 

MINŐSÉGÉRE .................................................................................................................. 172 

Tóth Adrienn, Hidas Karina, Ayari Emna, Németh Csaba, Tóth Kálmán, Penksza Péter, 

Pásztorné Huszár Klára, Friedrich László 

 

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ ................................ 180 

LÉTEZIK-E HAZÁNKBAN DISZKRIMINATÍV HELYI ADÓZTATÁS? .................... 181 

dr. Bacsárdi József, dr. Wágner Tamás Zoltán 

BERUHÁZÁSVÉDELEM AZ EURÓPAI UNIÓBAN ..................................................... 204 

Bihari Erika 

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME EURÓPÁBAN, ÉS AZ ÁLTALÁNOS 

ADATVÉDELMI RENDELET HATÁLYBALÉPÉSÉNEK HATÁSA ........................... 213 

Dr. Bokros Attila 

 



7 

 

A SZOCIÁLIS CÉLÚ ÉTKEZTETÉS FORMÁI ÉS SZABÁLYOZÁSA ........................ 225 

Czibere Károly 

AZ „ÉSZ DIKTATÚRÁJA”: ............................................................................................. 235 

Galicz Kamilla Zsuzsanna 

VEZÉRLŐ ELVEK A PERKONCENTRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN ............................ 245 

Kiss Attila 

AZ ÁRPÁD-KORI KIRÁLYI JOG ÉS AZ ÁLLAMSZERVEZETI FUNKCIÓK 

ÖSSZEFÜGGÉSEI RENDSZERELMÉLETI KERETBEN .............................................. 253 

dr. László Balázs 

A JEGYZŐ JOGÁLLÁSA A HATÁLYOS MAGYAR JOGBAN ................................... 264 

Lengyelné Bús Zita 

A JEGYZŐI TISZTSÉG KIALAKULÁSÁNAK FŐBB ÁLLOMÁSAI .......................... 271 

Lengyelné Bús Zita 

A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN BEKÖVETKEZŐ TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK 

HATÁSA A JOGÉRVÉNYESÍTÉSRE MAGYARORSZÁGON ..................................... 277 

Lugosi József 

A NÜRNBERGI PER A JOG ÉS AZ ERKÖLCS HÁLÓJÁBAN .................................... 287 

dr. Papp Petra 

A MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA TÖRTÉNETE 1993-2010 KÖZÖTT ........ 299 

Rácz Márk 

A MARXIZMUS-LENINIZMUS OKTATÁSÁNAK HÁTTERE ÉS JOGI 

SZABÁLYOZÁSA 1950-1989 KÖZÖTT ......................................................................... 311 

Rácz Márk 

A KÉNYSZERMIGRÁCIÓ ÉS A MENEDÉKJOG SZOROS KAPCSOLATA .............. 325 

Salvador Neto Luis 

THOUGHTS ABOUT THE DEVELOPMENT AND DOMESTIC AND 

INTERNATIONAL APPLICATION OF THE FORESEEABILITY CLAUSE ............... 337 

dr. László Schmidt 

GONDOLATOK AZ ELŐRELÁTHATÓSÁGI KLAUZULA KIALAKULÁSÁRÓL ÉS 

ANNAK ALKALMAZÁSÁRÓL NEMZETKÖZI ÉS HAZAI VISZONYLATBAN ...... 342 

dr. Schmidt László 

RÖVID ÚTON AZ IGAZSÁGHOZ? - A TERHELTI BEISMERÉS ÉS A VALÓSÁG 

ÖSSZEFÜGGÉSEI ............................................................................................................. 348 

Simon Alexa 



8 

 

REGIONAL INTERNATIONAL ORGANIZATION ON COOPERATION OF 

COMBATTING CYBERCRIME: SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION AND 

CHINA ................................................................................................................................ 358 

Song Dawei 

THE LEGAL ASPECTS OF AGRICULTURAL ORGANIC PRODUCTS AND LAND 

POLICY .............................................................................................................................. 364 

Petra Stankovics, Barnabas Kovacs 

DEVIZAKÖLCSÖN, MINT BEFEKTETÉSI JOGVISZONY ......................................... 369 

Dr. Szívós Alexander 

„CSÖBÖRBŐL VÖDÖRBE?” ........................................................................................... 377 

Takács Dóra 

RIGHTS OF MIGRANT WORKERS UNDER INTERNATIONAL LABOR LAWS .... 388 

Khaing Moe- Thazin  

A MUNKÁLTATÓI ELLENŐRZÉS KORLÁTAI A MUNKAVÁLLALÓ 

SZEMÉLYISÉGI JOGAIRA ÉS ADATVÉDELEMHEZ VALÓ JOGÁRA TEKINTETTEL

 ............................................................................................................................................ 395 

Varga Dóra 

JOGÁLLAMISÁG KONTRA JÓ ÁLLAMISÁG, AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI 

BÍRÓSÁGÁNAK MAGYAR ÍTÉLETEI A LETARTÓZTATÁSOK ÉS A HOSSZ-ÜGYEK 

TÁRGYÁBAN ................................................................................................................... 402 

dr. Vincze Fanny Rose 

IZLAND ÉS AZ ADATVÉDELEM KAPCSOLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

MUNKAJOGBAN MEGJELENŐ ADATKEZELÉSRE .................................................. 413 

Dr. Wellmann Barna Bence 

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG VÉGREHAJTÁSI JOGGAL KAPCSOLATOS 

GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA A 2012. JANUÁR 1-ÉT KÖVETŐEN INDULT 

ÜGYEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALKOTMÁNYJOGI PANASZRA ...... 424 

dr. Zavaczky Márk András  

 

BIOLÓGIATUDOMÁNYI SZEKCIÓ .......................................... 434 

CSIPERKEGOMBA-PATOGÉN PENÉSZGOMBÁK SZÉNFORRÁS-HASZNOSÍTÁSI 

PROFILJÁNAK VIZSGÁLATA ....................................................................................... 435 

Allaga Henrietta 



9 

 

CINK OXID NANOPARTIKULUMOK HATÁSA KERESZTESVIRÁGÚ 

NÖVÉNYEKRE ................................................................................................................. 446 

Molnár Árpád 

RÁKÁTTÉTEK ELŐREJELZÉSE MARKOV-LÁNCOKKAL ....................................... 453 

Nyerki Emil, Benke János Marcell 

KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ SZÓRÓK GYOMFERTŐZÖTTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A 

MÁTRAI TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN .......................................................................... 465 

Rusvai Katalin, Dr. Czóbel Szilárd 

 

FÖLDTUDOMÁNYI SZEKCIÓ ................................................... 479 

NEW CHAPTER IN THE RELATIONS BETWEEN BRAZIL AND HUNGARY ........ 480 

Bihari Katalin 

TOKAJ-HEGYALJA ZSIDÓ TURIZMUSÁNAK FOGADÓKÉPESSÉGÉT 

BEFOLYÁSOLÓ FEJLESZTÉSEK ÉS NEGATÍV HATÁSOK ...................................... 489 

Drotár Nikolett 

A HATÁR, AMI SZÉTVÁLASZT? – HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A 

MAGYAR-UKRÁN HATÁRSZAKASZON .................................................................... 497 

Linc Annamária 

A MÚZEUM, MINT ÉLMÉNYÍGÉRET A 21. SZÁZADBAN. EGY 

LÁTOGATÓKUTATÁS TURISZTIKAI VONATKOZÁSAI ......................................... 504 

Schultz Éva 

 

HITTUDOMÁNYI SZEKCIÓ ....................................................... 519 

A BIBLIAI ḤĒREM AZ ÓKORI KÖZEL-KELETEN ...................................................... 520 

Bihari József 

A MAGYAR DIASZPÓRA RÓMAI KATOLIKUS LELKIPÁSZTORI JELENLÉTÉNEK 

KÉRDÉSEI A 21. SZÁZADBAN ...................................................................................... 529 

Dudás Róbert Gyula 

ISTEN JELENLÉTÉNEK TÉMÁJA EZEKIEL KÖNYVÉBEN ...................................... 537 

Dudevszky Richárd 

 



10 

 

UGARIT ÉS AZ ÓSZÖVETSÉG: MEGJEGYZÉSEK A KÉT KULTÚRA 

ÖSSZEHASONLÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANÁHOZ .................................................... 543 

Kató Szabolcs Ferencz 

AZ ÉNKÉP, A KULTURÁLIS KÖRNYEZET ÉS A KERESZTYÉN HIT KAPCSOLATA 

DÉL-KOREAI REFORMÁTUSOK KÖZÖTT ................................................................. 551 

Lucski Márta 

„ÚJ ÉNEKET ÉNEKLEK NEKED, ISTENEM, TÍZHÚRÚ LANTON ZENGEDEZEK 

NEKED.” (ZSOLT 144,9) MÁS FELEKEZETEK HATÁSA A GYULAFEHÉRVÁRI 

EGYHÁZMEGYÉBEN HASZNÁLT KERESZTÉNY KÖNNYŰZENEI REPERTOÁRRA

 ............................................................................................................................................ 558 

Száva Péter 

KOKAS KLÁRA VALLÁSOSSÁGA ÉS ISTENKÉPE ................................................... 565 

Székely Csilla Imola 

CANTERBURY-I ANSELMUS IMÁDSÁGAINAK ÉS LELKIGYAKORLATAINAK 

RITUÁLIS KARAKTERE ................................................................................................. 577 

Székely Tamás 

 

IRODALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ ....................................... 585 

KATAKLIZMA-NARRATÍVÁK A TUDOMÁNYOS FANTASZTIKUMBAN ............ 586 

Babos Orsolya 

KARINTHY FRIGYES „GÉNIUSZ” C. KARCOLATÁNAK ÉS „LEPKETÁNC” C. 

SZÍNMŰVÉNEK ELEMZÉSE PLATÓN BARLANGHASONLATA ALAPJÁN .......... 595 

Bacsó Beáta 

„...MINDKÉTFÉLEKÉP MÁS ÉRTELMET AD". KÖZKÖLTÉSZETI JELENSÉGEK A 

KÉTÁGÚ VERS PÉLDÁJÁN KERESZTÜL ................................................................... 607 

Deme Ágnes 

MOLNÁR FERENC A BÍRÓSÁGON .............................................................................. 615 

Karácsony Szilvia 

AZAS SÁLÓM / ÁCÁT SÁLOM / עצת שלום. BACHER SIMON ALKALMI 

KÖLTEMÉNYEI A „MAGYAR ÉS ERDÉLYHONI IZRAELITÁK EGYETEMES 

GYŰLÉSÉHEZ” ................................................................................................................ 624 

Prof. Dr. Oláh János, Tuna Rita 



11 

 

A VITAMÓDSZER ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSA A TÁRSADALMI 

INNOVÁCIÓRA: A VITÁZÁS ELSAJÁTÍTÁSÁNAK ÉS OKTATÁSÁNAK 

ÖSSZEFÜGGÉSEI KÜLÖNBÖZŐ KOMPETENCIÁK ÉS ATTITŰDÖK 

FEJLŐDÉSÉVEL ............................................................................................................... 633 

Lénárt-Muszka Zsuzsanna 

 

  



12 

 

Lectori Salutem!  

  

 

Kedves Olvasó! 

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében tisztelettel köszöntöm abból az alkalomból, 

hogy megjelent a DOSZ XXII. Tavaszi Szél Konferenciájának konferenciakötete. 

 

Ma már nélkülözhetetlen a tudás közzététele és megosztása. Nélkülözhetetlen a határainkon 

belüli és a határokat átívelő együttműködések kialakítása. Fontos és szükséges az egymás iránt 

tanúsított bizalom megerősítése és a közös gondolkodás ahhoz, hogy tudományosan 

megalapozott, innovatív válaszokat adhassunk a jövőnket meghatározó kérdésekre.  

 

A DOSZ feladata, hogy a doktori képzésben résztvevők érdekképviseletét és érdekvédelmét 

ellássa, ugyanakkor a szervezet küldetése az is, hogy a minőségi szakmai közélet szervezésével 

a fiatal kutatók számára kitárja a lehetőségeket és támogassa munkájukat. 

 

1997-ben született meg az a gondolat, hogy a doktoranduszok egy országos jelentőségű 

tudományos konferencia keretében mutathassák be kutatásaikat. A 2019-es esztendő egyik 

legnagyobb projektjeként a szervezőbizottsággal azt tűztük ki célul, hogy a szervezet jubileumi 

évében, tehát 2019-ben is sikeres és eredményes rendezvényt valósítson meg. A Debreceni 

Egyetemen megrendezett konferenciát hatalmas érdeklődés övezte, aminek köszönhetően több 

mint 800-an vettek részt a három napos rendezvényen, ahol többszáz doktorandusz és fiatal 

kutató három nap alatt több mint 650 előadást tartott. Számos visszajelzés érkezett a rendezvény 

sikerességével kapcsolatosan, amely úgy gondolom, hogy a DOSZ jubileumához méltó módon 

került megvalósításra. 

 

Úgy véljük, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége ezzel a rendezvénnyel is öregbítette 

hírnevét és erősítette küldetését, melynek lényege, hogy társadalmilag beágyazott szervezetként 

a doktori képzésben résztvevők számára kitárja a lehetőségeket, támogassa munkájukat és 

magát tudatosan alakító közösséget formáljon.  

 

Kedves Olvasó, szervezetünk sokrétű tevékenységének bemutatása messze meghaladja egy 

köszöntő terjedelmét. Biztosítalak benneteket, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége 

mindent megtesz annak érdekében, hogy a PhD és DLA hallgatók, doktorjelöltek, fiatal kutatók 

érdekeit hatékonyan képviselje. 

 

Reméljük, hogy a Tavaszi Szél Konferencia 2019-ben is maradandó, pozitív emlékeket hagyott 

mindenkiben, az ott szerzett tapasztalatok és új tudományos információk hasznául szolgálnak 

majd a résztvevők, és ezáltal a magyar tudomány és a felsőoktatás számára. 

 

További szakmai sikereket és kellemes olvasást kívánok minden kedves Olvasó számára! 

 

Debrecen, 2020. január 4. 

 

 

Molnár Dániel 

elnök 

Doktoranduszok Országos Szövetsége 
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HÁLÓZATAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMEZÉSE 

TÉRINFORMATIKAI MÓDSZERREL 
 

Ábri Tamás 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet Ültetvényszerű 

Fatermesztési Osztály, intézeti mérnök, abri.tamas@erti.naik.hu 

 

Rásó János 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet Ültetvényszerű 

Fatermesztési Osztály, tudományos segédmunkatárs, raso.janos@erti.naik.hu 

 

Dr. Szabó Gergely 

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Földtudományi Intézet, 

Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, adjunktus, 

szabo.gergely@scicence.unideb.hu 

 

Absztrakt 

Az utóbbi évtizedekben fokozódó jelleggel tapasztalható szélsőséges klimatikus jellemzők 

megjelenése, az egyre forróbb és szárazabb nyarak, a szélsőséges hőmérséklet és csapadék 

előfordulása kedvezőtlenül befolyásolják a faállományaink állapotát. A klímaváltozással 

kapcsolatban készült előrejelzések arra utalnak, hogy a rövidtávú hatások elsősorban a 

termőréteg vízháztartási viszonyainak változásán keresztül érvényesülnek a talajhasználatra és 

a primer biomassza termelésre. A csökkenő termőképesség valódi problémaként jelentkezik a 

faanyagtermesztésben is, csökkentve a termelés minőségi és mennyiségi paramétereit, az ágazat 

termelésbiztonságát. Az ültetvényszerűen termesztett fafajaink esetében a minőségi 

faalapanyag előállítása érdekében lényeges kérdés a változó környezeti feltételekhez legjobban 

illeszkedő optimális ültetési hálózat meghatározása. Hazánk legelterjedtebb honosított fafaja a 

fehér akác (Robinia pseudoacacia L.). Népszerűségét nagy termőhelyi potenciáljának, 

talajvédelemben betöltött szerepének (defláció, erózió elleni védelem), fájának sokféle 

hasznosítási lehetőségének (szerszámfa, tűzifa, szőlőkaró, bútoripar), nagy vitalitásának, kiváló 

vegetatív felújuló tulajdonságának, szabad N-megkötő képességének, továbbá nagy 

mennyiségű és kiváló minőségű mézének köszönheti. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 

Központ Erdészeti Tudományos Intézet Ültetvényszerű Fatermesztési Osztálya, a Debrecen 17 

E erdőrészletben létrehozott egy akác hálózati kísérletet 2007-ben. A vizsgálat célja, hogy a 

Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. által legnagyobb területen ültetett akácfajta (nyírségi 

kommersz akác) milyen ültetési hálózatban eredményezi a legnagyobb dendromassza 

produkciót, illetve ezzel együtt melyik hálózat adja a legjobb minőségű ipari alapanyagot, 

figyelembe véve, hogy a kísérletet gyenge termőképességű, szélsőségesen száraz termőhelyen 

létesítették, amely emiatt fokozottabban érzékeny a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira. Az 

állományvizsgálatok hagyományos módszerrel – teljes fás felvétel – az összes faegyed 

adatainak a felvételezését jelentik, amely nagyon munkaigényes, a nagy kísérleti területből 

kifolyólag több kutató számára, több napig tartó munkafolyamat. Olyan megoldást keresünk, 

amellyel rövid idő alatt megfelelő pontosságú információt kaphatunk az egyes hálózatok 

dendromassza produkciójáról. Kidolgozásunk alatt áll egy térinformatikai felvételezési 

metodika, amellyel ki szeretnénk váltani a nagy munkaigényes, hagyományos 

állományvizsgálati módszereket. 

Kulcsszavak: klímaváltozás, erdészet, akác, ültetvényszerű fatermesztés, térinformatika 
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1. Bevezetés  

 

Magyarország erdeit, faállományait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy hazánkban a legnagyobb 

területen termesztett fafaj az akác (Robinia pseudoacacia L.), a mintegy 2 millió ha-on elterülő 

hazai faállomány közel 25 %-án fordul elő. [1]  Gyorsan növő, nagy vitalitású, kiváló vegetatív 

felújuló képességgel rendelkező fafaj. Felhasználását tekintve sokoldalú. Az ipar (tűzifa, 

szerszámfa, bútor, járólap, stb.), a mezőgazdaság (szőlő- és gyümölcskaró, méhészet, 

méztermelés) és a környezetvédelem (defláció, erózió elleni védelem, szárazodó területek 

fásítása) különböző területein egyaránt hasznosítható. Pozitív tulajdonságai mellett nem szabad 

elmenni a nagy fényigényéből és erős gyökérkonkurenciájából adódó agresszív terjedő 

képessége, illetve társulás-képtelensége mellett. [2]   

A klímaváltozás, az időjárási szélsőségek gyakorivá válása hatással van faállományainkra, 

ültetvényszerűen termesztett fafajainkra. A csökkenő termőképesség valódi problémaként 

jelentkezik a faanyagtermesztésben is, csökkentve a termelés minőségi és mennyiségi 

paramétereit, az ágazat termelésbiztonságát. Az ültetvényszerűen termesztett fafajaink, így az 

akác esetében is a minőségi faalapanyag előállítása érdekében lényeges kérdés a változó 

környezeti feltételekhez legjobban illeszkedő optimális ültetési hálózat meghatározása. A 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet Ültetvényszerű 

Fatermesztési Osztálya, a Debrecen 17 E elnevezésű erdőrészletben létrehozott egy akác 

hálózati kísérletet 2007-ben. A vizsgálat célja, hogy a Nyírerdő Zrt. által legnagyobb területen 

ültetett akácfajta (nyírségi kommersz akác) milyen ültetési hálózatban eredményezi a 

legnagyobb dendromassza produkciót, illetve ezzel együtt melyik hálózat adja a legjobb 

minőségű ipari alapanyagot, figyelembe véve, hogy a kísérletet gyenge termőképességű, 

szélsőségesen száraz termőhelyen létesítették, amely emiatt fokozottabban érzékeny a 

klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira. Az állományvizsgálatok hagyományos módszerrel az 

összes faegyed adatainak a felvételezését jelentik, amely nagyon munkaigényes, a nagy kísérleti 

területből kifolyólag több kutató számára, több napig tartó munkafolyamat. Olyan megoldást 

keresünk, amellyel alacsony költség mellett, viszonylag rövid idő alatt megfelelő pontosságú 

információt kaphatunk az egyes hálózatok dendromassza produkciójáról. A Debreceni Egyetem 

Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék munkatársainak közreműködésével kidolgozás 

alatt áll egy távérzékelés alapú felvételezési metodika, amellyel ki szeretnénk váltani a nagy 

munkaigényes hagyományos állományvizsgálati módszereket. 

 

2. Anyag és módszer  

 

A Debrecen-Józsa 17 E erdőrészletben található, savanyú homok talajú kísérleti területen 5 

különböző ültetési hálózatba, kétszeres ismétléssel telepítettek 3000 db (300 db/parcella) 

nyírségi kommersz akácot az Erdészeti Tudományos Intézet és a Nyírerdő Zrt. munkatársai. A 

hálózatok 2,5 m-es sortávolság mellett 1, 1,5, 2, 2,5, valamint 3 m-es tőtávolság alkalmazásával 

kerültek kialakításra (1. ábra). A területen, ültetés előtt mélyszántást, majd talaj-elmunkálást 

végeztek. A gyommentesség biztosítása herbicidek nélkül, kézi munkaerővel történt. Az éves 

ápolási munkákat gondosan elvégezték. 

2019-ben az állomány dendrometriai vizsgálatát hagyományos, valamint digitális 

(távérzékeléses) módszerrel is elvégeztük. 

 

2.1. Hagyományos módon történő állományvizsgálat 

 

A hagyományos állományfelvétel alatt a területen lévő fák átmérőjének és magasságának 

mérését értjük. Az átmérőt adatrögzítős, PSION terepi mikroszámítógéppel felszerelt átlalóval 

mértük a fák 1,3 méteres magasságában (mellmagassági átmérő). A magasságot Vertex 
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Forestor típusú beépített távolságmérővel és lejtfokmérővel rendelkező, trigonometrikus elven 

működő magasságmérő segítségével mértük. Ezzel a műszerrel két irányzással megmérhető a 

fa magassága. A magasságmérő eszközön megjelenő adatot az eszköz kezelője leolvassa, majd 

bediktálja a mikroszámítógépes átlalót kezelő társának. A mérés után a mikroszámítógépen lévő 

adatokat kimentettük PC-re, majd feldolgoztuk azokat MS Excel program segítségével.  

 

 
1.ábra: Az ültetési hálózatok elhelyezkedése 

Forrás: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Erdészeti Tudományos Intézet, 

Ültetvényszerű Fatermesztési Osztály 

 

2.2. Digitális állományvizsgálat 

 

A digitális állományfelvételt egy, a Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai 

Tanszék tulajdonában lévő DJI PHANTOM 4 típusú kvadrokopterrel (UAV, vagy drón) 

végeztük. Az állományról a felvételeket az eszköz saját, 12 Mp-es kamerája rögzítette. Két 

időpontban készítettünk felvételeket, egyszer a növényzet aktív időszakában, augusztusban, 

valamint lombtalan állapotnál, februárban. A felszínen mindkét alkalommal referencia pontokat 

vettünk fel, melyeket RTK GPS alkalmazásával 5 cm-es pontossággal bemértük EOV 

koordináta rendszerben. A későbbiekben ezek a pontok adták a pontos külső tájékozási rendszer 

bázispontjait. A feldolgozás során fotogrammetriai szoftverrel (PhotoScan) légi háromszögelést 

és tömbkiegyenlítést végeztünk, így elkészítettük a pontfelhőket. A februári repülés alkalmas 

volt arra, hogy a felszínt nagy pontossággal modellezzük, mivel a lombtalan koronák között 

elegendő földfelszíni pontot regisztrált a szoftver ahhoz, hogy megfelelő pontsűrűségű modellt 

generáljon a szoftver a fizikai felszínről. A szoftver által érzékelt törzsek és vastagabb ágak 

által megjelenő pontokat szűréssel távolítottuk el a modellről. A vékonyabb ágak jellemzően 
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nem jelennek meg az ilyen pontfelhőkben, mert a szoftver nem képes azokat több képen is 

egyértelműen beazonosítani, így pedig a több képes fotogrammetria módszertana nem működik 

ezek esetében. A pontfelhőből poligonhálózat kialakításával és újra-mintavételezéssel 

alakítottuk ki a pixel-alapú raszter állományt. Az aktív fenofázisban készült felvételek 

feldolgozása hasonló módon zajlott. A vékony ágakhoz hasonlóan, az egyes levelek detektálása 

sem lehetséges, a szoftver azonban képes a levélcsoportokat és a lombozat felső „felszínét” 

értelmezni, és a valós elhelyezkedéshez közel álló módon pontfelhőként rögzíteni. A földfelszín 

helyett ebben az esetben a jórészt összeérő lombkoronák már említett „felszínét” detektálja a 

szoftver, ebből készül el a raszteres felszínmodell. A két felszín különbsége megadja a 

lombkoronák átlagmagasságát. Amennyiben rendelkezésünkre áll egy pont réteg a faegyedek 

elhelyezkedésével, úgy minden egyes fakoronára futtathatunk statisztikai elemzést (pl. 

átlagmagasság, legnagyobb magasság, stb.). A következő repüléstől pedig már fejlődési-

növekedési, vagy változás-vizsgálatokat is végezhetünk. A módszer jó összehasonlítási alapot 

ad az ültetési hálózatok elemzésénél is. 

Az átmérőt ezzel a módszerrel nem lehet mérni, a jövőben ezt a Tanszék által vásárolt 

térszkennerrel (Terrestrial Laser Scanner, TLS) tervezzük megvalósítani. Itt a felmérés 

optimalizálása és a pontfelhőből az 1,3 m magasságban történő törzsátmérő-mérés 

automatizálása lesz a kitűzött cél. 

 

3. Eredmények  
 

A hagyományos módszerrel történő átmérőmérés eredményét tekintve nincs szignifikáns 

különbség a parcellák, valamint az ültetési hálózatok között (2. ábra). Differencia magasságban 

jelentkezik, ez hatással van a fatömegre, ami az erdészetben egy nagyon fontos mérőszám. A 

famagasság eredményét a 3. ábrán foglaltuk össze. Látható, hogy parcellánként, valamint 

ültetési hálózatonként is számottevő különbségek mutatkoznak. Kitűnik, hogy a 2,5 x 1,5 m és 

a 2,5 x 2,0 m hálózatok parcellái között jelentős az eltérés. Ennek okát keresve talajmintát 

vettünk az összes parcellából. A minták elemzése során eltérést tapasztaltunk a talaj textúrában, 

valamint a talaj kémhatásában, pH értékben is. 

 

 
2. ábra: Ültetési hálózatok faállományának átlagos átmérője parcellánként 

Forrás: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Erdészeti Tudományos Intézet, 

Ültetvényszerű Fatermesztési Osztály 
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3. ábra: Ültetési hálózatok faállományainak átlagos magassága parcellánként 

Forrás: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Erdészeti Tudományos Intézet, 

Ültetvényszerű Fatermesztési Osztály 

 

A drón alapú felszínmodellezés eredményeit mutatja be a 4. ábra. Itt a két felszínmodell 

különbségértékeit látjuk, mely közvetlenül megadja az adott pontban a lombkorona 

„felszínének” a magasságát. Ez egyfajta átlagfelszín, ahol az egyes levelek nem, de 

levélcsoportok már jól követik a valódi magassági értékeket. Ahhoz, hogy értékelni tudjuk az 

eredményének pontosságát, össze kellett hasonlítanunk a hagyományos mérésből származó 

adatokkal. Az összevetésben szignifikáns különbség nem állapítható meg, vagyis a módszer 

alkalmasnak mondható a famagasság mérésére, az ültetési hálózatok összehasonlítására (5. 

ábra). 

0

2

4

6

8

10

12

14

3 10 5 9 4 8 1 7 2 6

M
ag

as
sá

g 
(m

)

Parcellák

Ültetési hálózatok fáinak magassága

2,5 x 1,0 2,5 x 1,5 2,5 x 2,0 2,5 x 2,5 2,5 x 3,0



19 

 

 
4. ábra: A fotogrammetriai felszínmodellek különbségfelülete, azaz a lombkoronák 

felszín feletti magassága 

Forrás: Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Földtudományi 

Intézet, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék 
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5. ábra: A hagyományos és digitális mérés adatainak összehasonlítása parcellánként és 

ültetési hálózatonként 

Forrás: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Erdészeti Tudományos Intézet, 

Ültetvényszerű Fatermesztési Osztály 

 

5. Következtetések és javaslatok  

 

Megállapítható, hogy az erdészeti gyakorlatban ma még kevésbé elterjedt távérzékeléses, drón 

által készített felvételek elemzésén, fotogrammetriai vizsgálatán alapuló módszer alkalmas 

lehet a faállomány magasságának mérésére, az ültetési hálózatok átlag famagasságának 

összehasonlítására, bár a módszer még fejlesztés alatt áll. Fontos tudni, hogy az általunk 

használt drón egy töltéssel nagyjából fél órát képes repülni, de már ez is 30-50 ha felmérésére 

alkalmas. Megjegyezendő az is, hogy a drón felvételekkel nem válthatjuk teljesen ki, a 

manapság még igen költségigényes LiDAR felvételek használatát. 

A jövőben faátmérő mérésére (pl. térszkenner használatával), illetve a növény egészségi 

állapotáról információt adó indexek (normalizált vegetációs index, víz index, fotokémiai 

reflektancia index) mérésére alkalmas, drónra szerelhető szenzorok alkalmazására irányuló 

kísérleteket fogunk végezni, ültetvényes faállományokban. 

 

6. Összefoglalás  

 

Az akáctermesztésben fontos termesztéstechnológiai elem a változó környezeti viszonyokhoz 

leginkább alkalmazkodó ültetési hálózat meghatározása. A kísérletek kiértékeléséhez adatokra 

van szükségünk, amelyeket egyelőre csak nagy munkaigényes, több napot igénybe vevő 

állományvizsgálatok során tudunk megszerezni. A jövőben ezt válthatják fel a különböző 

távérzékeléses módszerek (pl. drón felvételek készítése, elemzése), melyek azonban még sok 

fejlesztést igényelnek. Az általunk végzett kutatás eredményei szerint a faállomány átlagos 

magasságáról igen pontos képet kaphatunk az ilyen mérésekre alkalmas eszközök 

használatával. Összehasonlítva a hagyományos mérés eredményeivel szignifikáns különbséget 

nem tapasztaltunk a két mérési módszer között, az ültetési hálózatok famagassági adatainak 

összevetésére megfelelőnek tűnik a módszer.  
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Absztrakt 

A magyar nagyfehér hússertés (MNF) fajta kialakulásának kezdete az 1900-as évek elejére 

tehető, amikor a nagyobb növekedési erélyű fajták iránti kereslet megnőtt. A fajta 

kialakulásában az angol nagyfehér, a német Edelschwein, az angol középfehér és a svéd 

yorkshire fajták játszottak szerepet. A fajta nemesítése során a tenyésztési célok a következők 

voltak: a szaporaság (nagy alomlétszám, jó tejtermelő- és malacnevelő képesség), a növekedési 

erély, a takarmányértékesítés, a szervezeti szilárdság és a húsminőség javítása, valamint az 

alkalmazkodó- és a stressztűrő képesség növelése. Törzskönyvezése csaknem 100 éves múltra 

tekint vissza. A fajtát keresztezési programokban, illetve hibrid-előállításban általában anyai 

vonalként alkalmazzák. Pozitív tulajdonságai ellenére a magyar nagyfehér hússertés jelenleg 

kevésbé versenyképes, mint a modern hibridek. Ennek oka többek között az alacsonyabb 

szaporaság lehet. A termelési paraméterek javítása versenyképesebbé teheti a fajtát. 

Az elmúlt években a molekuláris genetika gyors fejlődése lehetővé tette a genomvizsgálatok 

elvégzését az állattenyésztésben is. Az egypontos nukleotid- polimorfizmusok (SNP) tipizálása 

alapján a teljes genomra kiterjedő összefüggés vizsgálatok (genome-wide associaton study, 
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GWAS) segítségével a sertések szaporodásbiológiai tulajdonságaival kapcsolatban álló 

lókuszok azonosítása is lehetővé válik. 

Vizsgálataink célja olyan SNP-k azonosítása volt, amelyek befolyásolják a kocánkénti született 

malacszámot (TNB) és az alomsúlyt (LWA), a halva született malacok számát (NBD), a 21 

napos átlagos alomsúlyt (M21D), valamint a két fialás között eltelt időt (IBL). A 11 telepről, 

300 egyedtől begyűjtött vérmintákat a DNS kivonásáig -20°C-on tároltuk. A minták 

kiválasztásának kritériumai a következők voltak: i.) jó és gyengébb szaporodásbiológiai 

paraméterekkel rendelkező egyedek ii.) az egész populációra vonatkozó reprezentatív 

mintavétel. 

A DNS tipizálást sertésre kifejlesztett nagy felbontású SNP chippel végeztük (GeneSeek® 

Genomic Profiler™ High-Density; Illumina Porcine SNP 60K BeadChip), amely 61177 SNP-t 

tartalmazott. A genotipizálást a Neogen Europe Ltd., (Skócia, Egyesült Királyság) végezte. A 

kocák reprodukciós adatait és tenyésztési paramétereit a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők 

Egyesülete által fenntartott adatbázisból gyűjtöttük ki. Az adatok szűrését és SNP-k 

azonosítását multi-lókusz vegyes modell segítségével végeztük. 

Kulcsszavak: magyar nagyfehér hússertés, SNP, genotipizálás, szaporaság 

 

1. Bevezetés 

 

Az elmúlt két évtizedben a magyar sertésfajták tenyésztése hanyatlásnak indult. Egyre nagyobb 

teret hódítanak meg a magasabb termelésre képes hibridek. A magyar nagyfehér hússertést 

keresztezési programokban, illetve hibrid előállításban általában anyai vonalként alkalmazzák, 

kihasználva jó tejtermelésüket, a nagy almonkénti malacszámot és a kiváló anyai ösztöneiket 

[1]. Pozitív tulajdonságai ellenére a magyar nagyfehér hússertés az elmúlt évtizedekben 

kevésbé mutatkozott versenyképesnek, mint a modern nyugat-európai hibridek. Ennek oka 

többek között az alacsonyabb szaporaság lehet. Az egyedek termékenyítési problémáiból 

adódóan nagy gazdasági kár érheti a gazdálkodót. A problémák felismerése, az okok feltárása 

és megszüntetése, a termelési paraméterek genetikai úton történő javítása versenyképesebbé 

teheti a fajtát. 

Kutatásom célja azonosítani olyan SNP-ket amelyek befolyásolják a kocánkénti született 

malacszámot (TNB) és az alomsúlyt (LWA), a halva született malacok számát (NBD), a 21 

napos átlagos alomsúlyt (M21D), valamint a két fialás között eltelt időt (IBL). Az eredmények 

tükrében hosszú távú célunk a fajta feltárt gyengébb, mutatóit, tulajdonságait a lehetőségekhez 

mérten, minden szempontot figyelembe véve kijavítani. 

 

2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A sertés gazdasági jelentősége 

 

Már az 1900-as években megfigyelhető volt a magyarországi sertésállomány ciklikus változása, 

amelyet a nagyüzemi-kisüzemi sertéstartás egymáshoz viszonyított aránya befolyásolt. A 

kisüzemi sertéstartók tenyésztési kedvét a mindenkori takarmánypiaci helyzet és a 

malacértékesítés rendkívül nagymértékben meghatározta [2]. Többek között ennek a helyzetnek 

a javítása érdekében 1967-ben sertéshústermelés fejlesztési program indult el Magyarországon, 

magas (50-70%-os) állami támogatással. A program segítségével megközelítőleg 290 

iparszerűen üzemelő sertéstelep épült, amelyeknek az éves hízósertés-kibocsátása 2,5 millió 

darab volt [2]. Csire és mtsai [2] szerint népélelmezési fontossága mellett a befektetett pénz 

viszonylag gyors megtérülése miatt is érdemes volt sertést tartani. Korán tenyésztésbe vehető 

(nőivar esetében 8-10 hónapos korban), nagy a szaporasága (függ az adott fajtától, 7-12 malac), 

rövid vemhességi idő (114-116 nap), malacok korai leválasztási lehetősége (21-28 napos 

korban). Nagy a leválasztott egyedek növekedési erélye, ami azt jelenti, hogy 6-8 hónapos korra 
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elérik a kívánt 90-110 kg-os vágósúlyt. A takarmányértékesítése kiváló. Mindenevő, így olyan 

táplálékot is képes hasznosítani, amit más állatfaj nem. [3];[4]. A sertés fő hasznosítása a hús-

és zsírtermelés. Vágósúlya ideális a többi gazdasági állatfajhoz viszonyítva. A vágósúly mellett, 

a kedvezőbb kalóriaérték, színesebb elkészítésű fogyasztható termékek, emberi fogyasztásra 

nem alkalmas melléktermékből eszközök elkészítése is gazdaságosabbá teszi a sertéstartást 

[2];[5]. 

 

2.2. Magyar nagyfehér hússertés 

 

Baltay [6] szerint már az 1960-as években rendelkezésre álló fajtatiszta sertésállományok 

iparszerű körülmények között is megállhatták a helyüket. Akkoriban a tenyésztők is úgy vélték, 

hogy a korabeli hazai és nemzetközi kutatási eredmények alapján a sertés-hibridizáció az 

iparszerű sertéstenyésztés kiinduló pontja. Az 1970-es évektől a rendszerváltásig [7] terjedő 

időszakban történő növekvő sertéshúsfogyasztás arra késztette a gazdálkodókat, hogy magas 

hústermelő képességű fajtákat hozzanak létre [1]. A nemesítési folyamatok révén a fajtákon 

belül különböző nemzeti változatok jöttek létre. A tenyészcélt, a vágósertés előállítás 

szempontjai határozzák meg, a gazdaságosságot figyelembe véve, attól függően, milyen 

keresztezési programban, milyen szerepet töltenek be. Hazánkban az árutermelésre történő 

nemesítés a legfontosabb értékmérő tulajdonság, ami alapján négy fajtacsoportot 

különböztetünk meg (I. fajtacsoport: a magyar nagy fehér hússertés és keresztezett kocák, II. 

fajtacsoport: a magyar lapálysertés, III. fajtacsoport: a duroc és a hampshire sertés, IV. 

fajtacsoport: a pietrain sertés és keresztezett kanok) [1]. 

Az I. fajtacsoportba nagy reprodukciós teljesítményű, jó hízékonysággal és szervezeti 

szilárdsággal bíró nemesített fajták tartoznak ide, amelyek a keresztezés során anyai partnerként 

szerepelnek és jó stressztűrő képességgel rendelkeznek. Az árutermelő telepek ideális koca 

alapanyagát biztosítják, akár fajtatiszta, akár keresztezett egyedről legyen szó. A keresztezett 

magyar nagy fehér kocák előállításakor a magyar lapály a leggyakoribb keresztezési partner. 

Elfogadott a magyar nagy fehér × lapály váltogató keresztezés is [1]. 

A magyar nagy fehér hússertés kialakulása az 1900-as évekre tehető, amikor viszonylag rövid 

időn belül számos tenyésztő külföldről importált különféle hústípusú sertésfajtákból 

tenyészállatokat. Ekkortájt alakítottak ki az országban angol nagy fehér (large white), közép 

nagy fehér (middle white), német nemes (Deutsches Edelschwein), német nemesített 

(Deutsches Veredeltes Landschwein) hússertéseket tartó telepeket [2];[8]. 1923-ban létrehozták 

a Hússertéstenyésztők Országos Egyesületét, amelynek közreműködésével az országban lévő 

hústípusú sertések adatainak rögzítésével megkezdték a magyar nagyfehér hússertés 

tenyésztését [2]. Nemesítése során legfőbb szempont a szaporaság, a növekedési erély és a 

takarmányértékesítés megőrzése illetve javítása volt, a szilárd szervezet, a jó alkalmazkodó 

képesség megőrzése, fokozva a stressztűrőképességet, és a jó húsminőséget is [1]. A magyar 

nagyfehér törzskönyvezett sertésállomány 55-60%-át teszi ki. Keresztezésekben anyai 

partnerként alkalmazzák [8]. A fajta jellemzői a hosszú rámás törzs, a közepes farszélesség, a 

nagy kiterjedésű comb, a feszes hát, valamint jó lábszerkezet és konstitúció. Egészséges esetben 

7-7 egészséges csecsbimbóval rendelkezzen [2];[1]. A szőrzetre a fényes, finom, testhez simuló, 

keselyfehér szőrszín jellemző. A bőr halványrózsaszín, pigmentmentes. Ennek ellenére 

előfordul pigmentfoltos egyed, ami azt jelenti, hogy az ősei között színesbőrű egyed is 

megtalálható. Abban az esetben, amennyiben 5 cm-nél kisebb és 10 darabnál kevesebb 

pigmentfolt található az állaton, még törzskönyvezhető. A körmök viaszsárgák. A fej, a törzzsel 

arányos, középhosszú, könnyű, a homlok átlagosan széles, enyhén tört profilvonallal. A fülek 

felfelé előreállók [2]. 
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2.3. Genetikai vizsgálatok 

 

Annak érdekében, hogy az adott szaporodásbiológiai paraméterek genetikai hátterét 

feltérképezhessük, különböző vizsgálatok elvégzésre van szükségünk. 

 

2.3.1. Molekuláris genetikai markerek 

 

„Genetikai markernek tekintünk általában minden olyan tulajdonságot, amely felhasználható 

egy fajra, populációra, egyedre (sőt esetleg szövetre, sejtre, kromoszómára) jellemző allél vagy 

bázissorrend azonosítására, nyomon követésére.” [9]. A megfelelő genetikai marker polimorf, 

allélváltozatai gyorsan, könnyen kimutathatóak [10]. További elvárás a kodomináns öröklődés, 

az allélok értelemszerű, megkülönböztethetőséget elősegítő jelölése, valamint 

reprodukálhatóság [11]; [12]. 

A biokémiai markerek közül megkülönböztetünk kis molekulatömegű vegyületeket, 

makromolekulákat, szénhidrátokat, fehérjéket (izoenzimek vagy tartalékfehérjék) vagy DNS 

szakaszokat. Azon markereket, amelyek DNS és fehérje szintűek Tanksley [13] molekuláris 

markereknek nevezte el. Azon lókuszok (DNS szakaszok) polimorfok, amelyeknek eltérő 

szekvenciavariánsai léteznek a vizsgálandó egyedekben [10]. A szekvenciák a genom egyes 

pontjait jelölik, ezért markereknek nevezhetők alapul véve, hogy a térképezési vizsgálatok 

során a génekre, mint markerekre hivatkozunk [14]. 

Markerként használhatók a DNS polimorfizmusok, amelyek a DNS lánc egyes szakaszai, 

nagyszámban állnak rendelkezésre és kiterjedt polimorfizmust mutatnak. A DNS markerek 

története az RFLP módszer kidolgozásával kezdődött. Az RFLP a DNS restrikciós emésztésén, 

a termékek elektroforetikus elválasztásán és Southern hibridizáción alapuló módszer [15]. A 

PCR (Polymerase Chain Reaction, polimeráz láncreakció) megjelenésével nagyszámú DNS 

markerkutatás vette kezdetét, hiszen a polimeráz láncreakcióval a kiválasztott DNS szakasz 

sokszorosítható. A markerek vizsgálatára különböző technikák állnak rendelkezésre. Több száz, 

vagy több ezer lókusz alléljának a vizsgálata szekvenálással, piroszekvenálással, új-generációs 

szekvenálással, chip technológiával történik [16]. A molekuláris markerek alkalmazhatók 

többek között polimorfizmus vizsgálatra, genetikai térképezésre, evolúciós vizsgálatokra 

(génáramlás), extrakromoszomális jellegek vizsgálatára, génazonosításra, transzgén 

kimutatására [17]. 

 

2.3.2. Pontmutáció 

 

A szekvencia szintű variabilitás a pontmutáció vagy SNP (Single Nucleotide Polymorphism). 

Az SNP azaz egyetlen nukleotidra kiterjedő polimorfizmus, amikor két nukleotid szekvencia 

közötti egyetlen különbséget egy adott nukleotidpozícióban fellelhető nukleotid változása 

jelenti [18]. Egyes becslések szerint az emberi genomban megközelítőleg 2,8 millió SNP 

található, amelyek felhasználhatók géntérképezéshez, betegségek vizsgálatához, illetve 

származás ellenőrzéshez. A genetikai variabilitás leggyakoribb formáját képezik. Collins [19] 

úgy véli az emberi DNS polimorfizmus 90%-a egypontos nukleotid polimorfizmus. Egy 

populációban legtöbbször csak két allél van jelen (kétallélos rendszer), így az 

információtartalom SNP markereknél kevesebb, mint mikroszatellit markereknél, amely egy 

multiallélos rendszer. Öt SNP információ tartalma felel meg egy mikroszatellit információ 

tartalmának. Ezért nagy teljesítményű technológiákhoz nagyszámú SNP meghatározására van 

szükség [20]. Ennek ellenére az SNP-k, mint molekuláris genetikai markerek alkalmazása 

széles körben elterjedt, leginkább sűrűségük miatt. Landegren és mtsai szerint [21] az emberi 

genomban majdnem minden ezredik bázis SNP, továbbá, amennyiben optimális mennyiségben 

észleljük őket a szekvenciában, informatívabbá válnak egy DNS szakaszon a miroszatellitekhez 
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képest. Vizsgálatukra számos módszert alkalmaznak, azonban az adott változat és szekvencia 

helyének pontos ismerete szükséges [22]. Ilyen például a szekvenálás, a PCR, restrikciós 

emésztés, és a gélelektroforézis egyéb formái [23]. Az SNP-chipvizsgálatok a 

legalkalmasabbak nagy kiterjedésű genetikai analízisekre. Ezekkel a chipekkel hatalmas 

mennyiségű (akár 777.000) pontmutáció is elemezhető egyszerre [24]. 

 

2.3.3. Új generációs szekvenálás 

 

Az utóbbi időkben számos biotechnológiai cég, több új, eltérő módszert fejlesztett ki a DNS 

gyors szekvenálására. Az új technológiák egyik közös tulajdonsága, hogy sokkal gyorsabban 

elvégezhető a szekvenálás, a már ismertetett Sanger-féle technikához képest. Pontosan ez azt 

jelenti, hogy míg például a teljes emberi genom feltérképezéséhez évekre volt szükség, addig 

az újabb technológiákkal elégséges néhány nap és egyetlen egy eszköz ahhoz, hogy egy élőlény 

teljes genetikai állományát feltérképezhessük. Másik közös tulajdonságuk, hogy mindegyik 

alapját valamilyen PCR reakció adja, vagyis PCR reakcióval kapjuk meg a szekvenálni kívánt 

DNS szakaszt [33]. Mindezek mellett nem szabad elfelejteni azt sem, hogy sokkal 

gazdaságosabbak, mint az eddig alkalmazott technológiák. Amíg a Sanger-féle módszerrel 

1977-ben az emberi genom 3 milliárd bázispárját 3-4 év alatt megközelítőleg 300 millió 

dolláros költséggel térképezték fel, addig az új-generációs technikákkal ugyanezt 200-szor 

gyorsabban és olcsóbban lehet elvégezni. George Church kutatónak (Harvard Orvosi Egyetem), 

a Knome társalapítójaként, lehetősége nyílt a teljes emberi genomot 350.000 dollárból 

szekvenálni. Hozzálátott egy „személyes genom program” létrehozásának is, amely keretein 

belül két év alatt 100.000 ember genomjának releváns régióját szekvenálta [34];[35];[36];[37]. 

A hibridizációs technikák legújabb változata, a DNS-chip, amelyet a funkcionális genomika 

területén 2005 óta széles körben alkalmaznak genetikai kutatások során az egész világon. 

Génexpressziós változásokat, valamint az egy pontra kiterjedő polimorfizmustól kezdve a teljes 

genomot átfogó genetikai különbségeket lehet a technikával vizsgálni [38]. 

 

2.3.3.1. Chip technológia 

 

„A DNS-chip egy négyzetcentiméternyi vagy tárgylemeznyi üveglapra szintetizált különböző, 

ismert szekvenciájú DNS darabokat tartalmazó miniatürizált eszköz.” [39]. 

Az üveglapra, vagy akár szilikonra több tízezer próba rögzíthető. A vizsgálat alapjául a DNS 

kettős spirál szerkezete szolgál. A szálak komplementerek, H-hidakkal kapcsolódnak és hő 

hatására elválnak egymástól. Az egyik szál szilárd fázison fixálásra kerül, ami azt jelenti, hogy 

egy üveglapon, a mintákat megfestik egy jelölő festékkel, így a későbbiekben is 

megkülönböztethető, melyik került megfestésre. Ezek után pedig felhevítik. A szálak vagy 

egymással, vagy az üveglapon lévő azonos szekvenciájú egyszálú DNS-sel kapcsolódnak 

(hibridizáció) [39]. A leírtak alapján látható, hogy az eljárás fordítva történik a klasszikus 

hibridizációs technikákhoz viszonyítva, hiszen ebben az esetben a próbát kötik szilárd 

hordozóhoz és azt is jelölik fluoreszcens módon [40]. 

 

2.3.3.2. Porcine SNP60 BeadChip 

 

A Porcine SNP60 BeadChip egy a sertés genetikai vizsgálataihoz alkalmazott DNS tipizálási 

eszköz, amelyet egy genetikai kutatásokkal foglalkozó amerikai cég, az Illumina fejlesztett ki. 

Egy 65000 próbás eszköz, amely megfelelő SNP sűrűséget biztosít teljes genomvizsgálatok 

elvégzéséhez. Ez a 24 mintás eszköz tökéletesen megfelel különböző sertésfajták (duroc, lapály, 

pietran, és nagyfehér) genetikai variációinak vizsgálatára. Lehetővé teszi a kutatók számára, 

hogy több ezer mintát egyidejűleg lefuttassanak vizsgálataik során. A Porcine SNP Chip 
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konzorcium több mint 510.000 SNP közül válogatta ki a chipre kerülő polimorfizmusokat. A 

panelt optimalizálták különböző marker szelekciós kritérium figyelembe vételével, beleértve a 

ritkább allélok gyakoriságát, allélszámot, minőségi adatokat, validálási állapotot [41]. 

Onteru és mtsai [42] teljes genomvizsgálatot végeztek a sertések szaporodásbiológiai 

paramétereinek vonatkozásában (született malac szám, élve született malacszám, felnevelt 

malacszám, magzati fejlődés, vemhességi idő). Eredményeik alapján elmondható, hogy minden 

vizsgált gén hatással van a szaporodásbiológiai paraméterekre. A vizsgált gének 48%-a 

befolyással bír a placentára. A genomi régiókat tartalmazó gének hatással vannak a magzati 

fejlődésre, a méh működésére, a született-, élve született-, felnevelt malacszámra. 

A fajták elkülönítésénél széleskörűen alkalmazzák az SNP chipekkel végzett vizsgálatokat. 

Zsolnai és mtsai [43] mangalica fajták elkülönítését végezték el 60K sertés SNP chip 

alkalmazásával, 9 SNP marker alapján 80 mangalica egyednél. Rempel és mtsai 2010-ben 

kiadott tanulmányban [44] vizsgáltak jelölő SNP-ket lapály x duroc x yorkshire keresztezett 

koca és kocasüldő állományokban szaporasági paraméterek tekintetében. 

Chen és mtsai 2016-os [45] publikációjukban leírták, hogy az SPEF2 génnel végzett 

polimorfizmus vizsgálat milyen eredményeket adott a kanok reprodukciós teljesítményére 

vonatkozóan. Két új SNP hatását vizsgálták kínai nagyfehér és lapály kanok hereméretére. Az 

eredmények alapján nagyban befolyásolják ezek az SNP-k a here körméretét, valamint a kanok 

szaporodásbiológiai tulajdonságait. 

A TOPIGS, amely egy sertés genetikával foglalkozó holland cég, 2013-as sajtóközleményében 

[46] megjelentette, hogy olyan SNP-ket fedezett fel, amelyek hatással vannak az almonkénti 

születési súlyokra és az almok genetikai variabilitására. Továbbá állításuk szerint ezen SNP-k 

alkalmazhatók nagy létszámú, nagysúlyú és egységes almokat fialó kocák tenyésztésére. 

Egy tanulmány célja volt azonosítani olyan SNP-ket, amelyek hatnak a reprodukciós 

tulajdonságokra finn lapály sertésekben. A kísérletben Illumina Porcine SNP60 BeadChip-et 

alkalmaztak. A 9. kromoszómán három különböző régióban találtak olyan SNP-ket, amelyek 

befolyásolják az alomméretet és a malacelhullást [47]. 

 

2.3.4. Sertés genomprojekt 

 

1989-ben már 50 gén és marker helyét meg tudták állapítani [48] mégis csak az 1990-es évek 

elején kezdtek el igazán foglalkozni a sertés genetikai állományának feltárásával [49];[50]. A 

különböző háziállatok esetében géntérképeik, projektek keretein belül kerülnek feltérképezésre. 

Napjainkban két nagy sertés géntérképezési projekt fut. A PiGMaP, amely az Európai Unió 

finanszírozásával működik 15 európai és 7 egyéb ország laboratóriumaiban. A másik programot 

az Amerikai Egyesült Államok támogatja. Ezeken felül ismert a NAGRP, amely minden 

háziállatfajt magába foglaló géntérképezési koordinációs program [10]. Eddig megközelítőleg 

1800 lókuszt térképeztek fel sertésben, amelyből körülbelül 250 gén. A legalaposabb térkép 

mintegy 1100 lókuszt tartalmaz, amelynek nagyobb része markergén [51]. A fizikai 

géntérképezés elősegítése céljából 2003-ban megalakult az SGSC (Swine Genome Sequencing 

Consortium) [52];[53]. 

 

3. Alkalmazott módszerek 

3.1. Szaporodásbiológiai paraméterek 

 

Vizsgálataink során célul tűztük ki a következő szaporodásbiológiai paraméterek genetikai 

hátterének vizsgálatát: fialások száma, fialási százalék, összes született malacszám (és átlaga), 

élve született malacszám (és átlaga), holtan született malacszám (és átlaga), alomsúly, 21 napos 

átlagos alomsúly, két fialás között eltelt idő, felnevelési ráta. 
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3.2. Minták és genotipizálás 

 

A 11 törzstenyészet 300 egyedétől begyűjtött vérmintákat a DNS kivonásáig -20°C-on tároltuk. 

A minták kiválasztásának kritériumai a következők voltak: (i) álljanak rendelkezésre minták 

(ii) jó és gyengébb szaporodásbiológiai paraméterekkel rendelkező állatok bevonása (iii) a 

minták legyenek reprezentatívak az egész populációra vonatkozóan. A kiválasztott egyedek 

lehetőleg ne álljanak rokonsági kapcsolatban egymással. A DNS tipizálást sertésre kifejlesztett 

nagy felbontású SNP chippel végeztük (GeneSeek® Genomic Profiler™ High-Density; 

Illumina Porcine SNP 60K BeadChip), amely 61177 SNP-t tartalmazott. A genotipizálást a 

Neogen Europe Ltd., (Skócia, Egyesült Királyság) végezte. A kocák reprodukciós adatait és 

tenyésztési paramétereit a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete által fenntartott 

adatbázisból gyűjtöttük ki. 

 

3.2. Matematikai, statisztikai, értékelési módszerek 

 

A kísérlet során a szaporodásbiológiai tulajdonságok esetében különböző genetikai vizsgálati 

modelleket (additiv, domináns, recesszív) alkalmaztunk. A genotípusok asszociációs 

analíziséből kideríthető a tipizált SNP-k hatása a különböző vizsgált paraméterekre. A fix 

hatásokat lineáris regressziós modell alkalmazásával vizsgáltuk. A változó hatásokat egy 

lókuszos vegyes modellel értékeltük. Több lókuszos vegyes modell alkalmazásával 

meghatároztuk a környezeti hatásokat és a vizsgálatba vont lókuszok eltérő hatását. A 

statisztikai elemzéseket SVS szoftver (GoldenHelix, USA) segítségével végeztük el, amely a 

standard lineáris modellek vizsgálatára alkalmas és figyelembe veszi a populáció struktúráját, 

illetve a környezeti hatásokat is. A különböző tesztelési eljárásokkal lehetőségünk nyílik az 

eredmények összehasonlítására és kiválaszthatjuk azokat a markereket, amelyek hatással 

vannak az általunk vizsgált szaporodásbiológiai tulajdonságokra. 

 

3.3. Adatok értékelése 

 

Vizsgálatainkban csak a 95 % feletti találati aránnyal rendelkező SNP-ket vettük figyelembe. A 

duplikált mintákat (Identity By Descent, IBD> 0,95) kizártuk az adatállományból. A monomorf 

lókuszok és a 0,05-ös MAF-el rendelkező lókuszok kizárásával a végső adatállomány 290 

állatot és 56 592 SNP-t tartalmazott. Az adatszűréshez és a szaporodásbiológiai 

tulajdonságokkal összefüggésben lévő lókuszok azonosításához multi-lokusz vegyes modellt 

alkalmaztunk. A fenotípusos értékek maradtak, mint folyamatos változó. A genomiális inflációs 

tényezőt, a lambda-értéket a chi-négyzet-statisztika eloszlásának mediánjából számítottuk ki 

osztva az adott (ideális) chi-négyzet eloszlás mediánjával [54]. A populációszerkezet 

korrekciójához genomiális rokonsági mátrixot alkalmaztunk, multi-lokusz vegyes modellben 

[55]. A használt modell: y = Xβ + Zu + e, ahol y a fenotípusos érték, X az SNP-k és 

kovarianciákból (kor és gazdaság) álló fix hatások mátrixa, Z a véletlen állati hatás mátrixa, e 

a maradék hatásokat jelenti, β és u a fix és véletlen hatások együtthatóit képviselő vektorok. 

Az összes adatformázást, szűrést és statisztikai elemzést az SVS szoftverrel (GoldenHelix, 

USA) végeztük. 

 

4. Eredmények 

 

Vizsgálataink során szignifikáns kapcsolatot mutattunk ki egyes SNP-k és öt 

szaporodásbiológiai mutató között: 
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oösszes született malacszám esetében 3 SNP 

1. kromoszómán (pozíció: 88143914) 

6. kromoszómán (pozíció: 2594634) 

13. kromoszómán (pozíció: 3900975) 

 

oalomsúly esetében 7 SNP 

5. kromoszómán (pozíció: 1912703) 

6. kromoszómán (pozíciója: 70048043) 

14. kromoszómán (pozíciója: 39399038) 

16. kromoszómán (pozíciója: 48711236) 

17. kromoszómán (pozíciója: 57391800) 

X kromoszómán (pozíciója: 8718698) 

X kromoszómán (pozíciója: 135147279) 

 

oholtan született malacok számára vonatkozóan 7 SNP 

5. kromoszómán (pozíciója: 1912703) 

6. kromoszómán (pozíciója: 70048043) 

13. kromoszómán (pozíciója: 183254699) 

14. kromoszómán (pozíciója: 41396206) 

15. kromoszómán (pozíciója: 152057161) 

16. kromoszómán (pozíciója: 70502947) 

18. kromoszómán (pozíciója: 8927486) 

 

o21 napos átlagos alomsúly esetében 1 SNP 

1. kromoszómán (pozíciója: 200350940) 

 

okét fialás között eltelt időre vonatkozóan 1 SNP 

8. kromoszómán (pozíciója: 140274549) 

 

5. Következtetések, javaslatok 

 

A vizsgálatba vont szaporodásbiológiai tulajdonságok közül mindegyiknél tapasztaltunk 

bizonyos fokú összefüggést egybázisos nukleotid-polimorfizmusokkal, ám mindössze öt 

mutató esetében (összes született malacszám, alomsúly, holtan született malacok száma, 21 

napos átlagos alomsúly, két fialás között eltelt idő) sikerült szignifikáns kapcsolatot kimutatni 

egyes SNP-kkel. Az elért eredmények nagyobb állatlétszámon történő ellenőrzése után 

elérhetővé válik a korszerű genetikai és reprodukciós vizsgálatokra alapozott szelekciós 

eljárások megvalósítása. A fenti polimorfizmusok tipizálásánál egyedi vagy multiplex 

vizsgálatokra is lehetőség nyílik. 
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Absztrakt  

A vidék versenyképességének egyik alapvető feltétele a jól működő együttműködési hálózat. 

Ennek alapja egy olyan társadalmi és gazdasági kapcsolatrendszer, amelynek feltárása már egy 

ideje foglalkoztatja a témát kutató szakembereket. A hálózatkutatási módszertan alkalmazása 

jelentős potenciált rejt magában a regionális folyamatok feltárásában. Többek között 

lehetőséget nyújt a régión belüli interakciók struktúrájának, illetve azok fejlődésének, 

átalakulásának időbeni vizsgálatára. A kihívást elsősorban ezen igen bonyolult hálózatokat 

befolyásoló tényezők komplex vizsgálata jelenti. A korábbi empirikus klaszter vizsgálatok 

statikus megfigyelést alkalmaztak, míg ma már sokkal inkább a hálózatdinamika kerül előtérbe. 

A társadalmi hálózat analízis sikerességének szempontjából a gazdaságföldrajznak igen fontos 

szerep jut. Azonban több elméleti és empirikus kihívás felmerül a gazdaságföldrajz hálózati 

szempontú analízise során. Többek között az alábbi területeken: regionális innovációs rendszer, 

agglomerációs gazdaság. Emellett alapvető vita tárgyát képezi, hogy a földrajzi elhelyezkedés 

vagy pedig a hálózat a mérvadóbb a versenyképesség szempontjából. A regionális lehatárolás 

sok esetben nehezen értelmezhető, hiszen a hálózat nem egy földrajzi, hanem egy társadalmi 

jelenség, amely a régió határain átívelhet. Ráadásul dinamikus mivoltából következik, hogy a 

hálózatban létrejött egyenlőtlen viszonyok változhatnak is. A struktúra és a változások 

felismerésén túl igen fontos lenne az ezek mögött húzódó okok és következmények feltárása. 

Illetve annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a hálózati csomópontok (esetünkben a 

települések) kognitív képessége, a munkaerő-mobilitás, és az innovációt végző/ használó 

intézmények fejlettsége és egymással való kapcsolata milyen mértékig játszik szerepet a régió 

versenyképességében. A preferenciális kötődés elméletének nyomán az egyes települések 

központi vagy perifériális helyzetben vannak a hálózatban. Ezen csomópontok közötti 

együttműködés, a vállalatokhoz hasonlóan lehet társadalmi vagy kognitív hasonlóságon 

alapuló. Magának a hálózati pozíciónak pozitív hatása van az innovációs teljesítményre 

(Giuliani, 2007; Fritsch- Kaufeld-Monz, 2010). Így tehát közvetlen és közvetett kapcsolatoknak 

és a strukturális lyukaknak kifejezetten nagy jelentősége van az innováció szempontjából 

(kifejezetten a tudásáramlás tekintetében). További lehetséges válaszokat adhat az ipar 

dinamikája és a hálózat fejlődése közötti szinergia kutatása (Wal, Boschma, 2008). Módszertan 

tekintetében a primer (felsorolás-visszahívás) és szekunder (szabadalmi adatok, stratégiai 

együttműködési és társasvállalati adatbázisok, közös publikációk, Európai Keretprogramok, 

internet) hálózati adatok használatakor szigorú feltételeknek kell teljesülnie a társadalmi 

hálózat elemzés hatékonyságának érdekében. 

Jelen tanulmány elsődleges célja, hogy a regionális innovációs rendszerek szakirodalmába 

betekintést nyújtva egy új perspektívát nyújtson, aminek segítségével lehetővé válik a jövőben 

a primer és szekunder kutatás. 

Kulcsszavak: vidékfejlesztés, hálózatok, innováció 
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1. Bevezetés 

 

A vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy egy mélyebb szintű területi empirikus kutatás alapját 

képezve feltárja a már létező modelleket, illetve elméleti alapokat. A szakirodalom 

feldolgozásának megkezdésénél azonban azzal kellett szembesülni, hogy nincs kiterjedt angol 

vagy magyar nyelvű komplex tanulmány a települések közötti innovációs hálózatok dinamikus 

vizsgálatának tekintetében. Ezzel szemben a vállalatok kapcsolati rendszerének elemzésére és 

ennek eredményeinek kiértékelésére vonatkozó szakirodalom igen széleskörű. Ráadásul az 

elmúlt időszakban több olyan elmélet is született, amely már nem statikus módon próbálja minél 

átfogóbban bemutatni a kapcsolatokat, hanem az időbeli változásokat is valamely képen 

figyelembe veszi (pl.: Snijders, 2001; Baum mtsai., 2003). Továbbá jelentős eredményeket 

találunk a regionális fejlettséghez kapcsolódó kutatások terén, ahol elsősorban a régiók közötti 

kapcsolatok kerültek feltárásra (lásd: 5. bekezdés). Ezen modellek elméleti alapjainak jelentős 

része jól értelmezhető településekre is. Hiszen a vállalatok és a települések között több 

párhuzam is húzható, illetve a régiók közötti kapcsolat nem hagyható figyelmen kívül a 

régiókon átívelő települési kapcsolatokból kifolyólag. Természetesen a településeket 

alapvetően nem a profitorientáltság, hanem a társadalmi jólét növelése motiválja (Tóth, 2018) 

az innovációs tevékenységekbe való bekapcsolódásra. Azonban egyes települések között is 

felléphet verseny az egyes erőforrásokért, amelyek közvetlen vagy közvetett módón a hosszú 

távú gazdasági fejlődésük alapját képezhetik. Ebben a versenyben azonban nem célszerű 

figyelmen kívül hagyni a területi elhelyezkedést, illetve ehhez szorosan kapcsolódva az 

együttműködésekben rejlő potenciális hasznot. Mint azt Boschma (2005) is hangsúlyozza a 

földrajzi távolságon túl a távolság más dimenziói (például: technológiai, kognitív, intézményi, 

társadalmi közelség) is jelentős szerepet játszanak az innovációs kapcsolatok alakulásában. 

Általános az egyetértés abban, hogy az információáramlásba való bekapcsolódás, illetve annak 

módja, egy régió jövőjének szempontjából kiemelkedő jelentőségű. A regionális vizsgálatra 

kiváló eszközt szolgálhat a hálózatkutatás módszertana, amely lehetővé teszi a régión belüli 

interakciók struktúrájának és a tudásáramlásnak vizsgálatát (Ter Wal- Boschma, 2008). Mint a 

fejlettség dinamikus nyomon követésének egy lehetséges módja, az innovációs kapcsolatok 

vizsgálatának lehetőségei kerültek a középpontba. Bár a hálózatok statikus megfigyelésére már 

több empirikus tanulmány készült (Például: Morrison, 2008; Giuliani – Bell, 2005), a 

hálózatdinamika vizsgálata az ezred fordulót követően kezdte el aktívan foglalkoztatni a 

szakembereket (Például: Snijders, 2001; Baum és mtsai., 2003). Nem sokkal ezt követően 

megszületett az a felismerés is, hogy a szervezetközi hálózatdinamika elméletből hiányzott a 

földrajzi megközelítés (Glückler, 2007).  

 

2. Tudás lokális áramlása 

 

Mint az korábban említésre került a tudástranszfer és innovációs hálózatba való bekapcsolódás 

kiemelt szerepet kapott a kutatásban, hiszen hosszú távú fejlődési perspektívát jelenthet az 

egyes régiók szempontjából (kifejezetten a konvergencia régiók esetén1). Az innovációs 

folyamat számos résztvevő kollektív interakciója (Lundvall, 2010). A klaszter szakirodalom 

szerint a régiók az innováció és ezzel összefüggésben a gazdaság mozgatórugói lehetnek, hiszen 

a passzív tudás rövid távolságokat könnyebben tesz meg, és a közös intézmények a klaszter 

szintjén további hatékony tudástranszfernek ad helyet. Bár az is bizonyítás nyert már hogy 

                                                 
1 „Konvergencia régiók: azok a régiók, ahol az egy főre jutó GDP kevesebb az EU-25 átlagának 75%–ánál. Ezek 

a régiók az Európai Unió regionális politikájának 1. fő célkitűzése („A legelmaradottabb régiók támogatása és 

fejlesztése”) alá tartoznak. A Közép-magyarországi régió kivételével Magyarország összes régiója e kategóriába 

tartozik.” (Kézikönyv a területi kohézióról, 2009) 
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helyzetből és a hálózati kapcsolatból adódó előnyök nem különíthetőek el minden esetben 

egymástól (Boschma- Ter Wal, 2007).  

A gazdaságföldrajzban alapvető vita tárgyát képezi, hogy versenyképesség szempontjából az 

elhelyezkedés vagy pedig a hálózat a jelentősebb (Castells, 1996). Elméletektől függően a 

hangsúlyok másra helyeződnek: a helyek helyzetének koncepciója szerint a tanulás és az 

innováció szempontjából a megfelelő helyezkedés mérvadó, míg az áramlás helyének 

koncepciója szerint a hálózatba való bekapcsolódás fontos eszköze a transzfernek és a 

diffúziónak (Ter Wal- Boschma, 2008). A tudás lokális áramlása számos előnnyel jár, mint arra 

több szakirodalom is utal. Ráadásul ahol már megfelelő mértékben jelen vannak az 

innovációhoz szükséges szereplők, ott az együttműködéshez szükséges közelség újabb 

szereplők bevonásával kumulatív fejlődési pályákat alakíthat ki (Fujita–Thisse, 2002; Varga–

Pontikakis–Chorafakis, 2014). Azonban ha azon intézmények, amelyek az innovációs 

folyamatot kiszolgálják/segítik (póldául egyetemek, kutatóintézetek, bankok stb.) nem 

megfelelően fejlettek vagy összekapcsoltak az innovációs folyamat sérül. Ugyanakkor nem 

minden esetben igényel térbeli közelséget a tudásáramlás, ezért régiókon átívelő kapcsolati 

hálózat jön létre. (Autant–Bernard–Billant–Massard, 2007; Basile–Capello–Caragliu, 2012; 

Sebestyén–Varga, 2013). Mindebből kifolyólag a rosszabb adottságokkal rendelkező régiók 

(konvergencia) esetében a külső kapcsolatok kritikus pontot jelenthetnek az innovációs 

folyamatok szempontjából, hiszen becsatornázhatják a szükséges forrásokat vagy akár 

helyettesítő szerepet is betölthetnek. (Johansson–Quigley, 2009). Ezen felismerések nyomán új 

kutatási területként megjelentek az extraregionális tudáselemek regionális fejlődésre gyakorolt 

hatásának vizsgálatai. Bár már vannak kutatási eredmények arra vonatkozóan, hogy a 

közvetített tudásmennyiség szignifikanciája a régiók fejlettségével is összefüggésben van. 

(Varga -Sebestyén, 2013, 2015) Így tehát tudáshálózat fejlesztése, külső források 

becsatornázása saját innovációval szűkösen rendelkező régiókba hatékony eszközt jelenthet a 

fejlesztéspolitika számára. Azonban fontos megjegyezni, hogy a tudás jelentős értéket képvisel, 

a hozzá kapcsolódó lemondási hajlandóság valószínűsíthetőleg igen alacsony jelenkorunk 

kiélezett gazdasági versenyében. Ezért aztán kellő körültekintéssel kell a szakpolitikának bármi 

nemű beavatkozást véghez vinnie. 

A megfontolt fejlesztéspolitikák egyik alapfeltétele valamilyen térbeli hatást is figyelembe 

vevő hatáselemzés készítése, amennyiben megalapozott döntéseket kívánunk hozni. Az egyik 

lehetséges megoldás a GMR-modellkeret használata, amely pontosan ebből a célból került 

kialakításra és áll folyamatos fejlesztés alatt (Varga, 2015). A Magyarországon is használatos 

modell (GMR-Magyarország-modell) szolgálja ki az Európai Bizottság számára készített 

kohéziós politikai eredményeiről számot adó jelentések szimulációs szükségleteit (Varga, 

2007; Varga– Járosi–Sebestyén 2013).  

 

3. Adatgyűjtés alapjai 

 

Napjaink már több vitatott elmélet születet a hálózati kapcsolatok, és a benne szereplők 

(csomópontok) kialakulása mögötti hajtóerőkre (például: homofília, preferenciális kötődés, 

hármas zárlat), de még nem született olyan szisztematikus kutatás, amely ezek hatását pontosan 

tesztelte volna. Még napjainkban sem teljesen egyértelmű milyen szerepet játszanak a szereplők 

kognitív képességei, földrajzi elhelyezkedése vagy szociális kapcsolatai a hálózat térbeli 

alakzatára. A vizsgálatok során a primer és a szekunder hálózati adatok használatához igen 

szigorú feltételeknek kell teljesülnie amennyiben hatékonyan akarjuk társadalmi hálózat 

elemzésre használni őket (Ter Wal- Boschma, 2008). 

A továbbiakban a primer adatok gyűjtésének módjáról célszerű először említést tenni. Bár több 

féle módszer is létezik (például hógolyó/swonball módszer), Ter Wal és Boschma (2013) 

felsorolás-visszahívás (roster-recall) módszerét ajánlja a társadalmi hálózatkutatásra. Mivel 
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érveik helytállóak a módszer mellett célszerű áttekinteni a módszer metodikáját, esetleges 

használatát korlátozó tényezőket. 

A felsorolás-visszahívás módszere interjúkat használ. Célja, hogy a teljes hálózati adatot 

feltárja. Először is előre meg kell határozni a szereplők populációját. Majd minden szereplő kap 

listát a populáció szereplőiről. A kézbesített felsorolás szerepelhet az összes szereplő (preferált 

helyzet torzítás elkerülése végett), vagy akár csak a főbb szereplőket. Utóbbi esetben általában 

a szereplő számának nagysága indokolja, hogy csak a legfontosabbak kerüljenek ki. Minden 

szereplőknek visszajelzést kell adnia arról, hogy kikkel áll kapcsolatban. Akik esetleg 

nincsenek a listán, azokat fel kell venniük, így teljes képet kaphatunk a kapcsolati hálóról 

(elméletben). Alapvetően regionálisan vizsgáljuk a populációnkat, de figyelembe kell vennünk 

az extraregionális kapcsolatokat is. Ezzel a módszerrel lehetőség nyílik viszonylag könnyen a 

kapcsolatok típusának megkülönböztetésére és együttelemzésre ugyanannak a régiónak az 

esetében. Az egyes kapcsolatok azonban átfedést mutathatnak. Az egyes kapcsolatokhoz 

továbbá lehetőség van további jellemzőket kötni (például: jelentőség, bevont tőke nagysága 

stb.). Így vizsgálatból kizárhatunk, vagy külön elemezhetünk bizonyos karakterrel nem 

rendelkező kapcsolatokat. A módszer legnagyobb hátránya, hogy csak igen magas válaszolási 

aránynál sikeres. A felállított hálózati struktúra nagyon különböző képet mutathat már egyetlen 

központi szereplő kimaradása esetén is. Ennek kivédésére azonban lehetőség nyílik azáltal, 

hogy minden kapcsolat kétszer is említésre kellene, hogy kerüljön (a két fél által). Az 

időigényességéből kifolyólag a módszer leginkább kisebb klaszterek vizsgálatára alkalmas.  

 

4. Hálózat szimulációs modellek 

 

A hálózatok nem területi, hanem társadalmi jelenségek, ebből kifolyólag az általunk értelmezett 

régió határokon átívelnek. Kulcsfontosságú kérdéssé válik, hogy az idő múlásával ezen 

hálózatok hogyan alakulnak át (akár régió határokon kívülre kapcsolódva is), illetve e 

változásokért milyen mechanizmus felel. A továbbiakban olyan módszerek kerülnek 

bemutatásra, amelyek eredményei illetve elméleti alapjai valamilyen módon hasznosnak 

bizonyulhatnak a további dinamikus hálózatkutatás települési vizsgálatához.  

A hálózat változásának figyelemmel követése, mint már korábban említésre került igen 

lényeges, azonban a korábbi tanulmányok erre nem vagy csak érintőlegesen térnek ki. Pyka, 

Gilbert és Ahrweiler (2004, 2001, 2007 ) SKIN modellje az innovációs hálózatokban követi 

nyomon tudásdinamikát, így már tartalmaz hálózat szimulációt is. Modelljükben tudás 

egységekből jön létre innovációs ötlet, amelyek 3 tényezőből (képesség, készség, szakértelem) 

tevődnek össze. A megvalósuláshoz azonban nyersanyag és tőke szükséges. Az egységes 

tanulással javíthatóak (önállóan vagy együttműködve). A paraméterezésnek két módja 

lehetséges: ökonometriai becslés (mikroadatok szükségesek), vagy valós iparági fejlődés 

összehasonlítása a szimuláció eredményeivel (paraméterkombinációk keresése, amik makro 

szinten reprodukálják a folyamatokat). Későbbiekben a modellt más szerzők 

továbbfejlesztették (Korber–Paier 2011, 2013; Korber–Paier–Fischer 2009; Korber 2011). Egy 

régió vállalatai által kitöltött kérdőívek alapján tudásegységeket határoztak meg. Ezt követően 

meghatározzák a modell további jellemzőit, tulajdonságait annak érdekében, hogy a modell 

összhangban legyen az iparágban megfigyelt jelenségekkel. Mindezzel szemben Pyka és 

Saviotti (2002) modellje már több valós jelenséget figyelembe véve vizsgálja a hálózat 

kialakulását befolyásoló tényezőket: 

 

1.környezeti tényezők, pl. innováció komplexitása, technológia bizonytalanság foka 

2.vállalat együttműködési hajlandósága 

3.kit választ párnak (másik vállalat gazdasági és/vagy technológiai képessége határozza meg) 
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 A létre jött együttműködés során változik a vállalat abszorciós képessége, és koordinációs 

költség lép fel. Két piacot is figyelembe vesznek: végtermékek és tudás piaca. Innováció hatása 

mindekét piacon megfigyelhető: a végtermékek iránti kereslet növekedik (olcsóbb, jobb 

minőségű termékek), legjobb együttműködési partner megtalálása. Bár a modellt nem 

kariblálták valós adatokra, de több megfigyelés igazolja a jelenséget. 

 

5. Régiók közötti kapcsolat modellezése 

 

Heshmati és Lenz-Cesar (2013) modellje koreai vállalatok innovációs együttműködését mutatja 

be ágensalapú eszközökkel. A módszer első lépéseként ökonometriai becsléssel próbáltak 

választ keresni rá, hogy mi határozza meg az együttműködési hajlandóságot (például: méret, 

profitabilitása, költségkorlátai stb.). Ezt követően egy virtuális térbe helyezik az ágenseket, ahol 

az első lépésből származó becslések alapján közelítenek egymáshoz a vállalatok. Továbbá 

vizsgálták, hogy megfelelő közelségbe kerülve milyen módon kapcsolódnak további 

befolyásoló tényezők. Ennek a modellnek elmélete adta a kiinduló pontot a továbbiakban 

részletesebben bemutatásra kerülő Hau-Horváth és mtsai (2016) nevéhez fűződő ágensalapú 

modell építéséhez. A módszertanuk áttekintése kiváló alapot betekintést nyújthat a további 

települési hálózatkutatásokhoz. 

Az ágensalapú modellek egyes elemzésekben szereplők innovációs tevékenységének 

szimulálására alkalmas módszer. A modell segítségével lehetőség nyílik például területi 

elemzés esetén a régiók közötti együttműködések szimulálására. Ezeket kezdetben egy 

kétdimenziós térben kell elhelyezni, amelyben egy-egy kör jelzi az egyes régiókat. A körök 

átmérője az említett térben a régiók K+F ráfordításaitól függ. Mivel szimulációról beszélünk a 

körök állandó sebességgel mozognak, közelednek és távolodnak egymástól. Ez időben képes 

szemléltetni a kapcsolatok kialakulását régiók között. 

A mozgás definiálása oly módon történik, hogy régiópáronként definiálnak kölcsönös vonzerőt. 

Ez elsősorban egyrészről régiók jellemzőitől illetve a köztük lévő viszonyt leíró jellemzőktől 

függ. A vonzás erősségének irányt tudnak megadni (például i régió milyen mértékben vonzódik 

j vállalathoz). Hau-Horváth és mtsai (2016) egy olyan gravitációs modellt alkottak, amelynek 

leíró egyenletében az egyik oldalon a viszonyt jelző változó, amely a két elem közötti vonzóerőt 

reprezentálja, a másik oldalon pedig a két elem közötti távolság és valamilyen formában mért 

tömege található kiegészítve néhány kontrollváltozóval. Az egyes tényezők vonzerőre 

gyakorolt hatásának mértékeként természetesen figyelembe veszik („a” paraméterek 

segítésével). Hau-Horváth és mtsai (2016) modelljükben az alábbi jellemzőket vették 

figyelemben a vonzerő tekintetében: két régió közötti földrajzi távolság, mindkét régió K+F-re 

fordított kiadásai, a két régió technológiai közelsége (szabadalmi portfoliójuk alapján), illetve 

a társadalmi közelségük. Ezenfelül a szerzők bevezettek dummy változókat (1 vagy 0 értéket 

felvehető) a régiók azonos országban való elhelyezkedésére, illetve a centrumhoz és a 

perifériához való tartozás érzékeltetésére (az adott régió az első célkitűzés alá esik (periféria) 

vagy sem (centrum)). Az egyenlet logaritmizált változókkal dolgozik, az egyes együtthatók 

pedig rugalmasságként értelmezhetőek. A kapott értékek egy szerzők által attrakciós említett 

mezőt hoznak létre a régiók körül. Ezen a mezők meghatározzák a régiók mozgásának irányát, 

hiszen ez a mozgás függ a többi régió pozíciójától is. A korábban említett absztrakt térben i 

régió pozíció koordinátáinak (xi, yi) mozgásának irányát vektorok segítségével írták le (dxi, 

dyi). Az irány a többi régió koordinátáinak súlyozott átlaga, amelyben a súly alatt a másik régió 

i régióval szembeni vonzó erejét jelzi. Egyértelműen a nagyobb vonzóerővel rendelkező régió 

felé fog történni a mozgás. Mivel az egész értelmezés egy absztrakt két dimenziós térben 

történik, sem a pozíció sem a mozgás koordinátáinak sincs önálló jelentése (Heshmati- Lenz-

Cesar, 2013). Minden periódusban kiszámolásra kerülnek az értékek (ez folyamatosan 

ismétlődik), így az újabb periódus új pozíciókat mutat meg. Az attrakciós érték a szerzők által 
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választott modellben azonban nem változik, hiszen a változókat empirikus adatokból 

származtatják. Elméletben elképzelhető olyan modell is amelyben már a változók is 

módosulnak. 

A kapcsolatokat tekintve, amint a virtuális térben megfelelő közelségbe kerülnek az ágensek 

bizonyos ideig tartó kapcsolat alakul ki. Az hogy milyen valószínűséggel jön létre kapcsolat 

két régió között ebben a modellben két tényező határozza meg. Az első a régiókat prezentáló 

ágens átmérője, amelyet a K+F-re fordított kiadásokból származtatnak a szerzők. A másik 

tényező pedig a virtuális térben való mozgásból következő közel kerülés. Értelemszerűen a 

létrejött kapcsolatok átmenetiek, meghatározható hosszal (LP paraméter) rendelkeznek. 

Amennyiben az LP periódusnak vége és a két régió kapcsolat kialakulásához szükséges 

távolságon kívül helyezkedik el, a kapcsolat megszűnik. 

 

 
1.ábra Régiók közötti innovációs kapcsolatok szimulációjának egy kiragadott 

pillanatképe kétdimenziós absztakt térben 

Forrás: Hau-Horváth és mtsai (2016): Tudáshálózatok szerepe a regionális fejlődésben- egy 

integrált modell alkalmazásának tapasztalatai a magyar régiók esetében 

 

A szimuláció egy pillanatát vizualizáló ábrán a körök az egyes régiókat jelképező ágenseket 

mutatják, amely átmérője arányos a kiadásaikkal melyeket K+F-re fordítottak. A létrejött 

kapcsolatokat a vonalak jelzik. Ebben az absztrakt térben, mint az korábban kifejtésre került 

mozognak az ágensek, és természetesen ezen időbeli mozgásoknak megfelelően a kapcsolatok 

felbomlanak, illetve újabbak jönnek létre. 

Mint sok más modell esetén Hau-Horváth és mtsai modelljének esetében is az adatokhoz való 

illesztés kihívást jelentett. A cél a megfigyelt hálózat lehető legjobb prezentálása. Az illesztés 

két lépésben történik: először ökonometriai (regressziós) becsléssel meghatározták a 

paramétereket, majd a fennmaradó paramétereket (makroszintű, technikai) optimalizálták. A 

szerzők referenciaként az európai régiók keretprogramban (framework programmes) létrejövő 

együttműködéseit. A keretprogramok megfelelő adminisztratív adatbázisokkal rendelkeznek az 

illesztéshez, mindössze kikell választani a referenciaévet, amely teljeskörű adatbázissal 

rendelkezik. Az illeszkedés mérését követően (kapcsolatok száma, és illeszkedésük 

kombinációjából) eredményeikből és a módszer elméleti alapjából arra a következtetésre 

juthatunk, hogy ha rendelkezésre állnak a megfelelő adatbázisok, akkor a települési 
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együttműködések bizonyos részeire is jól illeszthető az általuk felállított attrakciós egyenlet. 

Mindössze értelmezési különbségeket kell figyelembe venni. 

 

6.Összefoglalás 

 

Összességében kijelenthető, hogy integrált szemlélet szükséges, hogy minél alaposabb képet 

nyújtson a vizsgálat a gyakorlati eseményekről, mert a legtöbb elmélet/ modell nincs valós 

adatokra kalibrálva, de a kutatás folytatásához számunkra csak azok az elméleti anyagok 

relevánsak, amelyek valóban használhatóak a helyzet feltárására. Bár a hét tervezési-statisztikai 

régió lehatárolása jó kiinduló pontot jelenthet a kutatás megkezdésénél, ha átfogó képet 

szeretnék a kutatás végén kapni a regionális helyzetről mindenképp egy földrajzi értelemben 

sokkal nagyobb kiterjedésű területet kell majd figyelembe venni. A régió településeinek 

közvetlen kapcsolatai és esetleg strukturális lyukak feltárása a bemutatott módszerek alapján 

realizálható célt jelentenek. 
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Absztrakt 

A talajok potenciálisan toxikus elemeinek mozgását sok tényező befolyásolhatja. Ezen 

tényezők közé tartozik a szervesanyag-tartalom és a kémhatás. A talaj szervesanyagainak 

oldódása nagy mértékben függ a talaj kémhatásától. Enyhén savas, illetve savas környezetben 

a szerves anyagok nem kerülnek oldatba, azonban lúgos környezetben oldhatóságuk megnő. A 

potenciálisan toxikus elemek azonban alacsony pH érték esetén könnyen oldódnak, így 

mobilizálódnak. Magasabb pH értéknél, például magas mésztartalmú talajok esetében ezek az 

elemek oldhatatlan csapadékot, illetve a talaj szerves anyagaival komplexeket képeznek, így 

immobilizálódnak, és az élő szervezek számára nem felvehető formába kerülnek. A 

potenciálisan toxikus elemek komplex kötése a szervesanyagon a szervesanyag delokalizálható 

elektronjait átrendezve megváltoztatja a molekulán belüli elektroneloszlást, mely változás 

révén a molekula optikai tulajdonságai megváltoznak.  

Ezért kutatásunk célja volt, hogy modellezük a potenciálisan toxikus elemek adszorpcióját 

magas mésztartalmú talajokban. Ehhez olyan pufferrendszert állítottunk össze, amelyben a 

vizsgált szerves anyag nem adszorbeálja a puffert képző só ionjait. Ilyen anyag a NaHCO3, 

mely hatására a beállított oldatok pH értéke minden esetben nagyobb, mint 8,5. Ezért 12,93 g/ 

dm3 koncentrációjú NaHCO3-os oldattal készítettünk 10 g/dm3 koncentrációjú 

humuszszuszpenziót. Az adszorpciós vizsgálathoz szükséges oldatok Mn2+ és Cu2+ 
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koncentrációi a következők voltak: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mg/dm3. Mindezek 

mellett kontroll vizsgálatként az adott potenciálisan toxikus elemek megfelelő koncentrációjú 

oldatait is 12,93 g/dm3 koncentrációjú NaHCO3 oldattal készítettük el. Az oldatok elkészítését 

és mérését minden beállított koncentráció esetében 3 ismétlésben végeztük el. Az 

oldatmintákban 4 órán keresztül körforgó rázógép segítségével beállítottuk az egyensúlyt, majd 

centrifugáltuk és 0,45 µm-es fecskendőszűrő segítségével leszűrtük. A Mn2+ és Cu2+ 

koncentrációt láng atomabszorpciós spektrofotométerrel határoztuk meg, majd 

spektrofotométerrel látható tartományban meghatároztuk az oldatok abszorbancia értékeket 1 

nm-enként. A visszamért koncentrációkból adszorpciós izoterma segítségével meghatároztuk a 

folyadék és szilárd fázis közötti megoszlást. Az adszorpciós izoterma segítségével 

megállapítható, hogy az általunk vizsgált humuszanyag a Mn2+ és a Cu2+ esetében jó megkötő 

képességgel rendelkezik. Spektrofotométeres mérésből származó teljes spektrum elemzésével 

pedig az adott potenciálisan toxikus elem szerves anyagra gyakorolt hatását vizsgáltuk. A mért 

különböző hullámhosszokon mért abszorbancia adatokra exponenciális függvényt illesztettünk. 

A függvény paramétereit megvizsgálva arra a következtetésre jutottunk, hogy a humusz 

szuszpenzióhoz adagolt potenciálisan toxikus elemet tartalmazó oldatok koncentrációja 

függvényében változik az exponenciális görbe meredeksége. Ez a jelenség a humusz fém 

komplexek képződésével függ össze. 

Kulcsszavak: adszorpciós izoterma, potenciálisan toxikus elemek, spektrofotométeres 

vizsgálat 

 

1. Bevezetés, célok 

 

Vizsgálataink a meszes talajokban jelen lévő potenciálisan toxikus elemek megkötődésének 

modellezére szolgáltak. A humuszanyagok és a mész együttes jelenléte kétféle hatást 

eredményez. Egyrészt a talaj szervesanyagainak oldódása nagy mértékben függ a talaj pH 

értékétől. Másrészt azonban a potenciálisan toxikus elemek alacsony pH érték esetén könnyen 

oldódnak, mobilizálódnak, viszont magasabb pH értéknél oldhatatlan csapadékot és a talaj 

szerves anyagaival komplexeket képeznek, így immobilizálódnak. Ezek alapján a vizsgálatok 

megkezdése előtt a következő eredményeket vártuk: 

A kontroll oldatok, melyek nem tartalmaztak humusz anyagot és a humuszanyagot tartalmazó 

oldatok között jelentős különbséget feltételeztünk. Úgy gondoltuk, hogy a NaHCO3 a 

szervesanyag jelenléte nélkül a potenciálisan toxikus elemeket oldhatatlan csapadék 

formájában kicsapja az oldatokól.  

Feltételeztük, hogy a humuszoldatokban a potenciális toxikus elem koncentrációk 

emelkedésével párhuzamosan a megkötött elem mennyisége is magasabb lesz. Mindezek 

mellett úgy gondoltuk, hogy a Mn2+ és Cu2+ megkötődésében különbségeket tudunk felfedezni.  

A továbbiakban spektrofotometriás mérés által kapott értékekből származó exponenciális 

görbék paraméterei segítségével kívántuk a növekvő potenciálisan toxikus elemkoncentrációk 

humusz oldatokra gyakorolt hatását felderíteni. 

 

2. Irodalmi áttekintés 

 

Már régóta köztudott, hogy a talajok szervesanyag tartalma a talajokra gyakorolt különböző 

savanyító és lúgosító hatásokat pufferelni képesek. Mindezek mellett kation megkötő 

képességgel is rendelkeznek, (Stefanovits et. al 1999). A talaj szerves anyagainak oldódása 

nagy mértékben függ a talaj pH értékétől. Enyhén savas, illetve savas környezetben a szerves 

anyagok nem kerülnek oldatba, azonban lúgos környezetben oldhatóságuk megnő, (McDowell 

and Likens, 1988; Boissier and Fontvieille, 1995; Christ and David, 1996; Brookes et al.,1999). 

A potenciálisan toxikus elemek alacsony pH érték esetén könnyen oldódnak és ezáltal 
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mobilizálódnak. Magasabb pH értéknél, például magas mésztartalmú talajok esetében ezek az 

elemek oldhatatlan csapadékot, illetve a talaj szerves anyagaival komplexeket képeznek, így 

immobilizálódnak, és az élő szervezek számára nem felvehető formába kerülnek (McBride, 

1989.).  

A különböző talajokban található humuszanyagok minőségi jellemzése fontos talajban betöltött 

szerepük miatt. Az egyik a jellemzésükre használt módszer a különféle kivonatok 

spektrofotometriás mérése, ahol spektrum vizsgálatával lehet következtetni a humuszanyagok 

molekulaméretére. Az egyik legelterjedtebb vizsgálat az E4/E6 módszer, amely 460 és 660 nm-

en mért extinkciók hányadosa (Schnitzer, 1982). Azonban pontosabb eredményeket kapunk 

amennyiben a teljes spektrumból származó abszorbancia adatokra exponenciális görbét 

illesztünk, így a módszer nem tartalmaz elhanyagolásokat (Sebők et. al 2018). Mindezek mellett 

a potenciálisan toxikus elemek megkötődése a szervesanyagon a szervesanyag delokalizálható 

elektronjait átrendezve megváltoztatja a molekulán belüli elektroneloszlást, mely változás 

révén a molekula optikai tulajdonságai megváltoznak (Uchimiya et al. 2010).  

 

3. Az alkalmazott módszerek 

 

A kísérlet a meszes talajokban jelen lévő potenciálisan toxikus elemek megkötődésének 

modellezére szolgál. Ehhez olyan pufferrendszert állítottunk össze, amelyben a vizsgált szerves 

anyag nem adszorbeálja a puffert képző só ionjait. Ilyen anyag a NaHCO3, mely hatására a 

beállított oldatok pH értéke minden esetben nagyobb, mint 8,5. Ezért 12,93 g/dm3 

koncentrációjú NaHCO3-os oldattal készítettünk 10 g/dm3 koncentrációjú humuszszuszpenziót. 

Az adszorpciós vizsgálathoz szükséges oldatok Mn2+ és Cu2+ koncentrációi a következők 

voltak: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mg/dm3. Mindezek mellett kontroll 

vizsgálatként az adott potenciálisan toxikus elemek megfelelő koncentrációjú oldatait is 12,93 

g/dm3 koncentrációjú NaHCO3 oldattal készítettük el. Az oldatok elkészítését és mérését 

minden beállított koncentráció esetében 3 ismétlésben végeztük el. Az oldatmintákban 4 órán 

keresztül körforgó rázógép segítségével beállítottuk az egyensúlyt, majd centrifugáltuk és 0,45 

µm-es fecskendőszűrő segítségével leszűrtük. A Mn2+ és Cu2+ koncentrációt láng 

atomabszorpciós spektrofotométerrel határoztuk meg, majd spektrofotométerrel látható 

tartományban meghatároztuk az oldatok abszorbancia értékeket 1 nm-enként. A visszamért 

koncentrációkból adszorpciós izoterma segítségével meghatároztuk a folyadék és szilárd fázis 

közötti megoszlást. Az adszorpciós izoterma segítségével megállapítható, hogy az általunk 

vizsgált humuszanyag a Mn2+ és a Cu2+ esetében jó megkötő képességgel rendelkezik. 

Spektrofotométeres mérésből származó teljes spektrum elemzésével pedig az adott 

potenciálisan toxikus elem szerves anyagra gyakorolt hatását vizsgáltuk. A mért különböző 

hullámhosszokon mért abszorbancia adatokra exponenciális függvényt illesztettünk.  

 

 

4. Kutatási eredmények 

4.1 Izoterma modell alkalmazása 

 

Az elemtartalmak visszamérését követően a beállított kontroll kezelésnél a növekvő 

koncentráció a Cu esetében nem haladta meg a 35 mg/dm3 értéket, míg a Mn esetében a 

visszamért koncentrációk közül a legmagasabb érték 0,2 mg/dm3 volt. Ez a 

koncentrációkülönbség a NaHCO3-nak köszönhető, amely az oldatokban jelenlévő ionokkal 

oldhatatlan csapadékot képezett, mely az oldatok szűrését követően elválasztásra került.  

A humuszanyagot tartalmazó oldatok visszamérését követően a kiszámított megkötött 

mennyiséget az egyensúlyi oldat koncentrációjának függvényében ábrázolva ábrázolt adatokra 

a következő izoterma modellt illesztettük: 
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 𝑦 =
𝑎∗𝑘∗𝑥𝑛

1+𝑘∗𝑥𝑛 + 𝑞 (1) 

 
Izoterma modell (Czinkota szóbeli közlés 2018) 

a=a talaj adszorpciós képessége 

k=adszorpciós arány  

n=megkötött ion szám 

q=a görbe indulásának y értéke 
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1. ábra: A mangán koncentrációkhoz tartozó izoterma modell illesztése (R2=0,97281). 
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1.ábra: A réz koncentrációkhoz tartozó izoterma modell illesztése (R2=0,99311). 
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Mind a két esetében jól látható, hogy a nagyobb egyensúlyi koncentrációkhoz nagyobb 

megkötő képesség társul, azonban a két elem közötti megkötő képességben különbség 

fedezhető fel. A Mn2+-t tartalmazó oldatban a maximális megkötődés kevesebb (A= 5983,3), 

mint a Cu esetében (A= 8012,3). A Mn tartalmú oldatnál az adatokra illesztett izoterma modell 

meredeksége nagyobb ezzel szemben a Cu estében illesztett modell emelkedése kevésbé 

markáns. Ez arra utal, hogy a két elem megkötődésének mértéke különbözik. 

 

4.2 A spektrumok elemzése 

 

Az oldatokból spektrofotométerrel meghatároztuk az abszorbancia értékeket 1 nm-enként 400-

800 nm tartományban. Az így kapott adatokra exponenciális görbét illesztettünk.  A felhasznált 

exponenciális görbe egyenlete a következő volt: 

 

 𝑦 = 𝐴 ∗ 𝑒−𝑘∗(𝑥−𝑥0) + 𝑄 (2) 

 

A=maximum érték 

k= a görbe meredekségének jellemzője 

x0=kezdő abszorbancia érték (400 nm) 

Q= y tengely metszet 

 

A „k” érték meredeksége Minél nagyobb, annál meredekebb a görbe, illetve ebből 

következtethetünk az oldatokban jelenlévő szervesanyagok minőségére. A vizsgált oldatok 

elnyelési spektrumára illesztett exponenciális függvények „k” paraméter értékeket a Mn2+ 

illetve Cu2+ ionok koncentrációinak függvényében a 3. és 4. ábrán mutatjuk be. 
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3. ábra: A Mn2+ tartalmú oldatokból származó „k” érték változása a koncentráció 

függvényében. 
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4. ábra: A Cu tartalmú oldatokból származó „k” érték változása a koncentráció 

függvényében. 

 

Az alacsony „k” érték esetében a görbék „laposak”, melyet a kis méretű szerves molekulák 

okozhatnak. A Mn tartalmú oldatoknál megfigyelhető a paraméter értékének csökkenése a 

koncentráció függvényében. A csökkenés kiváltó oka lehet, hogy a Mn nagymolekulájú 

szervesanyaghoz kötődve az oldatokból kicsapódott és a Mn koncentráció emelkedésével a 

kisebb molekulájú szervesanyagok mennyisége növekedett az oldatokban. Ezzel szemben a Cu 

tartalmú oldatoknál a „k” paraméter a koncentráció függvényében tendenciaszerű növekedés 

mutatott. Ekkor a Cu a kisebb szerves molekulákhoz kapcsolódhat és a nagy szervesanyag 

molekulák feldúsulhatnak az oldatokban. 

 

5. Összefoglaló 

 

Vizsgálataink a meszes talajokban jelen lévő potenciálisan toxikus elemek megkötődésének 

modellezésére szolgál. Vizsgálataink eredményeiből megállapítható, hogy a célkitűzéseinket 

elértük.  

A kontroll oldatok, melyek nem tartalmaztak humusz anyagot és a humuszanyagot tartalmazó 

oldatok között jelentős különbséget mutattak. Mind a két elem esetében a kontrollhoz tartozó 

oldatokban a potenciálisan toxikus elemek ionjainak mennyisége jelentősen lecsökkent, melyet 

a kicsapódás és a későbbi szűrés eredményezett. 

Méréseink alapján megállapítható, hogy a NaHCO3-mal pufferelt oldatoknál (pH≥8,5) mind a 

két esetében a nagyobb egyensúlyi koncentrációkhoz nagyobb megkötő képesség társult 

Mindezek mellett a két elem közötti megkötő képességben különbség fedezhető fel. A Mn2+-t 

tartalmazó oldatban a maximális megkötődés kevesebb (A= 5983,3 mg/kg), mint a Cu2+ 

esetében (A= 8012,3 mg/kg). A Mn tartalmú oldatnál az adatokra illesztett izoterma modell 

meredeksége nagyobb ezzel szemben a Cu estében illesztett modell emelkedése kevésbé 

markáns. Ez arra utal, hogy a két elem megkötődésének mértéke különbözik. 

Spektrofotometriás méréseink alátámasztják az izoterma modell esetében tapasztaltakat. Az 

adatokra illesztett exponenciális görbe „k” paramétere a Mn2+ tartalmú oldatok esetében 

tendenciaszerű csökkenést mutatott, melyet a mangán nagy szerves molekulájú anyagokhoz 

való kötődése okozhatott, ezzel koncentrálva az oldatokban a kisebb molekulájú anyagokat. 

Ezzel szemben a Cu tartalmú oldatoknál a „k” paraméter a koncentráció függvényében 
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tendenciaszerű növekedést mutatott. Ekkor a Cu a kisebb szerves molekulákhoz kapcsolódhat 

és a nagy szervesanyag molekulák feldúsulhatnak az oldatokban. 

Kutatásunk alapján kijelenthető, hogy a vizsgált humusz készítmény további vizsgálata 

szükséges több a környezetben is jelenlévő potenciálisan toxikus elemmel, mint például a Zn, 

Fe, stb.  
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Absztrakt 

A szelén jelentősége az elmúlt években jelentősen megnőtt. Számos betegség megelőzésében 

vesz részt, és mivel Magyarország talajai szelénben szegények, ezért élelmiszereink nem 

tartalmazzák megfelelő mennyiségben és szükségünk van a pótlásra. A fogyasztó 

szempontjából az a legegyszerűbb, ha az alapélelmiszerekkel viszi be a szelént szervezetébe. 

Kutatásunkban magas szeléntartalmú tejből állítunk elő különböző tejtermékeket.  

Egy Hajdú-Bihar megyei gazdálkodóval dolgozunk együtt kísérleteink során. Szerettük volna 

az ipari kísérletünk előtt egy háztáji tejelő fajtával beállítani az etetési kísérletet, hogy 

megbizonyosodjunk arról, hogy a takarmánnyal adagolt szelén megjelenik a tejben. Szelénes 

élesztőből és kukoricadarából premixet készítettünk, melyet 1 és 2 mg dózisban adagoltunk 

naponta az állatok takarmányához. Az egyedi etetést úgy oldottuk meg, hogy a kísérlet ideje 

alatt a szarvasmarhák elkülönítve kapták a szokásos takarmányt és a szelénes kiegészítőt. A 

tejből hetente mintát vettünk és a mérésig fagyasztva tároltuk. A mérés ICP-MS készülékkel 

történt tömény savakkal való roncsolás után. A tej szeléntartalma a kontroll időszakban 17,8 

μg/kg volt, a kezelések hatására emelkedett: már 1 mg kiegészítéskor 31,8 μg/kg, 2 mg szelén 

adagolásával pedig 53,2 μg/kg értékeket mértünk.  

A tejterméket a kontroll tejből és a 2 mg-os kezelés alkalmával vett tejekből készítettük a 

Debreceni Egyetem Élelmiszertechnológiai Intézetének Élelmiszeripari Innovációs Központ 

tejüzem részében. A teljesség igénye nélkül készült például kefir, joghurt, sajt és túró. A 

mérések ugyanúgy történtek, mint a tej esetében. A mintákat HNO3-val és H2O2-dal roncsoltuk 

blokkroncsolóban, majd ICP-MS-sel mértük. 

Méréseink szerint az általunk előállított tej és tejtermékek megfelelőek lehetnek a lakosság 

szelénbevitelének fedezésére. 

További kutatásunkban szeretnénk modellezni a szelén kiürülését a szarvasmarhák 

szervezetéből. Ajánlást dolgoznánk ki a tejtermékek fogyasztására, valamint szeretnénk 

vizsgálni a hulladékként keletkezett tejsavó élelmiszeripari felhasználhatóságát.  

Kulcsszavak: szelén, takarmányozás, szarvasmarha, funkcionális élelmiszer, tej, tejtermékek 

 

1. Bevezetés 

 

A szelén szervezetünk csaknem minden sejtjében jelen van, az életműködéshez elengedhetetlen 

és nélkülözhetetlen ásványi anyag. Lényeges szerepet játszik a glutation-peroxidáz enzim 

működésében, amely a szervezetbe kerülő mérgekkel szemben fejti ki védőhatását [1]. Véd a 

káros szabadgyökökkel szemben, ezzel fontos szerepet játszik a rákos elváltozások bizonyos 

típusainak a megelőzésében. Csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulását, a 
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máj károsodását, a szürkehályog kialakulásának kockázatát, de az immunrendszer valamennyi 

összetevőjére is jó hatással van [2-3].  

A szakirodalom adatai alapján a szelén szervezetben való hasznosulása csekély mértékű. Az 

elégtelen hasznosulásnak több oka is van: az emésztőrendszerből való felszívódás korlátozott, 

a felszívódó szeléntartalmú vegyületek jelentős mennyisége a vizelettel kiürül, a szervezetben 

maradt mennyiség pedig korlátozottan hasznosul. Az előbbi okok, valamint az ország hiányos 

szelénellátottsága miatt szükség van ennek az ásványi anyagnak a pótlására [4]. A 

szelénpótlásnak kétféle módja lehetséges: egyrészt étrendkiegészítők szedésével, másrészt a 

megnövelt szeléntartalmú táplálékok fogyasztásával biztosítható a kellő szelénmennyiség.  

A kutatás eredménye mind állattudományi, mind élelmiszer-tudományi vonatkozásban jelentős 

lehet, mivel a tejtermékek a napi étkezéseink részét képezik, ezért alapvető szelénforrások 

lehetnek, amellyel biztosíthatjuk a szervezet optimális működéséhez szükséges ásványi anyag 

mennyiséget. 

 

2. Irodalmi áttekintés 

 

A szelén olyan, a szervezet számára nélkülözhetetlen mikroelem, amelynek a szerepe az elmúlt 

évek kutatásainak köszönhetően jelentősen felértékelődött. Az 1930-as években még toxikus 

nehézfémnek tartották, amely ha nagyobb dózisban az élő szervezetbe jut, annak pusztulásához 

vezethet. Pár évvel később, 1943-ban a karcinogén tulajdonságáról számoltak be [5]. Néhány 

év múlva viszont kimutatták, hogy a daganatos megbetegedések száma minimális mennyiségű 

szelén-kiegészítéssel lecsökkent [6].  

A szelén esszenciális szerepét először 1957-ben publikálták, amikor állatkísérletekkel 

bebizonyították, hogy az élelemhez adott szelén megakadályozta a máj nekrózisát [7]. 1966-tól 

olvashatunk rákellenes hatásáról [8].  

A környezetünkben – talajban, vízben, valamint az összes élő szervezetben – lévő szelén a -2-

es (szelenid), +4-es (szelenit), és +6-os (szelenát) oxidációs számú vegyületként fordul elő. A 

szelenátok és a szelenitek vízben oldódó vegyületek, így a vizekben a szelén leggyakrabban 

ezekben a formákban fordul elő [9]. A szervetlen módosulatok mellett ismertek a szerves 

kötésben lévő formák, a szelenidek is, amelyek leginkább szeleno-aminosavak, vagy azok 

származékai.  

A növényi eredetű élelmiszerek szeleno-metionint, az állati eredetűek pedig a szeleno-metionin 

mellett szeleno-ciszteint is tartalmaznak. A szeleno-metionin az ember és az állatok számára 

esszenciális, szervetlen forrásokból nem állítható elő, de a szervezetbe bejutott szeleno-

metionint szeleno-ciszteinné tudják alakítani [10].  

Bizonyított, hogy a szelén közvetlen vagy közvetett módon számos élettani folyamatban játszik 

jelentős szerepet. Hiánya számos betegség kialakulását és súlyosbodását okozhatja. Ilyenek pl. 

a szív- és agyi katasztrófák, daganatos megbetegedések, pajzsmirigy-működési zavarok, 

vírusok (influenza, HIV, ebola) terjedése, szaporodással kapcsolatos problémák [11].  

A szelén legfontosabb funkciója az antioxidáns tulajdonságához kapcsolódik. Ezt a hatását a 

különféle enzimekkel való kapcsolódás során fejti ki. Meghatározó szerepet játszik a glutation-

peroxidáz enzim működésében, amely hidrogén-peroxiddal és más káros hatású lipid- és 

foszfolipid hidroxidokkal kölcsönhatásba lépve megakadályozza a káros szabadgyökök 

keletkezését, gátolja a DNS-károsodást, és a metabolikusan aktív karcinogének kialakulását [1]. 

A szelén az enzimbe szeleno-ciszteinként épül be, ahol a kén helyét foglalja el. A szelén 

jelentőségét a szervezet oxidáció elleni védekező rendszerében az a biokémiai tulajdonsága 

biztosítja, hogy a kénnél könnyebben redukálódik [12]. 

Az emberi szervezetben a szelén 10-15 mg mennyiségben van jelen. Testünkben a legtöbb a 

vesében, a májban, a lépben, a hasnyálmirigyben és a herékben halmozódik fel. A Magyar 

Élelmiszerkönyv szerint a felnőttek számára ajánlott napi beviteli mennyisége (RDA) 55 
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µg/nap. Az ENSZ három szervezete, a WHO (Egészségügyi Világszervezet), a FAO 

(Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet) és az IAEA (Nemzetközi Atomenergia-

ügynökség) szakértőiből álló bizottság 1996-os jelentése szerint maximálisan 400 µg Se/nap az 

a határérték, amelyet átlépve már negatív, káros hatásokkal kell számolni [13]. 

Az élelmiszereink szeléntartalma igen változó, általában keveset tartalmaznak. A dél-amerikai 

brazil dió (Bertholletia excelsa) szeléntartalma a legnagyobb, Akár 100 μg-ot, vagy ennél 

nagyobb mennyiséget is tartalmazhat darabonként [14]. Ételeink közül a leggazdagabb 

szelénforrásnak az állatok belső szervei és a tenger gyümölcsei (tonhal, lazac, rák, homár, 

kagyló, stb.), majd az állati húsok számítanak. Mivel a napi étkezés során bevitt táplálékok 

szeléntartalma nem jelentős, az elfogyasztott ételmennyiség növelésével a szelénbevitelt nem 

lehet növelni. A szelénszükségletünket egyrészt étrendkiegészítőkkel, másrészt szelénnel 

dúsított élelmiszerekkel lehet fedezni.  

Az étrendkiegészítők piaca az 1980-as évektől folyamatosan bővül, napjainkban kapszula vagy 

tabletta formájában magas széléntartalmú, kiválóan hasznosuló termékek állnak 

rendelkezésünkre [15]. Ezek a termékek főként szelenitet, szelenátot, szeleno-metionint vagy 

szelénnel dúsított élesztőt tartalmaznak. 

A szelénnel dúsított funkcionális élelmiszerekben a szelén a természetes vagy ahhoz közeli 

formában fordul elő. Ezek az élelmiszerek bonyolult technológiával készülnek, előállításukkor 

a növénynek vagy az állatnak tápanyag-kiegészítőként adják a szelént, amely több átalakuláson 

keresztül menve éri el természetes formáját. Mivel az átalakulások során a szelén oxidációs 

állapota megváltozhat, fontos nyomon követi, hogy a növényi- vagy állati eredetű tápanyag 

milyen formában tartalmazza a szelént. 

A magyar lakosság tejfogyasztásának csökkenése ellenére a tej fontos szelénforrásnak számít. 

A tej szeléntartalma átlagosan 25 µg/l, így a tej és a tejtermékek 6–10%-ban járulnak hozzá a 

napi szelénbevitelhez [16]. A szarvasmarhák takarmányába adagolt szelén lehetőséget teremt a 

tej szelén-tartalmának növelésére. A Se-kiegészítés a szervetlen nátrium-szelenit, a szerves 

szeleno-metionin, szeleno-cisztein vagy szelénnel dúsított élesztő adagolásával biztosítható. 

Célszerű a szerves formát előnyben részesíteni, mert hatékonyabb a felszívódás és kevésbé 

toxikus, mint a szervetlen forma [17]. 

 

3. Anyag és módszer 

3.1. Kísérleti paraméterek, mintavétel 

 

A kísérletbe három Szimentáli jellegű szarvasmarhát vontunk be. A Szimentáli alapvetően 

kettős hasznosítású fajta, a Magyartarka egyik őse. Mindhárom tehén kb. 5 hónapos vemhes 

volt, a laktáció azonos fázisában jártak, átlagos évi tejtermelésük 4000-5000 liter volt, a tejelő 

időszakban széna és kukoricaszilázs alaptakarmányon tartva. A kísérlet során megmértük az 

alaptakarmány Se-tartalmát, ami 0,42 mg volt. A naponta elfogyasztott alaptakarmány 

szelénkiegészítését szelénes élesztővel végeztünk. Két héten keresztül 1 mg/tehén/nap, majd 

további két hétig 2 mg/tehén/nap mennyiségben adagoltuk a takarmányhoz a szelén-tartalmú 

élesztőt (1. táblázat). 

 

1.táblázat: A szelénkiegészítés mértéke a kísérlet alatt 

A hetek száma Szelénkiegészítés (mg) tehén/nap 

1-2 0 

3-4 1 

5-6 2 

 

A kísérletben hetente egyszer vettünk tejmintát. Az első 2 hét folyamán – amikor nem történt 

szelén adagolása – a kontroll minták gyűjtése történt. A méréshez a tehenektől fejt elegytejet 
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fagyasztva tároltuk a labor vizsgálatokig (a fagyasztás nem jelentett befolyást a 

szeléntartalomra). 

 

3.2. Tejtermékek előállítása 

 

A kontroll mintából és a 2 mg szelén-kiegészítést kapott tehenektől vett tejből a Debreceni 

Egyetem Élelmiszertechnológiai Intézet Élelmiszeripari Innovációs Központjának (ÉIK) 

tejüzemében vegyes alvasztású sajtot és ordát készítettünk. 

Gomolya készítése: Mindkét tejet felhasználás előtt 78°C-on 50 másodpercig hőkezeltük, majd 

visszahűtöttük 36-38°C-ra. A sajttejhez keverés közben hozzáadtuk a megfelelő mennyiségű 

„Presure Simple Brun” tejoltót, majd keverés nélkül 40 percig hőn tartottuk. Ekkorra az alvadék 

már elvált az edény falától és porcelánszerűen tört, tehát az alvadás véget ért. Az alvadékot 

sajthárfával kb. babszem nagyságúra aprítottuk és mozgattuk, hogy a felesleges savó egy része 

eltávozzon a rögökből (1. ábra). A sajttöretet a műanyag sajtformákba szedtük, és félóránként 

forgatva 24 órán át szikkasztottuk. Hűtőkamrában magas páratartalom mellett további 1 hétig 

érleltük.  

 
1.ábra: Sajttöret 

 

Orda vagy savósajt készítése: A sajtkészítésnél fennmaradt savót egy tálban összegyűjtöttük, 

fazékba töltöttük és 94-95°C-ig melegítettük. Hozzáadtunk egy evőkanálnyi citromsavat, és a 

kiváló pelyhes csapadékot, a savófehérjét egy sajtruhán keresztül leszűrtük. Az ordát a mérésig 

hűtőszekrényben +4°C-on tároltuk. A 2. ábrán a fogyasztásra javasolt édes és sós verzió 

látható. Édes készítményt mézzel és gyümölccsel ízesítettük, míg a sós kenyérkrémhez sót és 

tökmagolajat kevertünk.  

 

 
2.ábra: Málnás-mézes és tökmagolajos-sós ordakészítmények 
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3.3. Mintaelőkészítés, mérési mód 

 

A szeléntartalmat csak a roncsolt oldatból lehet meghatározni, ezért a mintákat mérés előtt két 

lépcsőben roncsoltuk. Speciális üvegcsőbe tej esetén 10 (±0,01) gramm, tejtermékek esetén 2 

gramm mintát mértünk ki. Az előroncsolás során a mintákhoz 10 cm3 tömény HNO3-at adtunk 

és ~ 24 órán át állni hagytuk, majd blokkroncsolóban 60°C-on 30 percig hőn tartottuk. A 

főroncsoláshoz 3 cm3 30%-os H2O2-ot adtunk az előroncsolt mintákhoz, majd az elegyet 

ismételten a blokkroncsolóba tettük, de ezúttal 90 percig, 120°C-on tartottuk. Megvártuk, amíg 

a minták teljesen lehűlnek, aztán 50 cm3-re jelig töltöttük ioncserélt vízzel, majd ’Filtrak 388’ 

szűrőpapíron szűrtük át. 

Induktív csatolású plazma tömegspektrométer segítségével csaknem 70 elem koncentrációja 

határozható meg egyidejűleg. Az általunk használt ICP-MS módszert a tej nyomelem 

tartalmának meghatározására alkalmaztuk.  

 

3.4. Statisztikai analízis 

 

A mérési adatok statisztikai analízisét SPSS 20.0 (IBM SPSS Statistics, 20.0) programmal 

végeztük el. A szignifikancia szintet minden esetben 0,05 értékre állítottuk. A csoportok közötti 

szignifikáns különbségeket a legkisebb szignifikáns differencia (LSD, Least Significance 

Difference) teszttel értékeltük. 

 

4. Eredmények 

 

A tej szeléntartalma a takarmányhoz adagolt szelénkiegészítés hatására megemelkedett. A 2. 

táblázat az eredmények mérési átlagát tartalmazza. 

 

2.táblázat: A tej áltagos szeléntartalma 

Kísérlet hete 
Napi szelénbevitel  

(mg/tehén) 

A tej szeléntartalma 

(mg/kg) 

1-2 0,42 0,0179 

3-4 1,42 0,0318 

5-6 2,42 0,0532 

 

A statisztikai elemzésből kiderült, hogy a kezelt és a kontroll, vagyis a kezeletlen tehenek teje 

között szignifikáns különbség van: a kontroll csoporthoz képest a szelénadagolás hatására a 

tejben található szelénmennyiség is emelkedett. A kontroll tejhez viszonyítva a kísérlet 3-4. 

hetére 77%-kal, az 5-6. hétre pedig további 63%-kal nőtt az elem mennyisége. Így a 2 mg 

Se/tehén/nap kiegészítés hatására a tej 2,972-szeres, azaz csaknem háromszoros mennyiségű 

szelént tartalmazott, mint a csak alaptakarmányt fogyasztó tehenek teje. 

A kontroll időszakban és a legnagyobb szeléndózis adagolásakor vett teljes tejből hőkezelés 

után előállított sajt, valamint a sajtgyártásból visszamaradt savóból készült orda 

elemtartalmának vizsgálat szintén a campuson, az Élelmiszertudományi Intézetben történt. A 

termékeink vizsgálatára vonatkozó eredményeket a 3. ábra szemlélteti. 
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3.ábra: Tejtermékek szeléntartalma 

 

Zöld színnel a kontroll csoport, míg sárga színnel a szelénes kezelést kapott tehenek tejének és 

az abból készült termékeknek az eredményei láthatók. A vízszintes (x) tengelyről a tejtermékek, 

míg a függőleges (y) tengelyről a szeléntartalom olvasható le. A diagramm oszlopai jól 

szemléltetik, hogy a teljes tejhez viszonyítva mind a sajtban, mind az ordában jelentősen 

feldúsult a Se mennyisége. A kontroll és a kezelt tejekből készült termékek eredményei között 

szignifikáns a különbség. A mérési eredmények azt bizonyítják, hogy az emelt Se-tartalmú 

tejből magas Se-tartalmú tejtermék készíthetők, a gyártási technológia során nincs nagy 

mennyiségű Se-veszteség.  

Amíg teljes tej esetében a kezelés hatására a szeléntartalom ~3-szorosára (17,9 μg/kg-ról 53,2 

μg/kg-ra) emelkedett, a kezelt tehenek tejéből készült sajtban 2,27-szeres mennyiségű szelén 

volt, mint a kontroll tejből készült termékben (198,9 μg/kg és 87,6 μg/kg).  

A sajtkészítés során visszamaradt savó elemtartalmát nem mértük, mert abból orda készült. Az 

orda esetében is hasonló a helyzet: a kontroll szeléntartalma alul maradt a kezeltétől. A kezelés 

hatására 167,4 μg/kg szelén volt a termékben, ami 2,06-szorosa az alap ordánkban mért 81,1 

μg/kg-os szeléntartalomnak. 

  

5. Összefoglalás 

 

A tejtermékek fontos szerepet töltenek be életünkben, mindennapi táplálkozásunk meghatározó 

elemei. A szelén szervezetünk számára elengedhetetlen, hiányában különböző betegségek 

alakulhatnak ki. Magyarország a szelénnel hiányosan ellátott területek közé tartozik, így fontos 

lenne a lakosság megfelelő szelénellátása, az élettani folyamatokhoz elengedhetetlen 

szelénmennyiség biztosítása.  

Vizsgálatunkban a szarvasmarhákkal megemelt szeléntartalmú takarmányt etettünk, és 

figyeltük a tej szeléntartalmának változását. A napi 2 mg szelén adagolását az állatok számára 

még biztonságosnak ítéltük, ezért az ekkora dózis adagolása mellett vett tejet választottuk a 

humán táplálkozásra szánt élelmiszer előállításához. A tejből sajtot és ordát készítettünk. Sajt 

esetében 87,6 μg/kg szeléntartalmat mértünk a kezeletlen tehenek tejéből készült sajtban, míg 

szelénnel kiegészített takarmányozásnál több, mint a kétszeresét, 198,90 μg/kg-ot. 

Vizsgálatainkból kiderült, hogy a savóból kinyert orda is tartalmazott szelént, és a kezelés 

hatására tapasztalt elemtartalom emelkedés ebben a termékben is jelentős volt.  

További kutatásainkban tervezzük kiszélesíteni a termékpalettát, illetve más szelénadagokat és 

-formákat is szeretnénk az állatok takarmányozásába bevonni.  
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Abstract  

Herbaceous diversity of differently structured shelterbelts was studied compared with grassy 

field margins in three test fields. A total of 69 species appeared in the 15sample plots. The 

results have been analysed with community ecology methods. Contrary to expectations, the 

forest understory cannot be found even in the native, mixed tree species composition, wide 

shelterbelts. In all three examined habitat types: shelterbelts, their edges and grassy field 

margins the main components of the vegetation were the agricultural weeds. The plant 

geographic location has a greater impact on the herbaceous species composition than the 

structure, nativity, presence or absence of the tree stock. In terms of to herbaceous diversity, the 

closed, well structured shelterbelts show a less favorable status, than opened, non-native native 

tree species composition stands. Also in terms of the Borhidi's social behaviour types, the 

closed, native, well structured shelterbelts show less favourable conditions. For the 

enhancement of herbaceous diversity in agroforestry landscape, shelterbelt edges and grassy 

field margins are of key importance, where, with reduced use of chemicals, a valuable 

vegetation can appear giving room for segetal weed species. These herbaceous associations are 

important habitats for pollinating organisms and natural predators of agricultural pests. 

Keywords: shelterbelts, herbaceous diversity, agricultural ecosystem, community ecology 

 

1. Introduction 

 

After the Second World War, the establishment of shelterbelts took a great boost in Hungary. 

Several studies have focused on the effects of these plantations on agricultural production (Gál 

1963, Somogyi 2014, Kay et al 2016, Frank - Takács 2012). Later, a large part of them were 

abolished because of the needs of large-scale farming (Vityi - Marosvölgyi 2014). At present 

agroforestry, supported by the common agricultural policy of the European Union, is an area 

that is intensively researched alongside economic interests and ecosystem services. Usually, 

their biodiversity-enhancing effects are mentioned, mainly based on research in bird and 

arthropod communities (Faragó 2012, Bonifacio et al 2011), while the diversity of herbaceous 

vegetation in forest bands and in their surroundings is barely mentioned (Jose 2012). Beside the 

economic disadvantage, the presence of arable weeds has many advantages in reducing erosion 

and having beneficial effects on soil micro-organisms, further they are also a source of food 

and habitat for insects useful for farming, eg. pollinating insects and natural predators of 

agricultural pests (Pinke 2005). The presence or absence or diversity of herbaceous plants can 

strongly influence the composition and richness of the food chain based on it, and thus the 

overall biodiversity of the agroforestry system, therefore the study the herbaceous diversity of 

shelterbelts in agricultural environment is reasonable. 

The aim of this research is to examine the herbaceous diversity in shelterbelts, and how it is 

influenced by the presence, structure and species composition of the tree stock. 

 

2. Method 

 

Samples were taken in three forest structures with different structure, tree species composition 

and naturalness. Two of them (Mosonszolnok and Sarród) are situated in the Little Hungarian 
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Plain, and Földes in the Great Hungarian Plain (Figure 1). The first two plantations are of 

similar age and structure, but with a different tree composition, while the third is a younger, but 

closed, experimental tree plantation. All three areas have been established in an intensively 

cultivated agricultural environment, and there are no large forests nearby. 

 

 
Figure 1. Location and structure of the test fields 

 

In Mosonszolnok, in the 1950th-s, a shelterbelt system was established for the purpose of 

protecting the agricultural field against erosion. Mainly in non-native tree species: black locust 

(Robinia pseudoacacia) and red ash (Fraxinus pennsylvanica) from a climate and soil small 

area cadastre. Since then, the health condition of the shelterbelts has been degraded since 

contamination of chemicals. 

Sarród is quite similar in several conditions, but here mostly native tree species: field elm 

(Ulmus minor), field maple (Acer campestre) on alluvial soil. 

In Földes, the silvoarable agroforestry system has been established in 1999 for experimental 

purposes, and besides the protection against erosion it also functions as a beekeeper. Compared 

to the former mentioned fields, it is a much broader, well-structured, multi-species shelterbelt 

with mostly native trees, for example Norway maple (Acer platanoides), pendunculate oak 

(Quercus robur), common ash (Fraxinus excelsior) on solonetz soil (Rásó 2017). 

Herbaceous vegetation was sampled inside the shelterbelts in 5 m x 5 m, in the edges of the 

shelterbelts and in the grassy field margins in 2 m x 12.5 m or 1 m x 25 m plots. The samples 

were designated to represent the best (highest number of species) locality found in each habitat 

type. Inside the forest strips 2-2, in the grassy edges of the forest strips also 2-2, while in the 

unfavorable edges 1 quadrate was recorded (Table 1). 
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Table 1. Locality of the samples  

Area Plot locality Plot code 

Földes Shelterbelt inside FSI 1, FSI 2 

Földes Shelterbelt margin FSM 1, FSM 2 

Földes Grassy field margin FM 

Mosonszolnok Shelterbelt inside MSI 1, FSI 2 

Mosonszolnok Shelterbelt margin MSM1, MSM 2 

Mosonszolnok Grassy field margin MM 

Sarród Shelterbelt inside SSI 1, SSI2 

Sarród Shelterbelt margin SSM 1, SSM 2 

Sarród Grassy field margin SM 

 

Table 1:  

Plant species and their cover (percent) values in each quadrant were recorded in a table, then 

analysed with the PAST software using diversity profiles and hierarchical cluster analysis based 

on the Bray-Curtis similarity index. To evaluate the naturalness of plant species, Borhidi's 

"Social Behavior Types" (SBT) was used. 

 

3. Results 

 

A total of 69 herbaceous plant species appeared in the 15 quadrates. Contrary to expectations, 

the forest understory cannot be found even in the native, mixed tree species composition, wide 

shelterbelts. The herbaceous vegetation of the shelterbelts, their edges, and the grassy field 

margins do not differ significantly from each other, and their species are typically composed of 

the agricultural weeds. 

The hierarchical cluster analysis based on the Bray-Curtis similarity index (Figure 2) also 

supports this observation: the vegetation samples are not grouped according to the features of 

the shelterbelt, but by plot areas. This means that the plant geographic location has a greater 

impact on the herbaceous species composition than the structure, nativity, presence or absence 

of the tree stock. 

 
Figure 2. Aggregation of the vegetation samples by the hierarchical cluster analysis 

based on Bray-Curtis similarity index 
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In terms of to herbaceous diversity, the closed, well structured shelterbelts show a less favorable 

status, than opened, non-native native tree species composition stands (Figure 3). The reason 

might be that the agricultural weeds found in the fields have adapted to the open habitats, so 

they can still find the right light conditions in the opened spots of looser forest strips, but they 

get out of the closed forest strips and cannot be superseded by forest species. 

 

 
 

Figure 3. Herbaceous diversity profiles of non-native (MSI 1, MSI 2) and native (FSI 1, 

FSI 2, SSI 1, SSI 2) shelterbelts 

 

In Mosonszolnok, while there is no significant difference in the herbaceous diversity of forest 

strips and their edges, the grassy field margin is significantly above them (Figure 4). The reason 

might be, former chemical-free field margins have been established in the area doe to habitat 

development purposes(Faragó 2012), which provide shelter for agricultural weeds that require 

extensive cultivation and cannot survive in closed grasslands (Pinke- Pál 2005). 

 
Figure 4. Diversity profiles of grassy field margin (MM), shelterbelts (MSI 1, MSI 2) and 

their edges (MSM 1, MSM 2) in Mosonszolnok 
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Also in terms of the Borhidi's social behaviour types, the closed, native, well structured 

shelterbelts show less favourable conditions. Non-native, invasive herbaceous plants appeared 

in the black locust stands in the smallest quantities, with more significant numbers appearing 

in native plantations, although they were present in similar proportions in the grassy field 

margins. The favourable plant species of grassy field margins appear in forest strips in similar 

proportions. Also in this respect, the species composition of the shelterbelt edges is more better 

than that of the shelterbelts (Figure 5). 

 

 

 
Figure 5. Distribution of Borhidi's social behaviour type categories in samples, grouped 

in two: in green, the proportion of favourable, in red the proportion of unfavourable 

species 

 

 

4. Conclusion 

 

The results of the research show that, even at the age of 20-50, shelterbelts planted in intensive 

agricultural areas do not contain forest herbaceous communities, regardless of their species 

composition and structure. For the enhancement of herbaceous diversity in agroforestry 

landscape, shelterbelt edges and grassy field margins are of key importance, where, with 

reduced use of chemicals, a valuable vegetation can appear giving room for segetal weed 

species. These herbaceous associations are important habitats for pollinating organisms and 

natural predators of agricultural pests. Agroforestry systems, including shelterbelts, really fulfil 

their biodiversity-enhancing function if  grassy, and non-chemicalized field margin habitats are 

established too. Besides the herbaceous vegetation, similar result has been presented according 

to the collembolan community of Mosonszolnok test field. The authors found, that the grassy 

ditches and field margins were similarly important habitats as the shelterbelts  due to their 

species richness and abundance (Winkler-Traser 2017). 
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Abstract  

Sustainable cultivation methods on sloping vineyard cultivation are becoming increasingly 

important within today's adaptation to climate change impacts on these lands much exposed to 

erosion. On the Balaton uplands more than a decade ago, the Viticulture and Oenology Research 

Station (SZBKI-NAIK) in Badacsony recognized this significant hiatus across Europe and 

established a long-term study of soil covering processes in a vineyard that was deliberately 

exposed to erosion. Their aim was to compare the effectivity and ecological aspects of these 

processes and find answers for viticulturists looking for more economical and ecological future 

ways of farming in this wine region.  

We present the results of our measurements taken in 2017 in soil enzyme activity, soil moisture 

and economic (yield) parameters of the studied soil and vineyard. 

As compared to the average sunshine duration, in this year there had been 20% more but the 

temperature level and the amount of precipitation were close to the average values of many 

years, therefore conclusions can be reached not just for this year but generally for the climate 

of this wine region. 

According to our results, mulching with organic plant wastes achieved the most positive effect 

on the parameters studied also effectively reducing exposure to erosion in the plantation. 

Keywords: sloping vineyard, cultivation method, sustainability, climate change, soil biology 

 

1. Introduction  

 

Practices of agriculture applied in vineyards are continuous shapers of the environment and 

considerations such as agri-tourism, sustainable farming and landscape management only taken 

into account after the economic aspects. Historical agrarian landscapes that have been farming 

for hundreds of years, can serve as a tourist attraction in their own right, as well as maintaining 

the traditions and lifestyles of local communities. Vine growing traditions of the Balaton 

Uplands go back until to ancient times, but the cultivation practices and the use lands have 

undergone significant changes over time. 

mailto:kocsis-l@georgikon.hu
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Nowadays, tourism income brings the most revenue for local population and also the most 

important source of income for businesses - as opposed to previously dominant agriculture - 

and thus becomes increasingly apparent to local and national decision-making organizations 

that the preservation of the agri-cultural heritage brings benefits that are unconditional worthy 

of the central agricultural and rural development sources (Oláh 2014). In addition agri-sector 

subsidies are preferred and provide additional resources for farming practices that are 

environmental friendly and preserve ecological conditions (Biagiol et al. 2012, MK 2014). 

The vine growing culture of the Badacsony wine region is intertwined with farming on the 

slopes of volcanic hills which in the course of (soil)cultivation is gradually exposes to erosion, 

especially in the case of hill-valley orientated ones, such as in our case study (Varga and Májer 

2004, Biddoccu et al. 2017, Kirchoff et al. 2017). As a result of climate change in the wine 

region, weather anomalies becoming more and more frequent in comparison to the average of 

the last century - this is primarily due to the uneven rainfall patterns that can cause erosion and 

more damage in these areas. The Viticulture and Oenology Research Station (SZBKI-NAIK) in 

Badacsony has recognized this significant problem and tendency across Europe (Panagos et al. 

2015, Rodrigo-Comino 2018) more than a decade ago, and established a long-term study of soil 

covering processes on a vineyard that deliberately exposed to erosion, to compare the effectivity 

and ecological aspects - we present in this paper - of them.  

 

2. Materials and Methods 

 

Four repetitions were set per treatment in the examined field, all with 5 rows, each one in a total 

0.1 ha area. The plantation studied on the southern part of the volcanic originated Badacsony 

hill (Badacsony Wine District), is a Pinot Noir on T5C rootstock vineyard planted in 2001 with 

a north-south slope exposed to erosion, 12-14% mountain-valley (Varga and Májer 2018). The 

density of the plants is 5000 plants per hectare with midwire cordon system. 

 

Table 1.: The seven applied and examined soil cleavage procedures and the control 

treatment 

Codes Treatments 

CAPHRAG 
organic plant waste: Sedge (Carex sp.), Reed (Phragmites australis L.), 

Canadian goldenrod (Solidago canadensis L.) 

FESLO 

durable vegetation: 40% Red fescue (Festuca rubra L.), 20% Perennial 

ryegrass (Lolium perenne L.), 20% Various-leaved fescue (Festuca 

heterophylla L.), 20% Tall fescue (Festuca arundinacea L.) 

FABAC 

Fabaceae: 25% Red clover (Trifolium pratense L.), 25% Crimson clover 

(Trifolium incarnatum L.), White clover 25% (Trifolium repens L.), 25% 

Common vetch (Vicia sativa L.), Pea (Pisum sativum L.) 

TRIES periodic vegetation: Autumn wheat (Triticum aestivum L.) 

TRI seasonal vegetation: Triticale (Triticum secale L.) 

STEME 

typical composition of lawn of the area (in the order of the end of spring 

and spring-summer vegetation), the following species: Stellaria media L., 

Lamium amplexicaule L., Capsella bursa-pastoris L. 

PHAC Phacelia (Phacelia tanacetifolia L.) 

CONTROL mechanical tillage: discing 

Source: Own editing based on the data Varga et al., 2016 
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Four repeat were set per treatment, all with 5 rows, each one in total 0.1 ha area. The plantation 

studied (Table 1) is a Pinot Noir vineyard planted with a north-south slope exposed to erosion, 

12-14% mountain-valley (Varga et al., 2016). 

For soil biology studies that have been reported by Dehydrogenase (DHA) (Method: Alef 1995) 

and Fluorescein Diacetate Hydrolysis (FDA) (Method: Adam and Duncan, 2001) enzyme 

activity and the Most Probable Number of bacteria and microscopic fungi (MPN) Szili-Kovács 

et al. 2009, Dudás et al., 2017) in two seasons, in spring and summer, at two depths of 10-30 

and 30-50 cm. From the top ten centimeters we did not examine these biological parameters to 

avoid distorting the results directly by the roots of the cover crop present in some treatments. 

For the deep-rooted vine – in the top 10 centimeters of soil have only low ratio of the roots - 

the layer is not significant for the plant nutrient and water absorption (Bényei et al., 2005). 

 

3. Results and discussions 

 

Accredited agrochemical and physical soil test results showed a significantly higher value for 

soil moisture (CAPHRAG) (more than m/m 9% higher) compared to the other soil covering 

and treatment modes. Similarly, the amount of the absorbable nitrogen content was in the 0-30 

cm layer five times higher (mg/kg) in the mulch covering treatment compared to the other 

seven. 

In the quantitative numbers of crop yields we got outstanding results in addition to the 

CAPHRAG with FABAC and PHAC parcels compared to CONTROL. 

 

Among the two enzyme activity and the two density measurements, the MPN and the DHA for 

the bacteria had the highest correlation level (0.7407), while the FDA and bacteria -0.1944. This 

correlation between bacterial density and DHA is in line with the written ones by Wolińska et 

al. (2015), in the upper twenty centimeters of agricultural soil in agrarian areas soil cultivation 

decreases both they concluded. 

Among the 8 treatments, the cluster analysis performed on biological parameters by IBM-SPSS 

'between-group' method, CAPHRAG and STEME were the two that are separated from the 

another six (Figure 1). 

Figure 1: Dendogram of the cluster analysis (biological data from both depth and and 

sampling date), between groups-method  

Source: Own editing (IBM-SPSS) 
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Based on the results we can conclude, the CAPHRAG is a highly effective way to preserving 

soil moisture content, which has a beneficial effect both on the nutritional capacity of grape, 

and on soil biota activity and so on nitrogen mobilization, as well as providing adequate 

protection against erosion. 
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Absztrakt 

Az állatok viselkedésének ismerete alapvető feltétele annak, hogy a haszonállatok termelési 

környezetét élettani igényüknek megfelelően tudjuk kialakítani. A legelés általános hatásain túl 

fontos ismerni, hogy az egyes állatfajok, sőt fajták legelésének milyen sajátosságai vannak, 

mivel ezek jelentős különbségeket mutathatnak. Tanulmányunk célja az évszakok hatásainak 

meghatározása különböző genotípusú szarvasmarhafajták legelői viselkedésére. 

Megfigyeléseinket a Hortobágyi Nemzeti Park területén végeztük. A kutatás során, 2018 

tavaszán, nyarán és őszén a magyar szürke szarvasmarha és a vegyes genotípusú intenzív 

húsmarha (charolais keresztezett limousine F1-es állomány) legfontosabb legelői viselkedési 

formáit (mozgás, állás, fekvés, legelés, kérődzés) figyeltük meg, a reggeli kihajtástól a késői 

esti behajtásig. Gulyánként 20-20 egyedet jelöltünk meg, és a megfigyeléseinket 20 percenként 

rögzítettük. Így összesen 116 időpontban jegyeztük fel az állatok viselkedését. Az állatokat 

extenzív körülmények között tartották, legeltetési időszakban nem kaptak kiegészítő 

takarmányozást. Kimutattuk, hogy a szarvasmarha legfontosabb legelői viselkedésformája az 

állva legelés. A két fajta viselkedése között mind aktivitásban, mind legelésben jelentős 

különbséget nyáron és ősszel tapasztaltunk. Az intenzív húsmarha nyáron, és ősszel jóval többet 

mozgott, mint az extenzív magyar szürke. A legelő viselkedésükben a novemberi hónapban 

tapasztaltunk jelentős eltérést: a magyar szürke állomány több időt töltött táplálékfelvétellel, 

mint az intenzív húsmarha. A legkevesebb fekvés a nyári szezonban volt mind a két fajta 

esetében, az ősz beköszöntével viszont jelentősen nőtt a fekvéssel eltöltött idő, különösképpen 

az intenzív húsmarha esetében.  Megállapítottuk továbbá, hogy a magyar szürke májusban volt 

a legaktívabb, kevésbé aktív novemberben. A táplálékfelvételükre is hatott az évszak: májusban 

és augusztusban kevesebb időt töltöttek legeléssel, mint novemberben. Az intenzív húsmarha 

esetében azt tapasztaltuk, hogy a nyári melegben többet mozogtak az állatok, mint májusban 

illetve novemberben. Legelő viselkedésükben szintén mutattak különbséget. Májusban és 

augusztusban lényegesen több időt töltöttek táplálékfelvétellel, mint novemberben. Az 

eredményeink azt mutatják, hogy az évszakoknak hatása van a két fajta legelői viselkedésére, 

mind aktivitására mind legelésére.  További vizsgálatokra lenne szükség annak megállapítására, 

hogy milyen hatások érvényesülnek a fajta és a környezet egyes elemei (például gyepminőség, 

időjárás) között. 

Kulcsszavak: viselkedés-formák, hagyományos legeltetés, extenzív és intenzív 

szarvasmarhafajták, szikes gyepek, évszakok hatása 

 

 1. Bevezetés 

 

A legeltetett állatok számára a termelési környezetet a legelő jelenti, így ott kell az állatok 

viselkedését ismerni ahhoz, hogy szükségleteiket optimálisan ki tudjuk elégíteni, továbbá 
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megfelelő termelési körülményeket, kedvező legeltetési technológiát és a termelési célnak 

megfelelő munkaszervezést alkalmazzunk. Az állatok legelés közbeni viselkedésének ismerete 

a gyepek fűhozamának célszerű hasznosítása szempontjából is fontos. Az állat és a legelő között 

létrejött kölcsönhatás, az állat reakciója a gyepnövényzet összetételére és minőségére, az 

okszerű gyephasználat fontos eleme. A legelőt jól hasznosító állatok kiválasztását, 

csoportosítását csak a viselkedésük ismeretében lehet helyesen megválasztani és alkalmazni [1] 

[2] 

A legelő állatoknál megfigyelhető viselkedési tevékenységeket számos szerző összefoglalta 

akciókatalógusában (etogramjában) (Ungar et al., 2005; Czakó et al., 1985; Széky, 1979; 

Homburger et al., 2014). Az irodalmi adatok alapján megállapítható hogy a legelői 

állatállomány elsődleges tevékenysége a mozgás, a legelés és a pihenés. A napi átlagos legelési 

idő a húshasznú állományoknál – különösen extenzív legelőn napi 10-13 óra is lehet. A 

legeltetési ciklus általában igen következetes, napi 4-5 periódusban legel az állat. Haraszti 

(1977) továbbá kihangsúlyozza a delelés szükségességét is. A kérődzésre fordított idő 

átlagosan 4-9 óra és fekvéssel 9-12 órát töltenek az állatok (Walt, 1994; Haraszti, 1977). A 

kérődzés idejére a legeltetés módja általában nem, viszont a legelőfű minősége már hatással 

lehet. A jó minőségű legelőn a kérődzés kevesebb ideig tart, mint a közepes minőségűn. Az 

állatok gyakran fekszenek le a legelőn. A fekvési idő nagysága igen különböző, általában 7-10 

órát pihennek az állatok. Ha a tehenek egész nap kint vannak a legelőn, a fekvési idő 70-80%-

a az éjszakai órákra esik.  

A legelő állatok viselkedését számos tényező befolyásolhatja, amely elsősorban genetikailag 

meghatározott, öröklött tulajdonság. A belső tényezők közül kiemelendő a tápanyagszükséglet, 

az idegi és humorális szabályozás, az emésztőtraktus telítettsége (a kisebb emésztőcsatornával 

rendelkező típusok több periódusban, hosszabb ideig legelnek), az állatok egészségi állapota, 

testtömege, életkora, a vemhesség stádiuma. A külső tényezők közül a legfontosabbak a fű 

mennyisége és minősége (a jóllakottság érzete annál gyorsabban lép fel, minél nagyobb a legelő 

füvének szárazanyagtartalma), a levegő hőmérséklete, a nettó napsugárzás, a vízforrástól való 

távolság, a szél- sebessége és iránya, a légnyomás változása és az alkalmazott tartástechnológia 

(Malechek és Smith, 1975; Motkó et al., 2001).  

Az évszakok hatása egy fontos tényező a nagy testű növényevő állatok életében. A 

szarvasmarha azok az állatok közé tartozik, amelyeknek viszonylag nagy a hőtermelésük, s így 

az optimális környezeti hőmérséklet náluk alacsonyabb hőmérsékleten található. A hazai 

gyakorlatban a nyári meleg okozza a legtöbb problémát. A meleg hatására rohamosan 

emelkedik a légzési frekvencia, főleg az evési periódusokat követően. Hűvös, esős tavaszi és 

nyári hőségnapokon a szarvasmarhák csak rövid ideig legelnek. A szarvasmarhák részére 

kedvező termelési zónában viszont, még a déli órákban is, az állomány 60-80%-a legel 60-90 

percig. A hideg ellen az állat hőtermelésének fokozásával, hőleadásának csökkentésével 

védekezik, ennek megfelelően nemcsak életfolyamataik változnak meg, hanem viselkedésük 

is: kevesebbet mozognak, többnyire egy helyben állnak, több időt fordítanak az evésre (Gere, 

2003).  

Mivel a növényállomány faji összetétele folyamatosan (leginkább évszaknak megfelelően) 

változik, így változik a legelő állatok válogatási viselkedése is. Nyáron általában rövidebb az 

állatok legelési ideje a gyepnövényzet nagyobb nyersrost-tartalma miatt, mint a tavaszi, vagy 

az őszi időszakban (Gere, 2003). Kutatások bizonyították, hogy az állatok a legelési szezon 

legelején erőteljesebben válogatnak, emiatt a kevésbé kedvelt területeket, mint például a 

nádasokat, sásokat és fás területeket a legelési szezon vége felé legelik le (Roath és Krueger, 

1982). A szezonokban eltérőek a nappalok hossza, ami szintúgy befolyásolja a legelői 

viselkedést. A növényevő állatok nem preferálják a sötétedés utáni legelést, ugyanis nagyobb 

veszélynek vannak kitéve a ragadozókkal szemben. Ősszel az egyedek közötti kisebb távolság 

és a csökkent aktivitás szintén alátámasztja a ragadozóellenes teóriát, mint ahogy a 
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mozdulatlanság az éjszakai órákban (Rutter, 2006).  

Fajta specifikus-e a viselkedés? Mivel a különböző állatfajták eltérő környezetben alakultak 

ki, a nemesítésükben érvényesülő tenyésztői munka hatására különbségek lehetnek az egyes 

genotípusok viselkedésében. A fajtakülönbségekben az akklimatizáció képességnek, a helyi 

klímához való adaptációnak döntő fontosságot tulajdonítanak. A fajta specifikus viselkedési 

formákat nagymértékben meghatározza a hasznosítási típus és a fajta domesztikáltsági foka is 

(Gere, 2003). A domesztikáció során számos új viselkedésforma alakult ki gazdasági 

haszonállatainknál, illetve több tulajdonság eltűnt, vagy átalakult. Nem mindegy továbbá, hogy 

a háziasítás milyen fokán áll az adott fajta. Számos szerző leírta, hogy a hagyományos fajták 

legelői szokásai eltérnek az intenzív kereskedelmi fajtákétól. A hagyományos fajták kevésbé 

válogatnak, és sokkal aktívabban legelnek, valamint nagyobb hajlandóságot mutatnak a 

környező területek felkutatásában, mint az intenzív fajták (Sæther et al. 2006a; Hessle et al. 

2008; Webster, 1985, Myrdal, 1998). Rook et al., (2004) azt is kihangsúlyozzák, hogy a 

fajtabeli különbségek a legelési aktivitásban nem feltétlenül a háziasítás (domesztikáció) 

fokától, hanem az állatok élősúlyától is függhet. 

A magyar szürke - mivel tökéletesen alkalmazkodott az extenzív tartásmódhoz - jó 

összehasonlítási alapot adott a vegyes genotípusú intenzív húsmarhával való hagyományos 

legeltetés elemzéséhez. A kutatás során célul tűztük ki, hogy hagyományos legeltetési mód 

mellett vizsgáljuk két különböző intenzitású szarvasmarhafajta legelői viselkedését. A kutatás 

során a következő kérdésekre kerestük a választ: (1) hogyan alakul szabad legeltetés mellett a 

szarvasmarhák legelői viselkedése, (2) hogyan befolyásolják a különböző évszakok az állatok 

viselkedésformáit, (3) mutatkozik-e különbség az eltérő genotípusú szarvasmarhafajták legelői 

viselkedésében? 

 

2. Anyag és módszer 
2.1 A szarvasmarhafajták, és a legelők bemutatása 

 

A kutatásaink során két különböző intenzitású szarvasmarhafajta legelői viselkedését figyeltük. 

A magyar szürkével legeltetett terület Hortobágy északi részéhez, Máta-pusztához tartozó Pap-

erén helyezkedik el. A tehenek súlya 550-600 kilogramm. A vegyes genotípusú intenzív 

húsmarhával (charolais keresztezett hereford és limousine F1-es állomány) legeltetett 

területünk Hortobágy déli részén, Faluvéghalma községhatáránál, Zámon található. A tehenek 

élőtömege 700-750 kilogramm. A legelőket 0,46 számosállat/ha intenzitással hasznosították. A 

legeltetés intenzitását a legeltetett terület nagyságából és a legeltetett állatok számosállat 

értékéből határoztuk meg. Az állatok takarmánya kizárólag a legelőfű volt. A legeltetési szezon 

kora tavasztól a késő őszi behajtásig tartott. Nyáron és tavasszal mind a két gulya napkeltétől 

napnyugtáig legelt, a delet és az éjszakát a nyári szálláshelyükön töltötték. Ősszel az állatok a 

kora reggeli kihajtástól a délutáni behajtásig folyamatosan legeltek. 

A korábbi kutatásaink során feltártuk a területek botanikai összetételét és borítottságát, és az 

eredmények alapján elmondható hogy a legelők növényzetileg közel hasonlóak voltak. A 

mélyebben fekvő területek (szikes mocsarak) jellemző fajai a zsióka (Bolboschoenus 

maritimus), a mocsári és egypelyvás csetkáka (Eleocharis palustris és E. uniglumis), a fehér 

tippan (Agrostis stolonifera), bókoló sás (Carex melanostachya) és indás pimpó (Potentilla 

reptans, Deák et al., 2015). A másik jellemző növénytársulás a szárazabb szikes rétek: réti 

ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), fehér tippan (Agrostis stolonifera), korai és keskenylevelű 

sás (Carex praecox és C. stenophylla), veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina, Deák et al., 

2014a; Kelemen et al., 2015). A területekre jellemzőek a szikes, réti szolonyec talajok (Deák et 

al., 2014b). 
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2.2 Vizsgálati módszerek 

 

A viselkedésformák leírására etogramot használtunk. Egy állat összes viselkedési eleme 

együttesen az etogramot (akciókatalógus, felvételezési lap) alkotja, mellyel vizsgálható, hogy 

különböző körülmények között azok elemei milyen gyakorisággal fordulnak elő (Czakó et al., 

1985). A legelői viselkedésformákat három fő csoportba soroltuk: mozgás, állás, fekvés. 

Ezeken belül további kategóriákat alakítottunk ki: legelés és kérődzés. Így kaptuk az alábbi 

vizsgálati elemeket: mozogva legelés, állva legelés, állva kérődzés, fekve kérődzés. Állva 

(helyben) legelésnek (ÁL) vettük azt a viselkedést, amikor az állatok maguk körül, 

helyváltoztatás nélkül vették fel a takarmányt. Mozogva legelésnek (ML) számított, ha egy-két 

kanyarítás után továbblépett az állat. A kérődzés (állva kérődzés-ÁK, fekve-kérődzés-FK) az 

állatok pofa- és állkapocs mozgásából jól felvételezhető viselkedés-forma (Halász, 2015).  

A megfigyeléseket 2018-ban végeztük egy-egy napon keresztül, három évszakban. Májusban 

és augusztusban a reggeli kihajtástól (7 óra) a késő esti behajtásig (21 óra) gyűjtöttük az 

adatokat: reggel 7 órától délig és délután 16 órától 21 óráig. A delelés idejében (11:30 és 16 óra 

között) nem folytattunk felmérést, ugyanis ezalatt az idő alatt mind a két gulya a déli (éjszakai) 

szálláshelyen tartózkodott. Itt, az általunk vizsgált fő viselkedési elemeket, tehát a mozgást, 

legelést nem végezték az állatok. Novemberben, mivel az állatokat délben már nem hajtották 

be a gulyaszállásra, az adatok rögzítése a reggeli kihajtástól a délutáni behajtásig (6:00 és 16:00 

óra között) folyamatosan zajlott. 

Mind a két gulyát 2-2 személy figyelte, és minden személy 10-10 állat viselkedését rögzítette 

óránként 3 alkalommal (20 percenként). Egy állat megfigyelése minden 20 percben 10 mp-ig 

tartott. Így összesen 116 időpontban jegyeztük fel az állatok viselkedését. A megfigyeléshez 

távcsövet, stopperórát, etogramot használtunk. Távcső segítségével, nagy biztonsággal 

azonosíthatóak voltak a jelölt egyedek. A randon módon kiválasztott (összesen 20-20/hó) 

egyedek megkülönböztetésére élénk színű festéket használtunk.  

 

2.3 A kutatáshoz használt meteorológiai adatok 

 

A meteorológiai adatokat a DE AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring 

Központ szolgáltatta. Mivel az etológiai megfigyelések 2018. május 8-án, augusztus 6-án és 

november 15-én történtek, ezért csak e három hónap csapadék- és hőmérsékleti viszonyait 

elemeztük (1. táblázat, 1. és 2. ábra).  

 

1. táblázat: Meteorológiai paraméterek alakulása a vizsgált területen (Debrecen-

Hortobágy térség, 2018. május, augusztus, november) 

meteorológiai paraméterek május augusztus november 

átlagos havi csapadékösszeg (mm) 34,8 24,5 22,6 

csapadékösszeg a vizsgálat napján (mm) 0 0 0 

havi minimum átlag hőmérséklet (C0) 12,9 16,4 1,9 

havi maximum átlag hőmérséklet (C0) 24,9 29,8 10,9 

minimum átlag hőmérséklet a vizsgálat napján (C0) 12,1 18,9 2,1 

maximum átlag hőmérséklet a vizsgálat napján (C0) 23,3 31 12,2 

Forrás: saját 
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1. ábra: A csapadék eloszlása a vizsgált területen (Debrecen-Hortobágy térség, 2018. 

május, augusztus, november) 

Forrás: saját 

 

 

2. ábra: A hőmérséklet napi alakulása (Tátlag) a vizsgált területen (Debrecen-

Hortobágy térség, 2018. május, augusztus, november) 
Forrás: saját 

 

2.4 Adatfeldolgozás 

 

A vizsgált viselkedési formák, a szarvasmarha fajták valamint a hónapok közötti összefüggések 

keresésére homogenitás vizsgálatot végeztünk, χ2–próbával. 5%-os szignifikancia szinttel 

számoltunk. 
 
3. Eredmények 
 

A kutatás során az állatok legelői aktivitását, a legeléssel és kérődzéssel töltött időt, valamint a 

legelés napszaki változását elemeztük. A legelői aktivitás alatt az állatok mozgását értjük. 
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3.1 Az állatok legelői aktivitása  

 

A két genotípus és a három hónap összevont adatai (2. táblázat)  alapján megállapítottuk, hogy 

a szarvasmarhák legelői aktivitásának 42,01%-a mozgás, 51,49%-a állás és 6,51%-a fekvés 

volt. Az állatok mozgás és állás közben egyaránt sok időt töltöttek legeléssel (ML:68,19%, 

ÁL:84,15%), valamint fekvési idejűk 90,62%-ában kérődztek. A három évszak összevont 

adatai alapján (2. táblázat) azt az eredményt kaptuk, hogy az intenzív húsmarha nagyobb legelői 

aktivitást mutatott (44,89%), mint az extenzív húsmarha (39,14%) (p<0,001). Az évszakok 

összehasonlítása során, ahol már megmutatkozott az eltérő időjárási viszonyok hatása, azt 

tapasztaltuk (2. táblázat), hogy az állatok tavasszal (43,53%) közel ugyanannyit mozogtak, mint 

nyáron (45,78%), viszont ősszel (36,72%) csökkent az aktivitásuk, a fekvési idejük pedig 

jelentősen nőtt.  

 

2. táblázat: A legelő szarvasmarhák alapvető életfolyamatai és a 

genotípusonkénti/évszakonkénti eltérések (%) (p<0,001) 

Viselkedési 

formák 

Összevont 

adatok 

A hónapok összevont adatai 

genotípusonként 

A két genotípus összevont 

adatai évszakonként 

magyar 

szürke 

szarvasmarha 

vegyes 

genotípusú 

intenzív 

húsmarha 

tavasz nyár ősz 

Mozgás 42,01 39,14a 44,89b 43,53 45,78 36,72 

ebből legel 68,19 63,87a 71,95b 70,89 65,88 67,93 

Állás 51,49 56,78a 46,21b 50,60 53,1 50,77 

ebből legel 84,15 83,49a 84,94b 80,64 80,02 91,44 

ebből kérődzik 6,27 5,28a 7,46b 5,675 7,285 12,12 

Fekvés 6,51 4,08a 8,91b 5,86 1,12 12,5 

ebből kérődzik 90,62 100a 86,42b 85,00 95,455 96,15 

Forrás: saját 

 

A 3. táblázat adatai alapján az állatok legelői viselkedése mind genotípusonként és mind 

szezononként is eltérő volt (p<0,001). Tavasszal a magyar szürke, nyáron és ősszel az intenzív 

húsmarha volt aktívabb. Az állással eltöltött idő ennek megfelelően ellentétes tendenciát 

mutatott: tavasszal az intenzív húsmarha, nyáron és ősszel a magyar szürke állt többet. A 

magyar szürke aktivitása tavasszal volt a legnagyobb (46,72%), a legkisebb ősszel (31,21%), 

az intenzív húsmarha pedig nyáron mozgott többet (52,08%), tavasszal (40,34%) és ősszel 

(42,24%) kevesebbet. 
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3. táblázat: A különböző genotípusú szarvasmarhák alapvető életfolyamatai a három 

évszak adatai alapján (%) (p<0,001) 

Viselkedési 

formák 

Tavasz Nyár Ősz 

magyar 

szürke 

szarvas-

marha 

vegyes 

genotípusú 

intenzív 

húsmarha 

magyar 

szürke 

szarvas-

marha 

vegyes 

genotípusú 

intenzív 

húsmarha 

magyar 

szürke 

szarvas-

marha 

vegyes 

genotípusú 

intenzív 

húsmarha 

Mozgás 46,72 40,34 39,48 52,08 31,21 42,24 

ebből legel 62,73 79,06 61,57 70,20 68,51 67,35 

Állás 48,45 52,76 60,17 46,03 61,72 39,83 

ebből legel 78,29 83,00 72,78 87,27 98,04 84,85 

ebből kérődzik 2,85 8,50 12,32 2,25 0,3 1 12,12 

Fekvés 4,83 6,90 0,35 1,89 7,07 17,93 

ebből kérődzik 100 70,00 100 90,91 100 92,31 

Forrás: saját 

 

3.2 A legeléssel, kérődzéssel töltött idő 

 

Két táplálkozással kapcsolatos viselkedés-formát vettünk alapul, a tápanyagfelvételt (legelés) 

és a kérődzést. A kérődzés adatainál az állatok gulyaszálláson (délben és éjjel) történő 

kérődzését nem vettük figyelembe.  

Az összevont adatok (4. táblázat) (p<0,001) alapján a szarvasmarhának a legelőn töltött 

leggyakoribb – táplálkozással kapcsolatos – viselkedés-formája a legelés volt (71,98%). 

Lényegesen többet legeltek állva (60,17%) mint mozgás közben (39,83%). A három hónap 

együttes adataiból (tehát, az évszakok hatását figyelmen kívül hagyva) látható, hogy a két 

genotípus közel ugyanannyi időt töltött legeléssel, és mind a két gulya esetében az állva legelés 

több volt, mint a mozogva legelés. Az intenzív húsmarha (10,4%) valamelyest többet kérődzött, 

mint a magyar szürke (7,07%). Abban az esetben, ha csak az évszakok hatását vettük 

figyelembe azt az eredményt kaptuk, hogy az állatok mindhárom évszakban közel ugyanannyi 

időt töltöttek legeléssel.  

 

 

4. táblázat: A legeléssel és kérődzéssel töltött idő összevont adatok alapján (%) (p<0,001) 

Viselkedési 

formák 

Összevont 

adatok 

A hónapok összevont adatai 

genotípusonként 

A két genotípus összevont 

adatai évszakonként 

magyar 

szürke 

szarvasmarha 

vegyes 

genotípusú 

intenzív 

húsmarha 

tavasz nyár ősz 

Legel 71,98 72,41a 71,55b 71,47 72,41 72,07 

Mozogva legel 39,83 34,53 a 45,14 b 42,87 41,67 35,91 

Állva legel 60,17 65,47 a 54,86 b 57,14 58,33 64,09 

Kérődzés 8,74 7,07 a 10,41 b 6,64 5,26 14,31 
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Állva kérődzés 34,78 42,29 a 29,77 b 35,19 66,58 12,48 

Fekve kérődzés 65,22 57,71 a 70,23 b 64,815 33,47 87,52 

Forrás: saját 

 

Az 5. táblázat alapján, ahol már külön értékelhettük az évszakok és a 2 genotípus táplálkozással 

kapcsolatos viselkedés-formáit, megállapítottuk, hogy tavasszal (75,69%) és nyáron (76,72%) 

az intenzív húsmarha több időt töltött legeléssel, mint a magyar szürke (tavasz: 67,27%; nyár: 

68,10%). Ősszel viszont az extenzív húsmarha (81,90%) legelt többet (intenzív húsmarha: 

62,24%). A kérődzés esetében tavasszal és nyáron lényeges különbséget sem az évszakok sem 

a genotípusok terén nem tapasztaltunk. Ősszel az intenzív húsmarha lényegesen több időt töltött 

kérődzéssel (21,38%), mint az extenzív húsmarha (7,24%).   A magyar szürke tavasszal és 

nyáron kevesebbet legelt, mint ősszel, az intenzív húsmarhánál pedig épp az ellenkezőjét 

tapasztaltuk. 

 

5. táblázat: A legeléssel és kérődzéssel töltött idő genotípusonként és évszakonként (%) 

(p<0,001) 

Viselkedési 

formák 

Tavasz Nyár Ősz 

magyar 

szürke 

szarvas-

marha 

vegyes 

genotípusú 

intenzív 

húsmarha 

magyar 

szürke 

szarvas-

marha 

vegyes 

genotípusú 

intenzív 

húsmarha 

magyar 

szürke 

szarvas-

marha 

vegyes 

genotípusú 

intenzív 

húsmarha 

 Legel 67,24 75,69 68,10 76,72 81,90 62,24 

Mozogva legel 43,59 42,14 35,7 47,64 26,11 45,71 

Állva legel 56,41 57,86 64,3 52,36 73,89 54,29 

Kérődzés 6,21 7,07 7,76 2,76 7,24 21,38 

Állva kérődzés 22,22 48,15 95,56 37,60 2,38 22,58 

Fekve kérődzés 77,78 51,85 4,44 62,50 97,62 77,42 

Forrás: saját 

 

3.3 A legelés napszaki változása 

 

A legelés napi ritmusának megfigyelése májusban és augusztusban a reggeli kihajtástól a 

delelésig (12 óráig), majd délután 16 órától késő estig (21 óráig) tartott. Novemberben, mivel 

az állatokat délben már nem hajtották be a gulyaszállásra, az adatok rögzítése reggeltől a 

délutáni behajtásig (6:00 és 16:00 óra között) folyamatosan zajlott. 

A 3. ábra mutatja a két genotípus tavaszi legelésének napi ritmusát.  A magyar szürke gulya 

délelőtt és délután két-két periódusban legelt. Harmadik illetve hatodik szakasznak 

megemlíthetjük a haza hajtás közbeni legelést. A kora reggeli rövid legelés után egy szintén 

rövid pihenési szakasz következett. A második periódusban (8:00-tól10:00-ig) az állatok 65%-

95%-a legelt, amelyet követett egy hosszabb pihenés, egészen a déli behajtásig. Délután az 

állatok két periódusban legeltek, amelyből a legintenzívebb és a leghosszabb legelés az esti 

órákra esett (18:30 és 20:30 között, az állatok 80%-100%-a). Az intenzív húsmarha a reggeli 

kihajtástól 11 óráig folyamatosan legelt, három legelési csúccsal (95%). Délután négy 

periódusban legeltek az állatok, amelyből szintén a behajtás előtti volt a legintenzívebb.  
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3. ábra: A tavaszi legelés napszaki megoszlása 

Forrás: saját 

 

Nyáron (4. ábra) a magyar szürke délelőtt egy periódusban legelt, melynek csúcsa 8:00-tól 

10:00-ig tartott, és az állatok 80-90%-a legelt. A delelés utáni szakasz volt a legintenzívebb 

(16:40-17:40 között, 80%-100%), amelyet egy hosszú 1,5 órás pihenés követett. A második 

periódusban legeltek legtovább az állatok, amely 18:40-től 20 óráig tartott (70%-90%). Az 

intenzív húsmarha délelőtti legelése 3 szakaszra oszlott: az első rövid szakaszt (6:40-től 7:20-

ig) két hosszabb követett (90%-100%). A délutáni legelés a kihajtástól kezdődően intenzív és 

folyamatos volt egészen a behajtásig.  

 

 
4. ábra: A nyári legelés napszaki megoszlása 

Forrás: saját 

 

Ősszel (5. ábra) a magyar szürke a reggeli kihajtástól (6:00 órától) 10.00 óráig folyamatosan, 

intenzíven legelt (80%-100%). A két órás pihenési szakasz után 15:00 óráig, a gulyaszállásra 

való behajtásig, két legelési csúccsal legeltek az állatok (80%-100). Az intenzív húsmarha 

legelési periódusai hasonlóan alakultak. A kihajtás után (7 óra és 10 óra között) az állatok 

szintén intenzíven legeltek a két órás legelőn történő pihenésig/kérődzésig. A pihenő idő utáni 

két periódus élesebben különvált, mint a magyar szürke esetében: az utolsó szakasz (50%-70%), 

a behajtás előtti legelésük kevésbé volt olyan intenzív, mint az extenzív húsmarhánál. 
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5. ábra: Az őszi legelés napszaki megoszlása 

Forrás: saját 

 

4. Összefoglaló 

4.1 Az állatok legelői viselkedése 

 

Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a szarvasmarha leggyakoribb legelői 

viselkedésformája az állás, valamint az állva legelés. Az állatok mozgás és állás közben is 

idejük jelentős részét legeléssel töltik, amely egybevág Napolitano et al. (2011) podóliai marhán 

végzett megfigyeléseivel. Az eredményeink azt mutatják, hogy a genotípusok és az évszakok 

is hatással vannak valamennyi vizsgált viselkedési formára. Általánosságban elmondható, hogy 

az intenzív húsmarha többet mozog, mint az extenzív húsmarha. Ez valószínű az állatok 

nagyobb élősúlyára, tehát a nagyobb takarmány szükségletre vezethető vissza, amelyet több 

mozgással, nagyobb területek bejárásával tudnak csak elérni (Rook et al., 2004). Továbbá, hogy 

az állatok aktivitása nyáron a legnagyobb, ősszel a legkisebb. Rutter (2006) az őszi csökkent 

aktivitást és az egyedek közötti kisebb távolságot a ragadozóellenes teóriával, Gere (2003) a 

fokozottabb nyári aktivitást a rovarinvázióval, valamint a légmozgás hűtő hatásával - ami a 

mozgás révén keletkezik - magyarázzák. Megállapítottuk, hogy az intenzív húsmarha nyáron, 

és ősszel jóval többet mozog, mint az extenzív magyar szürke. A magyar szürke tavasszal volt 

a legaktívabb, legkevésbé ősszel. Ez egybeesik korábbi kutatások eredményeivel, miszerint a 

hagyományos fajták a legelési szezon legelején erőteljesebben válogatnak, többet mennek, 

nagyobb hajlandóságot mutatnak a környező területek felkutatásához, mint a legelési szezon 

vége felé (Roath és Krueger, 1982; Sæther et al., 2006a). Az intenzív húsmarha aktivitása 

viszont nyáron volt a legnagyobb, a legkisebb tavasszal. 

A szarvasmarha legelőn töltött leggyakoribb – táplálkozással kapcsolatos – viselkedés-formája 

a legelés volt. Megállapítottuk, hogy a két genotípus közel ugyanannyi időt töltött legeléssel, 

évszaktól függetlenül. Abban az esetben, ha már az évszakok hatását is figyelembe vettük, arra 

a következtetésre jutottunk, hogy tavasszal és nyáron az intenzív húsmarha, ősszel pedig, a 

magyar szürke legelt többet. A magyar szürke tavasszal és nyáron kevesebb időt töltött 

legeléssel, mint ősszel, ami egybevág Gere (2003) megállapításával, miszerint nyáron általában 

rövidebb az állatok legelési ideje, mint tavasszal, vagy az őszi időszakban, ugyanis a nyári 

gyepnövényzet nyersrost-tartalma ilyenkor nagyobb. Az intenzív húsmarha esetében viszont az 

ellenkezőjét tapasztaltuk, tavasszal és nyáron legelt többet, ősszel pedig kevesebbet.  
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4.2 A legelés napszaki változása 

 

Az eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a legeltetési ciklus általában napi 4-5 

periódusból áll, amely egybevág Gere (2003) legelő szarvasmarhákon végzett 

megfigyeléseivel. 

Tavasszal a magyar szürke gulya délelőtt és délután is két-két periódusban legelt. Mindkét 

esetben a második szakasz volt a legintenzívebb és a leghosszabb, ahol az állatok 2-2 órán 

keresztül folyamatosan legeltek. Az intenzív húsmarha legelése 9:00 és 11:00 óra között, 

valamint az esti behajtás előtt volt a legintenzívebb.  

Nyáron a magyar szürke délelőtt egy, az intenzív húsmarha 3 periódusban legelt: az első rövid 

szakaszt két hosszabb követett. Mind a két genotípusnál a delelés utáni időszak volt a 

legintenzívebb.  

Ősszel a magyar szürke és az intenzív húsmarha legelése a reggeli kihajtástól 10.00 óráig 

folyamatos volt. A két órás pihenési szakasz után déltől 15:00 óráig, a gulyaszállásra való 

behajtásig, két legelési csúccsal legeltek az állatok. 

A három évszak adatai alapján általánosságban elmondható, hogy a reggeli kihajtás utáni 2-3 

óra a legintenzívebb, ilyenkor az állomány közel 70%-100%-a legel. Ennek magyarázata 

valószínűleg az lehet, hogy ilyenkor az állatok zöme még éhes (Haraszti, 1977). 

 

Köszönetnyilvánítás 

 
A prezentáció elkészítését az Emberi Erőforrások Minisztériumának az Új Nemzeti Kiválóság 

Programja (ÚNKP-18-3) támogatta. 
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Absztrakt 

Kísérleteink során hat eltérő magas Fuzárium fertőzöttségű fajtaazonos búzatétel DON 

tartalmának csökkentését tűztük ki célul a legkülönfélébb malomipari műveletek 

felhasználásával laboratóriumi körülmények között. A kísérlet második részében a kapott búza 

frakciók egy részét Perten SKCS 4100-as mérőberendezéssel és Mininfra Smart (NIR) 

gabonaelemzővel megvizsgáltuk. Az optikai válogató fő- és melléktermékének Hardness 

Indexe szignifikánsan különbözött. A gravitációs szeparátor fő és mellék frakcióját 

összehasonlítva, szignifikáns különbséget realizáltunk a szemtömeg esetében. A kapott 

eredmények arra engednek következtetni, hogy a hámozással és az optikai válogatással 

eredményes módon csökkenthető a DON toxin szennyezettség, ami lehetővé teheti magas toxin 

tartalmú tételek felhasználását is, hogy azok megfeleljenek az Európai Unió rendeleti 

előírásainak. 

Kulcsszavak: búza, dezoxinivalenol, malmi műveletek, SKCS, NIR 

 

1. Bevezetés, célok 

 

A búzát fenyegető betegségek közül az egyik legjelentősebb a Fuzárium fertőzés, amely 

világszerte komoly gazdasági és élelmiszerbiztonsági problémát jelent. A globális felmelegedés 

és az extrém csapadékeloszlás kedvezően hathat a Fuzárium megjelenésére. A 2000-es évek óta 

jelentős változások történtek a hétköznapi táplálkozási szokásainkban, hiszen megnövekedett a 

magas héjtartalmú termékek iránti kereslet, mint például a teljes kiőrlésű lisztből készült 

kenyerek, péksütemények, korpák és pelyhek. Emellett fontos kiemelni, hogy a magyar 

lakosság táplálkozása gabona orientált, így ezen tények tudatában kijelenthetjük, hogy a 

Fuzárium fertőzés problematikáját szem előtt kell tartanunk mind a búzatermesztés, mind a 

malomipar esetében. Kísérleteink során 6 eltérő Fuzárium fertőzöttségű fajtaazonos búzatétel 

DON toxin tartalmának csökkentését tűztük ki célul a legkülönfélébb malomipari műveletek 
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felhasználásával laboratóriumi körülmények között. Majd a kapott frakciókat megvizsgáltuk 

NIR-es gabonaelemzővel és SKCS műszerrel. 

 

2. Szakirodalom bemutatása 

 

A búzát fenyegető betegségek közül a Fuzárium az egyik legfontosabb (Bergamini et al., 2010), 

amely világszerte megkeseríti a búzatermesztők munkáját azzal, hogy mennyiségi csökkenést, 

minőségi romlást, élelmiszerbiztonsági kockázatot és mikotoxin szennyezettséget okozhat, 

állapította meg Spanic et al. (2018). A mikotoxinok gombák által termelt másodlagos 

anyagcseretermékek, közülük több, mint 1000-et azonosítottak már (Tzika, 2013), amelyek 

felelősek lehetnek számos állati és humán egészségkárosító kockázatért. Az általuk okozott 

fertőzéseket mikotoxikózisnak nevezzük (Nelson et al., 1994). Mesterházy (2007) és Lindblad 

et al. (2013) szerint is a búza esetében a Fuzárium toxinok közül a legfontosabb a 

dezoxinivalenol (DON), amelyet legfőképpen a Fusarium graminearum és Fusarium 

culmorum termel. Rai et al. (2007) 333 db őszibúza mintát vizsgáltak meg kutatásaik során 

Litvániában 2003 és 2007 között, ahol a minták 88,6% DON toxin pozitív volt, ugyanakkor 

Mesterházy (2007) több alkalommal is mért 10 mg/kg feletti DON tartalmat Magyarországon. 

Mesterházy kutatásai (2007) alapján azt fogalmazta meg, hogy vannak évek, amikor a fuzárium 

fertőzés által indukált gazdasági veszteségek több tíz milliárd forintra is rúghatnak. A szigorú 

törvénykezések, a HACCP és a jó mezőgazdasági gyakorlat következtében a mikotoxin 

fertőzések száma jelentősen csökkent, azonban ennek ellenére a FAO becslései szerint a világ 

búzatermelésének 25%-a mikotoxin szennyezett (Pal et al., 2015). Az EU által meghatározott 

határértékek a DON toxin esetében 1,25 mg/kg búzánál; 0,75 mg/kg őrleménynél és tésztánál; 

míg 0,5 mg/kg kenyér és péksütemények tekintetében (Anonymus, 2006). Az 

élelmiszerbiztonság fenntartása egy alapvető emberi szükséglet, így a gabonák mikotoxin 

fertőzöttségének folyamatos vizsgálata elengedhetetlen, főként azokban az években, amikor az 

időjárási viszonyok előnyösek (Streit et al., 2012), azonban ezek mérése rendkívül nehéz, 

hiszen a DON toxin általában kis mennyiségben, illetve nem azonos eloszlásban van jelen a 

tételekben, így a megfelelő mintavételezés egy kritikus lépésnek számít (Whitaker, 2004). 

A fuzárium toxinok főként a búza héj részeiben, azaz a korpában halmozódnak fel (Zheng et 

al. 2014), számszerűsítve 73%-kal magasabb DON koncentrációt mértek korpában, mint a 

tisztított szemekben (Belluco et al., 2017). Ezt a tényt bizonyította Véha et al. 2015-ös 

vizsgálata is, ahol a kezdeti mikotoxin szennyezettséget csak a hámozás műveletével felére 

tudták csökkenteni 6-8%-os veszteség mellett. Illetve Lancova et al. (2008) kísérletei, ahol a 

kezdeti DON szennyezettséget 47-55%-kal tudták csökkenteni a szemek hámozásával és 

tisztításával. Míg a különböző szintű fuzárium fertőzések enyhén, de csökkentették a nyers 

fehérjetartalmat és nedves sikértartalmat (Papousková et al., 2011). A különböző fuzárium 

fertőzöttségű minták szemtömege szignifikánsan csökkent, addig a fehérjetartalom és nedves 

sikértartalom nem változott szignifikánsan (Dexter et al., 1996). A Fuzárium fertőzés az 

ezerszemtömeget 14-61%-kal (Schade-Schütze et al., 2000) illetve közel 50%-kal 

(Pollhamerné, 1973) csökkentette a kontroll mintákhoz képest. 

Az élelmiszeripari feldolgozás során a különböző technológiák alkalmasak arra, hogy 

csökkentsük a mikotoxin szennyezettséget, mint például az őrlés, osztályozás, rostálás és 

hámozás (Cheli et al., 2013; Karlovsky et al., 2016). A magas DON fertőzöttségű minták esetén 

az őrlés önmagában történő használata nem elegendő (Tibola et al., 2015). Brera et al. (2013) 

kísérletei alapján DON toxin szennyezett durumbúzából készült tészták esetén 66%-os toxin 

csökkentő hatást értek el az alapvető malmi technológiák segítségével. A tarározás Tibola et al. 

(2016) kísérletei során minden esetben szignifikánsan csökkentette a DON toxin tartalmat. A 

tarározással 23%-kal tudták csökkenteni a 0,3-13,1 μg/g kezdeti DON szennyezettséget 

(Visconti et al., 2004). A Fuzárium fertőzés hatására a búzaszemek halványabbnak és 
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koraérettnek tűnhetnek, egyes esetekben akár rózsaszínes árnyalatúvá válhatnak (Reddy et al., 

2010). Kecskésné és Sembery (2015) azt állapították meg, hogy az optikai válogató alkalmazása 

igen eredményes a búza DON toxin szennyezettségének csökkentésére (72%), azonban nem 

tekinthető 100%-os hatékonyságúnak, mivel a fertőzöttség nem jár együtt minden esetben a 

búzaszem színelváltozásával. Delwiche et al. (2005) vizsgálatai alapján a fertőzött minták DON 

szennyezettségét (1-20 mg/kg) átlagosan 49%-kal csökkentette az optikai szeparátor. A 

Fuzárium fertőzött szemek a legtöbb esetben aszottak és kisebb sűrűségűek, így a gravitációs 

szeparátor használata szükségessé válhat a búza tételek tisztítása esetén (Cheli et al., 2013), 

amely művelet az egyik leghatékonyabb Tibola et al. (2016) vizsgálatai szerint, hiszen minden 

esetben szignifikánsan csökkentette a DON tartalmat. Scudamore és Patel (2008) cikkében 

rostálással, gravitációs szeparátorral és szeleléssel 48%-os átlag DON toxin csökkenést értek 

el. 

 

3. Alkalmazott módszerek 

 

Kísérleteink során 6 eltérően magas Fuzárium fertőzöttségű (FDK= 3.3-25%) fajtaazonos 

búzatétel DON toxin (9.9-18.3 mg/kg) (1. táblázat) tartalmának csökkentését tűztük ki célul a 

legkülönfélébb malomipari műveletek felhasználásával laboratóriumi körülmények között. A 

mintákat a szegedi Gabonakutató Kft. biztosította számunkra. A magas fertőzöttség provokálva 

volt, hiszen előveteményként kukorica szolgált, illetve a talaj nem volt tárcsázva. 

 

1. táblázat: Kombájn-tiszta tételek kezdeti DON-toxin tartalma 

és Fuzárium fertőzöttsége 

Minta 

kódszáma 

Kezdeti DON tart. 

(mg/kg) 

FDK 

(%) 

214 9.9 8.3 

23 14.2 25 

210 14.5 7.3 

26 14.6 11.7 

24 15.2 18.3 

29 18.3 3.3 

átlag értékek 14.5 12.3 

 

Az alábbi malmi műveleteket használtuk: tarár (Pfeuffer SLN), triőr (Cimbria Heid HSR), 

gravitációs szeparátor (Cimbria Heid LAB GA), optikai válogató (Cimbira Sea Chrome 3), 

hámozás (Satake tárcsás laboratóriumi hántoló) és őrlés (Brabender Quadrumat Senior malom). 

Minden készüléket a Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kara biztosított számunkra, kivéve 

az optikai válogatót (CHH Műszaki Kft.). A kombájn-tiszta búzatételeket először 

megtarároztuk, ezt követően vetettük alá a további műveleteknek és ezek kombinációinak: 

optikai szeparátor + őrlés; optikai szeparátor + hámozás + őrlés; hámozás + őrlés. Mivel a DON 

toxin nagyon kis mértékben van jelen, illetve az eloszlása sem homogén, így nagy hangsúlyt 

fektettünk a megfelelő keverésre, tisztaságra és mintavételezésre. A vizsgálatokat mindig a 

legkisebb szennyezettségű mintával kezdtük majd fokozatosan haladtunk a legszennyezettebb 

felé. Tarározás során egy 10 mm átmérőjű, kör lyukazatú rögrostát; egy 1,5 mm-es, szintén kör 

lyukazatú porrostát; illetve egy 2 mm-es, hossz lyukazatú szemrostát használtunk. A gravitációs 

szeparálásnál az asztal hosszanti lejtését 4°-ra, keresztirányú lejtését pedig 5°-ra állítottuk be, 

50%-os légáram és 100%-os rezgésszám mellett. A hámozást minden esetben 10 másodpercig 

végeztük. Az őrlés során 15 perces kijáratási szüneteket iktattunk be, annak érdekében, hogy 

elkerüljük a minta keveredést. A különböző műveletek során kapott tételeket Perten 3303 
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laboratóriumi tárcsás darálóval „0” (legkisebb) résállás mellett leőröltük, így előkészítve a 

mintákat a toxin méréshez. A minták DON toxin tartalma HPLC-ESI-MS módszerrel került 

meghatározásra. A mérésekhez Agilent Series 1100 folyadék kromatográfot és Agilent 1946D 

tömegspektrofotométert használtunk elektronspray ion forrással. 10 ml-es csavaros tetejű, 

polipropilén centrifugacsőben a homogenizált őrlemények 1 g-ját 6 ml acetonitril/víz (84/16 

v/v) elegyével szobahőmérsékleten 150 percig extraháltuk. A csöveket ezalatt átfordulós 

rázógéppel rázattuk, majd 10000 RPM fordulatszámmal 10 percig centrifugáltuk. Majd 300 µl 

mennyiségű felülúszót pipettáztunk csavaros tetejű, polipropilén HPLC mintaadagoló fiolába 

és centrifugál bepárlóban 40 C°-on szárazra pároltuk. Bepárlás után 100 µl acetonitril/víz 

(84/16 v/v) elegyével Vortex kémcsőrázóval 5 percig rázattuk, majd elvégeztük a toxin mérést. 

A mérési eredményeink feldolgozásához az Microsoft Office Excel 2016 program leíró 

statisztikáit, az IBM SPSS Statistics 22 program egytényezős varianciaanalízisét (0,05-ös 

szignifikancia szinten, Tukey post-hoc teszttel), a grafikai ábrázoláshoz pedig a Python 3.7-es 

verzió Seaborn 0.9.0 könyvtárát használtuk fel. 

 

4. Kutatási eredmények 

 

A kísérletet a kombájn-tiszta tételek szelelőrostálásával kezdtük, amelynek átlagosan 35%-os 

DON toxin-redukáló hatása volt (DRH%), míg Visconti et al. (2004) kísérletei során ez az érték 

23% volt. A további műveleteket a tarározott mintákkal végeztük, így ezek toxintartalmát 

vettük 100%-nak. A legkisebb DRH értéket (11%) a triőr esetén realizáltuk, ez volt az egyedüli 

művelet, amely nem csökkentette szignifikánsan a toxin tartalmat.  A gravitációs szeparátor 

igen eredményesnek bizonyult, hiszen DRH értéke 54% volt, ezen adatok alátámasztották Cheli 

et al. (2013), Scudamore és Patel (2008) és Tibola et al. (2016) cikkében leírtakat. A 

legeredményesebb módszer az optikai szeparátor volt (DRH=76%), amelyet jól tükröz az a 

tény, hogy a 214-es minta szennyezettségét az EU-s 1.25 mg/kg limit alá sikerült szorítani 

csupán az optikai válogatóval (1.2 mg/kg). Az optikai szeparátor mérési eredményeink jól 

korreláltak Kecskésné és Sembery (2015) vizsgálataival (72%), és felülmúlták Delwiche et al. 

(2005) által leírt eredményüket (DRH= 49%). A kapott eredmények a 2. táblázatban találhatók. 

 

2. táblázat: A tarár, triőr, gravitációs és optikai szeparátor DON toxin csökkentő hatása 

Minták kódszáma 

Kezdeti 

DON 

tart. 

(mg/kg) 

Tarár DON 

toxin 

tartalom 

(mg/kg) 

Triőr DON 

toxin 

tartalom 

(mg/kg) 

Grav. szep. 

DON toxin 

tartalom 

(mg/kg) 

Opt. szep. 

DON toxin 

tartalom 

(mg/kg) 

214 9.9 7.1 7.9 3.7 1.2 

23 14.2 10.1 7.9 4.4 2.7 

210 14.5 9.8 9.2 3.7 1.9 

26 14.6 10.1 7.7 3.9 2.9 

24 15.2 9.5 6.8 4.6 1.9 

29 18.3 10 10.8 5.4 3.1 

átlag érték 14.5 9.4 8.4 4.3 2.3 

átlag különbség - 5.1 1.0 5.1 7.1 

DRH% - 35* 11 54* 76* 

(A tarár DRH értéke a kezdeti DON tartalomhoz, addig a triőr, gravitációs és optikai 

szeparátor DRH értéke a tarározott mintákhoz volt hasonlítva.) 

*A DON toxin redukáló hatások 0.05-ös szinten szignifikánsak. 
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Az őrlés szeparáló jellege jól megmutatkozott, hiszen önmagában ezzel a művelettel 63%-os 

DRH értéket mutattunk ki a fehérliszteknél, míg a hámozással 43%-kal tudtuk csökkenteni a 

toxin szennyezettséget. Tibola et al. (2015) megállapításai a mi kutatásunk során 

bebizonyosodtak, hiszen az őrlés önmagában nem volt képes az EU-s limit alá vinni a DON 

toxin szennyezettséget, így szükségesnek láttuk további műveletekkel kombinálni.  

 

3. táblázat: Hámozás, optikai szeparátor + hámozás, őrlés és hámozás + őrlés 

kombinációinak DON toxin csökkentő hatása 

Minta 

kódszáma 

Tarár DON 

toxin 

tartalom 

(mg/kg) 

Hámozás 

DON toxin 

tartalom 

(mg/kg) 

Opt. szep. + 

Hám. DON 

toxin 

tartalom 

(mg/kg) 

Őrlés 

DON toxin 

tartalom 

(mg/kg) 

Hám. +Őrlés 

DON toxin 

tartalom 

(mg/kg) 

214 7.1 3.4 0.8 2.3 2.2 

23 10.1 5.4 1 3.8 2.2 

210 9.8 6.9 1.4 4.9 3 

26 10.1 6.6 1.1 3.3 2.3 

24 9.5 5.3 0.9 2.9 3 

29 10 4.8 1.3 4 2.5 

átlag érték 9.4 5.4 1.1 3.5 2.5 

átl. különbség - 4.0 8.3 5.9 6.9 

DRH% - 43* 88* 63* 73* 

* A DON toxin redukáló hatások 0.05-ös szinten szignifikánsak. 

 

A hámozás eredményessége korrelált Véha et al. (2015) 50%-os és Lancova et al. (2008) 47-

55%-os értékeivel. Azonban, ha őrlés előtt beiktattuk a hámozást, akkor 73%-os toxincsökkentő 

hatást sikerült realizálnunk. Abban az esetben, ha a hámozást és az optikai szeparátort 

kombináltuk, a DRH érték 88%-osra javult. Ennél a kombinációnál sikerült 4 tétel esetében is 

EU-s határ alá szorítani a DON toxin szennyezettséget (3. táblázat). A hámozás beillesztésével 

nem realizáltunk szignifikáns mértékű DON toxin csökkentő hatást a műveleti kombinációknál 

(őrlés vs. hámozás + őrlés; optikai szeparátor vs. optikai szeparátor + hámozás; optikai 

szeparátor + őrlés vs. optikai szeparátor + hámozás + őrlés). 
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4. táblázat: A különböző malmi műveletek főtermékeinek mennyisége és az egyes 

művelet kombinációk általi mennyiségi veszteségek 

Minta 

kódszáma 

Tarár 

menny. 

% 

Triőr 

menny. 

% 

Grav. 

szep. 

menny. 

% 

Opt. 

szep. 

menny. 

% 

Hám. 

menny. 

% 

Opt. 

+Hám. 

menny. 

% 

Őrlés 

menny. 

% 

Hám. 

+Őrlés 

menny. 

% 

Opt. 

+Őrlés 

menny. 

% 

Opt. 

+Hám. 

+Őrlés 

menny. 

% 

214 90.9 98.0 79.0 67.8 94.5 63.8 65.3 66.3 43.8 45.7 

23 87.8 98.3 79.2 58.9 94.6 55.9 67.8 64.0 37.2 39.4 

210 91.8 98.1 78.4 68.2 94.4 64.6 63.9 63.5 45.3 46.6 

26 88.5 98.3 70.0 52.2 94.2 49.1 66.0 63.5 32.9 34.0 

24 89.3 97.6 61.9 56.4 94.4 53.2 65.3 64.7 37.2 37.7 

29 89.3 98.2 78.7 75.9 94.2 72.5 63.9 64.5 49.9 51.8 

átlag 

érték 89.6 98.1 74.5 63.2 94.4 59.8 65.4 64.4 41.0 42.5 

átlag 

veszteség 10.4 1.9 25.5 36.8 5.6 40.2 34.6 35.6 59.0 57.5 

 

Végezetül kombináltuk az optikai szeparátort és az őrlést, illetve ezt még kiegészítettük 

hámozással, ezekben az esetekben a DON toxin tartalom nem volt kimutatható, így sikerült a 

0.75 mg/kg-os határérték alá (őrlemény esetében) szorítani a dezoxinivalenol szennyezettséget. 

Amikor az optikai válogatót is használtuk, azokban az esetekben szignifikánsan javította a DRH 

értéket, akár őrlés, akár hámozás + őrlés esetén is. Azonban minél több műveletet vetettünk be, 

annál nagyobb mértékű volt a mennyiségi veszteségünk, amely komoly gazdaságossági 

kérdéseket vethet fel (4. táblázat). Igaz vannak gazdaságos megoldások is mint, például a triőr 

(1,9%) és hámozás (5,6%). A mi vizsgálataink során a hámozás átlagos 5.6% volumen 

csökkenéssel járt, ez az érték Véha et al. (2015) mérései során 6-8% között változott. 

 

 

 
1. ábra: A különböző műveletek utáni tételek Hardness Indexe 
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2. ábra: A különböző műveletek utáni tételek szemtömege eredményei 

 

 

A kísérlet második részében a kapott búza frakciók egy részét Perten SKCS 4100-as 

mérőberendezéssel és Mininfra Smart (NIR) gabonaelemzővel megvizsgáltuk. Az optikai 

válogató főtermékének és melléktermékének Hardness Indexe szignifikánsan különbözött (1. 

ábra), amelyre magyarázat lehet, hogy a szemkeménység és a búza színe közötti összefüggés. 

A gravitációs szeparátor nehéz (fő) és könnyű (mellék) frakcióját összehasonlítva, szignifikáns 

különbséget realizáltunk a szemtömeg esetében (2. ábra). Az eredmények bizonyítják a sűrűség 

alapján történő szétválasztási elvét a gravitációs szeparátornak. 

A tarározott tételhez képest az optikai válogató esetében csak kis mértékben, a gravitációs 

szeparátornál szignifikánsan növekedett a főtermékek NIR-es fehérje és nedves-sikér tartalma 

(3. és 4. ábra). Az optikai és gravitációs szeparátorok fő- és melléktermékének NIR-es 

eredményei szignifikánsan különböztek. 

 

 

 
3. ábra: A különböző műveletek utáni tételek NIR-es fehérje eredményei 
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4. ábra: A különböző műveletek utáni tételek NIR-es nedves sikér eredményei 

 

5. Következtetések 

 

A kapott eredmények arra engednek következtetni, hogy mindegyik művelet gyérítette a toxin 

szennyezettséget, azonban őrlés mellett hámozással és optikai válogatással eredményesen 

csökkenthető a DON toxin szennyezettség, ami lehetővé teheti magas toxin tartalmú tételek 

felhasználását is, hogy azok megfeleljenek az Európai Unió rendeleti előírásainak, ezzel 

alátámasztva Cheli et al. (2013), Brera et al. (2013) és Karlovsky et al. (2016) megállapításait. 

Azonban felmerül a kérdés, hogy a malmoknak megéri-e ekkora mennyiségi veszteség mellett 

magas toxin szennyezettségű tételek átvételét megkockáztatni. Természetesen szem előtt kell 

tartani azt a tényt is, hogy a föld egyre növekvő népességét el kell látni megfelelő minőségű és 

mennyiségű élelemmel, még olyan években is, amikor egyes területek búza állományát komoly 

fuzárium fertőzések sújtják. 

Az optikai válogató főtermékének és melléktermékének Hardness Indexe szignifikánsan 

különbözött, amelyre magyarázat lehet, hogy a szemkeménység és a búza színe közötti 

összefüggés. A gravitációs szeparátor fő és mellék frakcióját összehasonlítva, szignifikáns 

különbséget realizáltunk a szemtömeg esetében, amely eredmény alátámasztja Schade-Schütze 

et al. (2000), Dexter et al. (1996) és Pollhamerné (1973) megállapításait, miszerint a fuzárium 

fertőzés csökkenti az ezerszemtömeget. A búza frakciók minőségi jellemzőinek gyors 

módszerekkel kapott eredményei alapján érdemesnek látjuk elvégezni a főtermékek 

lisztminőségi vizsgálatait. 
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Absztrakt 

Az atlantikus Észak-Amerikából származó vörös tölgy (Quercus rubra L.) részaránya a hazai 

erdőkben jelenleg 1% körüli, s bár a térnyerés tendenciája országos szinten kismértékű, ez 

egyes régiókban mégis jelentősnek nevezhető. A faj elsősorban savanyú homokon (a 

Nyírségben és Belső-Somogyban), illetve szórványosan hegyvidéki savanyú talajú 

termőhelyeken bír létjogosultsággal, mivel fájának felhasználási köre egyre bővül. Bő és 

rendszeres makktermése kiaknázatlan lehetőségeket nyújt a természetes felújításra, ezt a 

tulajdonságát ismerve több helyen alternatívaként tekintenek a fajra erdőtelepítésekben, illetve 

honos és nem honos fafajok állománycseréi során. Külföldön és itthon is tapasztalt tény, hogy 

bőségesen és rendszeresen, akár évente is előfordul a makktermés. Mivel nem őshonos faj, 

természetvédelmi okokból számos területen korlátozott vagy nem megengedett az alkalmazása. 

A természetes felújításhoz kapcsolódó újulatvizsgálatokat a nyírségben, magzó korukat elért 

vörös tölgyes állományokban folytattuk. A vizsgálat kiindulása mindig az anyaállomány 

részletes leírása. Első lépésként a felújítási célt kell meghatározni úgy, hogy figyelembe vesszük 

a természetvédelmi, és gazdasági előírásokat. Ezek után lehet kiválasztani az erdőfelújítási 

eljárást, az alkalmazandó fakitermelési munkarendszert. A kutatás kezdeti szakaszában az 

anyaállomány növekedési viszonyainak, és fatérfogatának meghatározásakor törzsenkénti 

felvételezést alkalmaztunk, azonban a kutatás későbbi szakaszában áttértünk a 20x25 méteres 

mintaterületes felvételezésre. Az egyes fák magasságát méteres pontossággal mérjük, a 

mellmagassági átmérők meghatározása 2 irányból mérve centiméteres pontossággal történik.  

 Az újulatszám meghatározás a korábbi hektáronkénti 10 darab 0,5 m2 mintakör helyett pedig, 

hektáronként egy 6x8 méteres mintaterületen történik. A kísérő növényzet vonatkozó 

vizsgálatok a 20x25 méteres mintaterületen történnek, itt rögzítésre kerül az Abundancia-

Dominancia (A-D) ötfokú ordinális skálán.  

Kutatásunk során egy természetes és egy mesterséges felújítású részletre vonatkozó kiadásokat 

és bevételeket hasonlítottunk össze a Nyírlugosi Erdészet területén az erdősítés kezdetétől a 

véghasználatig. Az Erdészet területén a faj mesterséges felújítása teljes talajelőkészítés utáni 

makkvetéssel történik, a kísérleti fázisban lévő természetes felújítás során pedig több lépésben 

elvégzett fokozatos felújítóvágással. A bevált gyakorlat az Erdészetnél, hogy egy bontóvágást 

(FVB) követően még egy lépcsőben az úgynevezett végvágás (FVV) során teljesen letermelik 

az állományt. 

Kulcsszavak: Vörös tölgy, újulat, természetes felújítás, Nyírség 
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1. Bevezetés 

 

Kutatásainkat a Nyírerdő Zrt. Nyírlugosi Erdészetének területén végeztük, amely a Délkelet-

Nyírséghez tartozik. A kistáj Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében terül el, területe 553 km2, 

erdősültsége 36,2% [1]. A Nyírlugosi Erdészet hét község határában (Ömböly, Bátorliget, 

Nyírbéltek, Encsencs, Nyírlugos, Penészlek és Nyírmihálydi) 5508,95 hektáron működik, a 

Nyírerdő Zrt. egységei közül a legváltozatosabb termőhelyi sajátságokkal rendelkező 

gazdálkodási egység. A táj sokszínűségét a buckavonulatok között megbúvó „nyírvízlaposok” 

szolgáltatják. A térség talajain futóhomok (37%), humuszos homok (16%), kovárványos barna 

erdőtalaj (26%), réti talaj (6%), öntés réti talaj (11%) és lápos réti talaj (4%) található [1]. A 

termőhelyi adottságok változatosságából fakadóan az erdőterületek igen mozaikos képet 

mutatnak. A jellemző őshonos erdőtársulásokon a homoki tölgyesek, tölgy-kőris-szil 

ligeterdők; kiterjedt kultúrerdők (akácosok, vörös tölgyesek, nemes nyárasok, valamint erdei- 

és feketefenyvesek) állnak a területen.  (1. ábra).  

 

 
1. ábra: Faállomány-típusok terület alapú százalékos megoszlása a Nyírlugosi Erdészet 

területén 

Forrás: Nyírerdő Zrt. Nyírlugosi Erdészet 

 

2. Szakirodalmi áttekintés  

2.1 A vörös tölgy természetes felújításának tapasztalatai  

 

A vörös tölgy erdőterületeink produktivitásának emelésére alkalmas fafaj, amelyet nagy 

vitalitása, tág ökológiai toleranciája, kár- és kórokozók elleni nagy ellenállóképessége alapoz 

meg (Rédei et al. 2011). Rontott erdeink átalakítása során a fent említett képességei miatt 

jelentősebb szerepet is vállalhat [2]. A természetes felújítás lehetőségeit vizsgálva, a Nyírerdő 

Zrt. Debreceni és Nyírbátori Erdészetének területén 16 erdőrészletben kezdődtek meg az 

újulatfelvételi vizsgálatok [3]. A kijelölésre került részletekben 20x25 méteres mintaterületeken 

és ezen belül pedig 6x8 méteres precíz parcellákon került sor a vörös tölgy újulat 

felvételezésére. A felvételezések eredményeképp megszületett az anyaállomány kora és a 

hektáronkénti újulatszám közötti összefüggést leíró képlet. A kor (x, év) és az 1 hektáron talált 

újulatszám (y, db/ha) közötti összefüggést leíró egyenlet: y = -105697+7476x; r = 0,799 [4]. 

Szlovákiában, ahol csak 1 ha tarvágás engedélyezett, általában csoportos felújító vágást 
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alkalmaznak. Az egyik területen, ahol 75 éves vörös tölgyesben kezdték meg a bontást úgy, 

hogy figyeltek arra, hogy a legjobb egyedeknek megfelelő növőteret biztosítsanak. Szem előtt 

tartották azt is, hogy ezek az egyedek ne kapjanak túl sok fényt, mert a vörös tölgy víz-hajtás 

képzésére kifejezetten hajlamos. A kialakított lékek területe 300 m2, hektáronként 8 db található 

belőlük. A mérések után hektáronként 300 ezer csemetét számoltak, amely az állomány 50 éves 

korára 800 db-ra csökkent le. Egy másik területen, gyengébb egészségi állapotban lévő vörös 

tölgyesben az állomány 58 éves korában kezdték meg a lékes felújítást. A lékek átmérője 2 

famagasság körül mozgott. 2006-ban végezték az utolsó felújító vágás és 12 éven belül teljesen 

letermelik majd az állományt. Az újulatban megközelítőleg 35 ezer egyedet számoltak 

hektáronként. Az erősebb belenyúlás következtében a jobb minőségű egyedek is leromlottak, a 

soványabb talajon álló egyedek pedig elpusztultak vagy egészségi állapotuk annyira leromlott, 

hogy ki kellett termelni őket [4]. 

 

2.2 A vörös tölgy hatása a természetes növénytakaróra 

 

A fitocönológiai vizsgálatok egyértelműen kimutatják, hogy a vörös tölgy állományok 

fajgazdagsága messze elmarad az őshonos állományokétól. Lengyelországi vizsgálatok alapján 

megállapítható, hogy a vörös tölgy negatív hatással van az edényes növények diverzitására és 

abundanciájára is [5]. A drasztikus változások okozója a kevesebb bejutó fény az 

aljnövényzetbe. A vörös tölgy a többi lombhullató fafajhoz hasonlóan nagy árnyékot vet, ami 

könnyen vezethet az aljnövényzetet alkotó fajok egyedszámának visszaeséséhez, különösen a 

fényigényes fajok esetén [6]. Egyes esetekben ez az árnyék olyan jelentős lehet, hogy már az 

árnyéktűrő fajok sem viselik el [7] és megnehezíti a természetes felújulást [8]. A vörös tölgyes 

monokultúrákban nagyon kevés edényes növény található, így több szerző is kifejezi 

aggodalmát, hogy eltűnhetnek a jellegzetesen kocsányos tölgyeseket kísérő fajok [9,10]. Bartha 

megfigyelései szerint a vörös tölgyes állományok fitocönológiai tekintetben messze 

elmaradnak a Nyírségre jellemző kocsányos tölgyes állományoktól [11]. A fajszám csupán 

egytizede a kocsányos tölgyes állományokénak, de még az akácnak is csak az egyharmada. A 

vizsgálatai során azt tapasztalta, hogy a gyepszint sehol sem érte el a 25%-os borítást, az 

állományok gyepszintjét nudum-szubnudum kategóriába sorolja. Életforma tekintetében az 

aljnövényzetben évelő, árnyéktűrő fajok dominálnak, hagymás, hagymagumós, gyöktörzses 

évelőt egyáltalán nem talált a felvételezés során. A mohaszint borítása gyakran meghaladja a 

gyepszint borítását, ez a gépi művelés következtében létrejövő bakhátak minerális 

talajfelszínének, illetve az erős árnyalásnak köszönhető [11]. Tanulmányok azt mutatják, hogy 

a vörös tölgy szignifikánsan csökkenti minden honos fás szárú jelenlétét és megújulásának 

lehetőségét. A Quercus rubra gyakori önprodukciója és a képessége, hogy vágás után számos 

tuskóhajtást hoz - amely a természetes környezetében gyakori [12], és amelyet európai erdőben 

is megfigyeltek [13] - jelentősen megnehezítheti a kitermelés utáni fafajcserés erdőfelújítást. 

 

3.Kutatási módszertan 

 

A természetes felújításhoz kapcsolódó újulatvizsgálatokat a nyírségben, magzó korukat elért 

vörös tölgyes állományokban folytattuk. A vizsgálat kiindulása mindig az anyaállomány 

részletes leírása. Első lépésként a felújítási célt kell meghatározni úgy, hogy figyelembe vesszük 

a természetvédelmi, és gazdasági előírásokat. Ezek után lehet kiválasztani az erdőfelújítási 

eljárást, az alkalmazandó fakitermelési munkarendszert. A kutatás kezdeti szakaszában az 

anyaállomány növekedési viszonyainak, és fatérfogatának meghatározásakor törzsenkénti 

felvételezést alkalmaztunk, azonban a kutatás későbbi szakaszában áttértünk a 20x25 méteres 

mintaterületes felvételezésre. Az egyes fák magasságát méteres pontossággal mérttük, a 

mellmagassági átmérők meghatározása 2 irányból mérve centiméteres pontossággal történik.  
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Az újulatszám meghatározása a korábbi hektáronkénti 10 darab 0,5 m2 mintakör (2.ábra) helyett 

pedig, hektáronként egy 6x8 méteres mintaterületen történik. A kísérő növényzet vonatkozó 

vizsgálatok a 20x25 méteres mintaterületen történnek, itt rögzítésre kerül az Abundancia-

Dominancia (A-D) ötfokú ordinális skálán.  

Kutatásunk során egy természetes és egy mesterséges felújítású részletre vonatkozó kiadásokat 

és bevételeket hasonlítottunk össze a Nyírlugosi Erdészet területén az erdősítés kezdetétől a 

véghasználatig. Az Erdészet területén a faj mesterséges felújítása teljes talajelőkészítés utáni 

makkvetéssel történik, a kísérleti fázisban lévő természetes felújítás során pedig több lépésben 

elvégzett fokozatos felújítóvágással. A bevált gyakorlat az Erdészetnél, hogy egy bontóvágást 

(FVB) követően még egy lépcsőben az úgynevezett végvágás (FVV) során teljesen letermelik 

az állományt. 

 

 
2. ábra: Újulatszám meghatározás Encsencs 11/B erdőrészletben 

Forrás: Saját fotó (2016) 

 

4. Eredmények 

4.1 Természetes felújítású részletben végzett vizsgálatok 

 

A természetes felújítású részlet az Encsencs 11/B, 1,56 hektár, elsődleges rendeltetése 

faanyagtermelő, gazdálkodás tekintetében nincs benne korlátozás.  

 

4.1.1. Termőhely leírása  

 

A tengerszint feletti magassága: 150-250 m  

Fekvése: Nem ártéri sík  

Domborzat: Sík (lapály)  

Lejtés: Sík és hullámos  

A termőhelytípus változata az erdőrészletnek a következő:  

Klíma: Kocsánytalan tölgyes (KTT)  

Hidrológia: Időszakos vízhatású (IDÖSZ)  

Genetikai talajtípus: Típusos réti talaj (TR)  

Termőréteg vastagság: Középmély (KMÉ)  

Fizikai talajféleség: Homok (H)  
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4.1.2. Anyaállomány leírása növekedése, fatérfogata 

 

Az anyaállományban a felső lombkorona szintben a vörös tölgy teljes dominanciája figyelhető 

meg. Az állomány egyszintes, egykorú, a vizsgálat idején 86 éves, a felújítási szintben 3 éves 

vörös tölgy csemeték találhatók. A cserjeszintben vörös tölgy sarjak, akác sarjak és kései meggy 

figyelhető meg. A felső szintben a 2014-es bontóvágást követően a záródás 66%-os. A 

faállomány mérések alapján számított átlagmagassága 22,7 méter, átlagátmérője 43 centiméter. 

Fatérfogata 191 m3, 1 hektárra jutó fatérfogata 122 m3. 

 

4.1.3. Újulatvizsgálatok 

 

Az anyaállomány alatt hektáronként 10 darab 40 centiméter átmérőjű mintakört vettem fel 

véletlen eloszlásban. A körök középpontját, a középpontját földbe vert karókkal 

állandósítottam. A kör területének képlete T= r2π amiből adódik, hogy egy mintakör területe 

0,5 m2. A mérések során a 11/B erdőrészletben 511 db csemete esett a mintakörökbe. A 

mintakörökben átlagosan 26 csemetét számoltam, (a legkisebb érték 14 db, a legnagyobb 35 

db) 1 ha-ra átszámítva ez 520000 egyed/ha értéket ad. Csemete ültetéses mesterséges felújítás 

során hektáronként 10000-11000 db csemetét ültetnek ki a területre, ez azt jelenti, hogy m2-

enként 1 csemete található. A felmért adatok alapján a 11/B erdőrészletben 52 csemete található 

m2-enként. Az elkövetkezendő idők kérdése, hogy ebből a hatalmas mennyiségű újulatból 

mennyi egyed marad az első kivitelig. A 2018-as év nyarán visszatértem a területre és ekkor 

már az új módszerrel, a 6x8 méteres mintaterületen került felvételezésre a vörös tölgy újulat. A 

csemeteszám változásáról elmondható, hogy kismértékű egyedszám csökkenés figyelhető meg, 

470.000 csemete található hektáronként a részletben.  

 

4.1.4.  Kísérő növényzetre vonatkozó vizsgálatok 

 

A fitocönológiai vizsgálatok egyértelműen kimutatják, hogy a vörös tölgy állományok 

fajgazdagsága messze elmarad az őshonos állományokétól. A drasztikus változások okozója a 

kevesebb bejutó fény az aljnövényzetbe. A vörös tölgy a többi lombhullató fafajhoz hasonlóan 

nagy árnyékot vet, ami könnyen vezethet az aljnövényzetet alkotó fajok egyedszámának 

visszaeséséhez, különösen a fényigényes fajok esetén. Egyes esetekben ez az árnyék olyan 

jelentős lehet, hogy már az árnyéktűrő fajok sem viselik el. Saját felvételeinket az 1 táblázat 

alapján mutatjuk be.  

 

1. táblázat Fitocönológiai vizsgálatok az Encsencs 11/B erdőrészletben 

 1. A-D 2. Életforma 3. Flóraelem 

Fásszint 

Quercus rubra 5 MM Adv 

Cserjeszint 

Quercus rubra 3 MM Adv 

Robinia pseudoacacia + MM Adv 

Prunus serotina + MM Adv 

Gyepszint 

Quercus rubra 4 MM Adv 

Urtica dioica + G EuÁ 

Stennactis annua + Th Adv 

Mycelis muralis + H Eu 

Forrás: Saját kutatás (2018) 
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4.2. Mesterséges felújítású részletben végzett vizsgálatok 

 

A vizsgálatok bemutatása mesterséges felújítású vörös tölgyes állományokban a Nyírbéltek 

39/B erdőrészlet alapján történik. Területe 1,01 ha, elsődleges rendeltetése faanyagtermelő, 

gazdálkodás tekintetében nincs benne korlátozás. 

 

4.2.1. Termőhely leírása 

 

A tengerszint feletti magassága: 150 méter alatti 

Fekvése: Nem ártéri sík  

Domborzat: Sík (lapály)  

Lejtés: Sík és hullámos  

A termőhelytípus változata az erdőrészletnek a következő:  

Klíma: Kocsánytalan tölgyes (KTT)  

Hidrológia: Állandó vízhatású (ALLV)  

Genetikai talajtípus: Kovárványos barna erdőtalaj (KBE)  

Termőréteg vastagság: Középmély (KMÉ)  

Fizikai talajféleség: Homok (H)  

 

4.2.2. Anyaállomány leírása növekedése, fatérfogata 

 

Az anyaállományban a felső lombkorona szintben a vörös tölgy teljes dominanciája figyelhető 

meg, szálanként néhány kocsányos tölgy eleggyel. Az állomány egyszintes, egykorú, a 

vizsgálat idején 68 éves volt. A cserjeszintben akác és zöld juhar figyelhető meg. A felső 

szintben a záródás 92%-os. A faállomány mérések alapján számított átlagmagassága 27 méter, 

átlagátmérője 38 centiméter. Fatérfogata 472,3 m3, 1 hektárra jutó fatérfogata 467,6 m3. 

 

4.2.3. Újulatvizsgálatok 

 

A korábban ismertettet metodika alapján történt az újulatszám meghatározása. A 

mintaterületben 483 csemete volt található, ami hektáronként 100.625 csemeteszámot ad. Az 

újulat ilyen nagyszámú megjelenése – olyan állományokban, amelyekben nem hajtottuk végre 

az újulat megjelenését és megmaradását támogató állománynevelési munkákat – miatt reális 

elképzelés lehetne jövőben a nyírségi vörös tölgyesek tarvágás jellegű természetes felújítása.  

 

4.2.4. Kísérő növényzetre vonatkozó vizsgálatok 

 

2. táblázat Fitocönológiai vizsgálatok a Nyírbéltek 39/B erdőrészletben 

 1. A-D 2. Életforma 3. Flóraelem 

Fásszint 

Quercus rubra 5 MM Adv 

Quercus robur + MM Eu 

Cserjeszint 

Robinia pseudoacacia + MM Adv 

Acer negundo + MM Adv 

Gyepszint 

Quercus rubra 3 MM Adv 

Stellaria media 1 Th-TH Kp 

Urtica dioica + G EuÁ 

Stennactis annua + Th Adv 

Mycelis muralis + H Eu 

Forrás: Saját kutatás (2018) 



94 

 

 

Megállapítható, hogy a vörös tölgyes állományok igen fajszegények, közönséges fajok kis 

egyedszámban találhatóak bennük, fajdiverzitás szempontjából pedig messze elmaradnak az 

őshonos állományoktól. 

 

4.3 Mesterséges és természetes felújítású vörös tölgyesek ökonómiai összehasonlítása 

 

A Nyírlugosi Erdészet kezelésében 121 erdőrészleten 322,87 hektáron található vörös tölgyes 

állomány. Ezek közül természetes felújítási kísérletre 9 részlet került kijelölésre. 

Vörös tölgy esetén a mesterséges felújítás a Nyírlugosi Erdészet területén általában teljes talaj-

előkészítés utáni makkvetéssel történik. A költségeket ez alapján fogjuk számítani és az 

összehasonlítási alapot is ez szolgáltatja az Erdészet természetes felújítású részleteinek 

költségeivel szemben. 

 

4.3.1. Mesterséges felújításra vonatkozó költségek és bevételek 

4.3.1.1.Terület és talajelőkészítés költségei 

 

A makkvetés megkezdése előtt gondoskodnunk kell a terület és a talaj megfelelő állapotba 

hozásáról. Ezeket a munkákat összefoglalóan terület- és talaj-előkészítésnek nevezzük. A 

tuskókat egy erőgép emeli ki a földből, majd tolólappal felszerelt traktor a vágástér széleire, 

úgynevezett tuskósorokba rendezi azokat. Ezzel egy menetben történik meg a tuskók kiszedése 

után visszamaradt gödrök betemetése a további munkálatok zavartalan elvégzése érdekében. A 

következő munkafolyamat a mélyforgatás vagy a mélyszántás (3. ábra). Ekkor a talaj rétegeit 

30-70 cm mélyen forgatják figyelve az esetleges talajhibákra. A forgatás vagy a szántás során 

a talajfelszínre kerülő gyökérdarabokat a vetés egyenletességét biztosítandó, egy gyökérfésűvel 

szerelt univerzális traktorral a területről eltávolítják. A gyökérfésű 2 irányban pásztázza végig 

az érintett részt. A talajkiszáradást megelőzendő a területet átlós irányba simítózzák, ekkor a 

talaj felső rétege tömörödik, lezárásra kerül. Azért, hogy a makk megfelelő talajba kerüljön 

elvetésre, elengedhetetlen a föld porhanyítása, amelyet általában a Nyírlugosi Erdészetnél 

tárcsával oldanak meg. A terület- és talaj-előkészítés együttes költsége 355.000 Ft/ha (nettó 

érték, a továbbiakban is mindenhol ez szerepel). 

 

 
3. ábra Lánctalpas erőgéppel végzett mélyszántás  

Forrás: Saját fotó (2017) 
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4.3.1.2.Erdősítés költsége 

 

A vetés egy univerzális traktor által vontatott nagymag vetőgéppel kerül végrehajtásra. A vetés 

során a makkok közé rozst kevernek, ami az ápolási munkák alkalmával sorjelölőként 

funkcionál. Hektáronként 350-500 kilogramm makk illetve megközelítőleg 100 kilogramm 

rozs kerül elvetésre, 8-10 cm mélyen. Az Erdészet a vetésre szánt makkokat saját, kijelölt 

magtermő állományából szerzi be, így a szaporítóanyag költségével nem számoltunk. Így a 

vetés együttes költsége 45.000 Ft/ha. 

 

4.3.1.3.Ápolási költségek 

 

Az erdősítésekben a csemetekerti tisztaságot megközelítő állapot fenntartásához az erdősítés 

sorközeit évente ötször tárcsázzák, míg a sorokat háromszor kapálják. A tárcsázást külső 

vállalkozó végzi, így felmerülő költségekkel kell számolni, a kapálásokat közfoglalkoztatottak 

hajtják végre, tehát plusz költség itt nem merül fel. Az erdősítés évét követően az állomány 4 

éves koráig évente egyszer vegyszeres gyomkorlátozásban, és kétszeri kapálásban merül ki az 

ápolási munka. A tárcsázás költsége 6.500 Ft/ha/alkalom, míg a vegyszeres gyomkorlátozás ára 

12.000 Ft/ha/alkalom. 

 

4.3.1.4.Erdőnevelési költségek és bevételek 

 

A 80 éves vágáskorú vörös tölgyesekben a Nyírlugosi Erdészet egy tisztítást, egy 

törzskiválasztó gyérítést, és egy növedékfokozó gyérítést alkalmaz. A 10 éves korban elvégzett 

tisztítás során 5 m3/ha faanyag kerül ki az erdőből. A 35 éves korban esedékes törzskiválasztó 

gyérítés következtében 20 m3/ha faanyagra számíthatunk. 60 m3/ha faanyagra teszünk szert a 

65 éves korban elvégzett növedékfokozó gyérítés után. A tisztítás költsége 30.000 Ft/ha, bevétel 

belőle csak a gallyfaként értékesített fa után származik, aminek értéke 3.000 Ft/m3. A 

törzskiválasztó gyérítés során már tűzifa minőségű választékra számíthatunk, értéke 16.000 

Ft/m3. A munkálatok elvégzéséért a vállalkozó 3.800 Ft/m3 vállalkozói díjat kér. A 

növedékfokozó gyérítés esetén a választékok alakulása 30% rönk, 50% kivágás, 20% tűzifa. A 

választékok ára rönknél 32.000 Ft/m3, kivágásnál 22.000 Ft/m3, tűzifa esetén 16.000 Ft/m3. A 

munkálatok elvégzésért szintén 3.800 Ft/m3 árat kér a vállalkozó (A hektáronkénti kitermelhető 

m3 adatok területenként változhatnak, ezek csak jó közelítő értékek). 

 

4.3.1.5.Véghasználat költségei és bevételei 

 

A vörös tölgyről elmondható, hogy magas ipari kihozatallal számolhatunk véghasználata során. 

Ez az érték a Nyírlugosi Erdészetnél 70% iparifa és 30% tűzifa választékot jelent. Az átlagosnak 

tekinthető 400 m3/ha fatérfogatú vörös tölgyesek esetén 280 m3/ha iparifát és 120 m3/ha tűzifát 

jelent. A vállalkozónak kifizetett összeg iparifa választék esetén 3.050 Ft/m3, sarangolt 

választék esetén 2.700 Ft/m3. A választékok értékesítési ára tűzifa esetén 16.000 Ft/m3, rönk 

esetén 32.000 Ft/m3. 

 

4.3.2.1. Természetes felújításra vonatkozó költségek és bevételek 

 

Természetes felújítás esetén nagyobb eredményt várhatunk az erdőgazdálkodástól a kevesebb 

elvégzendő munka miatt. Napjainkban még nem tisztázott, hogy a hosszú termelési időszak 

pénzbeli és naturális hozamai milyen kapcsolatban állnak az ökológiai tényezőkkel és a 

termelési előírásokkal. Az első bontást követő fatermés kiesés ökonómiai vonatkozásainak 

meghatározásához további vizsgálatok szükségesek. A teljes bevételt a faanyag értékesítés adja, 
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a fakitermelés kiadását viszont növeli az újulatot kímélő faanyag mozgatás, a többszöri 

visszatérés és a megnövelt vállalkozói díjak.   

 

4.3.2.2.Erdőnevelési kiadások 

 

A mesterséges felújítással megegyező erdőnevelési eljárásokat alkalmaznak a természetes 

felújítású részetekben is, tehát egy tisztítást, egy törzskiválasztó gyérítést és egy növedék-

fokozó gyérítést. A tisztítás és a gyérítések költségei és bevételei megegyeznek a mesterséges 

felújítású részleteknél leírtakkal. Azaz a tisztítás 30.000 Ft/ha kiadással jár és 15.000 Ft/ha 

bevétellel. A törzskiválasztó gyérítés költsége 76.000 Ft/ha, a belőle származó bevétel 320.000 

Ft/ha. Növedékfokozó gyérítés költsége 228.000 Ft/ha, míg 1.428.000 Ft/ha bevételünk 

származik belőle. 

 

4.3.2.3.Véghasználat költségei és bevételei 

 

A mesterséges felújítástól eltérően ebben az esetben nem egy lépcsőben termelik le az 

anyaállományt. Bontáskor a területen lévő fatérfogat 75%-át termelik le, már ekkor is figyelnek 

a kíméletes fakitermelésre a meglévő újulat védelme érdekében. Ez a kíméletesség a vállalkozói 

díjakat is megemeli, a bontás során a korábban ismertetett véghasználati díjazást alkalmaznak. 

Ezek a költségek iparifa választék esetén 3.050 Ft/m3, sarangolt választék esetén 2.700 Ft/m3-t 

érnek el A bevételek rönkből 32.000 Ft/m3, míg tűzifából 16.000 Ft/m3 értéket érnek el. A 

végvágás során az értékesítés ára nem változik azonban a vállalkozói díjak iparifa estén 3.300 

Ft/m3, míg sarangolt választék esetén 2.950 Ft/m3-re nőnek.  

 

3. táblázat 1 hektárra vetített költségek és bevételek a vörös tölgy mesterséges felújítása 

esetén 

Elvégzett munkafolyamat Költség (Ft) Bevétel (Ft) 

Terület és talaj-előkészítés  355.000 — 

Vetés 45.000 — 

Tárcsázás 39.000 — 

Vegyszeres gyomkorlátozás 48.000 — 

Tisztítás 30.000 15.000 

Törzskiválasztó gyérítés  76.000 320.000 

Növedékfokozó gyérítés 228.000 1.428.000 

Véghasználat 1.178.000 10.880.000 

Forrás: Saját kutatás (2017) 
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4. táblázat 1 hektárra vetített költségek és bevételek a vörös tölgy természetes felújítása 

esetén 

Elvégzett munkafolyamat Költség (Ft) Bevétel (Ft) 

Terület és talaj-előkészítés  — — 

Vetés — — 

Tárcsázás — — 

Vegyszeres gyomkorlátozás — — 

Tisztítás 30.000 15.000 

Törzskiválasztó gyérítés  76.000 320.000 

Növedékfokozó gyérítés 228.000 1.428.000 

Véghasználat 1.203.000 10.880.000 

Forrás: Saját kutatás (2017) 

 

Vizsgálatunk során arra a megállapításra jutottunk, hogy a mesterséges felújítás vörös tölgy 

esetén az eredmény 10.644.000 Ft/ha, természetes felújítás esetén pedig 11.106.000 Ft/ha. A 

természetes felújítás tehát megközelítően 500.000 Ft/ha nagyobb eredményt keletkeztet, mint a 

mesterséges felújítás. Azonban itt elsősorban nem az eredmény növekedése a legfontosabb 

tényező, hanem a jelentősen kevesebb elvégzendő munkafolyamat. 

 

5. Összefoglalás  

 

A vörös tölgyesekben alkalmazható természetes felújítási iránytechnológiák változatait a 

főhasználati vágásmódokhoz, és a hozzájuk tartozó természetes felújítási lehetőségekhez 

igazodóan kell kialakítani. Ahogy a fent említett példák is mutatják nem csak a fokozatos 

felújító vágásnak, hanem a tarvágás jellegű felújítóvágásnak is van realitása abban az esetben, 

ha megfelelő újulat található az állomány alatt.  A kísérő növényzetről elmondható, hogy 

nagyon szegényes, még a közönséges cönoszisztematikai szempontból társulásközömbös fajok, 

(Urtica dioica, Stenactis annua, Asclepias syriaca, Mycelis muralis) is csak kis számban 

fordulnak elő. Természetvédelmi és a honos társulásokra jellemző kísérő növénytakaró 

szempontjából megállapítható a faj által gyakorolt negatív hatás. A természetes felújítás mellett 

való állásfoglalás a fent említett kiadás csökkentésen túl, további előnyökkel is jár. Nem lehet 

elégszer hangsúlyozni, hogy természetvédelmi és ökológiai szempontból is előnyösebb a 

természetes erdőfelújítás, gondoljuk például a talaj védelmére, vagy az erdőben élő egyéb fajok 

védelmére. Fontos tényező továbbá, hogy természetes felújítás esetén a végvágást követően az 

újulat eléri a műszaki átvételhez szükséges paramétereket, úgy hogy semmilyen további munkát 

illetve költséget nem igényel. A természetes felújításból következő, elnyújtott felújítás folyamat 

jobban kielégíti a jelenkor társadalmi igényeit.   
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Absztrakt 

Az avar vízben történő lebomlása befolyásolja az anyagcsere folyamatokat, így a vizsgálata 

kiemelt fontosságú. Magyarországon a tavak és folyók partján a leggyakoribb fás szárú fajok a 

fűz (Salix sp.) és a nyár (Populus sp.), amelyek az őszi avarhullást követően a víztestbe kerülve 

hozzájárulnak a víz tápanyag-terhelésének növekedéséhez. Több tanulmány is beszámolt arról, 

hogy a lebontás sebessége nő, ha az avart nem csak külön, hanem kevert állapotban vizsgálják. 

A Balaton Keszthelyi-öblében és a Kis-Balaton Ingói berkében 2017. november 16-tól 2019. 

április 5-éig tartó kísérletben a fűz és nyár avar bomlási dinamikáját határoztuk meg avarzsákos 

technikával (kis és nagy lyukbőségű avarzsákokban) külön-külön és kevert állapotban is. 

Emellett az avarzsákos kísérlettel egyidőben kioldódás vizsgálatokat is beállítottunk, ahol 

mértük a vízminták NH4-N és PO4-P tartalmát 2017. november 16. és 2018. április 23. között. 

Mivel a kioldódás jelentős hőmérsékletfüggést mutat, ezért in situ mértük a két víztest 

vízhőmérsékletét is a kihelyezett minták közelében. Balaton esetében közepes lebontási 

kategóriába került a fűz és a vegyes avar a nagy lyukbőségű eszközben, a Kis-Balaton esetében 

csak a fűz nagy lyukbőségű eszközben mért k érték felelt meg a közepes kategóriának. Minden 

más avartípus és eszköz a lassú lebontási kategóriába került. Nem találtunk szignifikáns 

különbséget sem a két víztest, sem pedig a fűz, a nyár és a vegyes avar exponenciális bomlási 

együtthatói között a vizsgálati időszakban. A kioldódás vizsgálat eredményei szerint a PO4-P 

kioldódása az első 20, az NH4-N kioldódása az első 40 napban volt jelentősebb mértékű. Mind 

a Balatonban, mind a Kis-Balatonban a fűz avarból kioldódó PO4-P volt a legnagyobb 

mennyiségű – közel kétszerese a nyár és kevert avarénak –, míg NH4-N esetében a fűz, a nyár 

és a vegyes avar kioldódási dinamikája közel estek egymáshoz. 

Kulcsszavak: fűz, nyár, vegyes avar, Balaton, Kis-Balaton 

 

1. Bevezetés és célkitűzések 

 

A part menti növényzet által az őszi avarhullás idején vízbe jutó szerves anyag összetétele és 

szerkezete befolyásolja kezdetben a vízminőséget, később a meder anyagával való 

betemetődést követően az üledék részévé válik. A fűz (Salix sp.) és nyár (Populus sp.) avar, 

amelyek általában közvetlenül a víztestek partján is megtalálhatók, a bomlási vizsgálatok terén 

nagy figyelmet kaptak a nemzetközi szakirodalomban [1][2]. Az elmúlt évtizedekben több 

szerző is kimutatta, hogy a folyókban mennyire fontos a behullott szerves anyag, és hogy az 

erdei patakok ökoszisztémáinak működése függ a behullott avar jelentős mértékű tápanyag 
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hozzájárulásától [3]. A foszfor minden organizmus szerkezeti és funkcionális eleme, mivel 

számos kulcsfontosságú molekula részeként játszik szerepet [4].  

Az avar bomlási dinamikája nagymértékben függ az abiotikus tényezőktől, mint például az 

áramlás sebessége, a hőmérséklet, a fizikai kopás [5], a víz pH-ja [6], minősége [7]. Nagy 

szerepet játszanak a lebontásban a biotikus tényezők is, mint például az avar kezdeti 

tápanyagkoncentrációja [8], a makrogerinctelenek és mikrobiális szervezetek jelenléte és faji 

összetétele [9].  

Az avarlebontás nagyon hosszú, többlépcsős, bonyolult folyamat. Miután az avar belép a vízbe, 

a vízben oldódó vegyületek felszabadulása következtében akár kezdeti tömegének 25% -át is 

elveszítheti [10]. Ekkor főleg a polifenolok és a szénhidrátok oldódnak be a vízbe [11]. A 

különböző avarféleségek jelenléte felgyorsíthatja a bomlási folyamatokat. 

A vizsgálat célja a (1) a vízparton leggyakoribb fafajok, a fűz (Salix sp.) és a nyár (Populus sp.) 

levelének bomlási sebességének vizsgálata a Balaton és a Kis-Balaton területén külön-külön, 

illetve kevert állapotban, valamint (2) a PO4-P és NH4-N kioldódási dinamikájának 

meghatározása a két avarféleség esetében külön-külön és keverten. 

 

2. Anyag és módszer 

 

A kísérletet a Balaton Keszthelyi-öböl és a Kis-Balaton Ingói berek litorális zónájában, a parttól 

kb. 5 m távolságban és 1 méteres vízmélységben végeztük. A fűz, nyár és kevert avar (50% fűz 

és 50% nyár) bomlási sebességét avarzsákos módszerrel vizsgáltuk [12] két, különböző 

lyukbőséggel (nagy lyukbőségű eszköz szemátmérője 3 mm, kis lyukbőségű eszköz 

szemátmérője 900 µm). A kísérletet 2017. november 16-tól 2019 áprilisáig végeztük. Az 

avarzsákokat műanyag rekeszekhez rögzítettük, majd a víz-üledék határon helyeztük el, ezt 

követően 14, 32, 48, 60, 74, 123, 144, 158, 197, 230 és 513 nap után három párhuzamos mintát 

vettünk. A növényi anyag tömegállandóságig való szárítását követően a szakirodalomban 

széleskörben elterjedt exponenciális képlet alapján számítottuk ki a exponenciális bomlási 

együtthatót (k)  [13][14][5] [12] a következő összefüggés segítségével:  

 
kt

t eWW  *0 (1) 

 

ahol t az idő (nap), Wt az avar visszamaradt száraz tömege a t időpontban (g), W0 az avar száraz 

tömege a 0. időpontban (g), e a természetes logaritmus alapja és k a exponenciális bomlási 

együttható (nap-1). A k érték alapján lebontási kategóriákba soroltuk az avarféleségeket: 

k<0,005 lassú, k=0,005-0,01 közepes és k>0,01 gyors lebontási kategóriát jelent [13][14][5] 

[12]. 

A kioldódás vizsgálatot 2017. november 16. és 2018. április 23. között állítottuk be az 

avarzsákos kísérlet közvetlen közelében. A vizsgálati növényanyagból 10-10 grammot mértünk 

500 ml űrtartalmú üvegpalackokba, majd azokat 450 ml desztillált vízzel töltöttünk fel [15]. A 

mintavételi helyszínen a vízhőmérséklet rögzítése DeltaLog HD225-1 típusú adatgyűjtővel 

történt. A mintavétel az első alkalommal 7 nap, majd 14, 32, 48, 60, 74, 123 és 158 nap elteltével 

történtek. Minden mintavételkor az üvegpalackokból a folyadékfázist eltávolítottuk, majd 

desztillált vízzel újra töltöttük és ismét a vízbe helyeztük. A levett vízmintákban mértük a 

vízminőség szempontjából kiemelkedően fontos vegyületek, így a NH4-N és PO4-P 

mennyiségét spektrofotometriás módszerrel (Lovibond MultiDirect). 
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3. Eredmények és értékelésük 

3.1 Az avarlebontás üteme 

 

A fűz, nyár és kevert avar exponenciális bomlási együtthatóit az egyes mintavételi 

időpontokban 1. táblázatban mutatjuk be. Mind a Balaton, mind a Kis-Balaton esetében a 14. 

napon gyors lebontási kategória állapítható meg minden avarféleség és minden eszköz 

tekintetében, ami a kioldódás folyamatának tulajdonítható. A Balaton Keszthelyi-öbölben a 32., 

60. és 74. mintavételi napokon közepes lebontási kategóriába esnek a minták, míg a Kis-Balaton 

esetében ez csak a 32. napra jellemző. Ezt követően minden mintavételi napon a kis és nagy 

lyukbőségű eszközökben lassú a lebontás. Az k értékek átlagait tekintve a Balaton esetében a 

fűz avar és a kevert avar nagy lyukbőségű avarzsákjai, Kis-Balaton esetében pedig csak a fűz 

avar esetében állapítottunk meg közepes lebontási kategóriát, a többi minta a lassú lebontási 

kategóriába került. Ennek ellenére nem találtunk különbséget sem a két víztest, sem az 

avarfélék, sem pedig a kis-és nagy lyukbőségű eszközben elhelyezett minták k értékei között. 

 

 

2. táblázat: A fűz, nyár és vegyes avar exponenciális bomlási együtthatói a különböző 

mintavételi időpontokban 

 Balaton Keszthelyi-öböl 

Kihelyezés 

óta eltelt 

napok 

száma 

Fűz avar 

(nagy 

lyukbőség) 

Fűz avar 

(kis 

lyukbőség) 

Nyár avar 

(nagy 

lyukbőség) 

Nyár avar 

(kis 

lyukbőség) 

Vegyes 

avar (nagy 

lyukbőség) 

Vegyes 

avar (kis 

lyukbőség) 

14 0,0152 0,0129 0,0129 0,0122 0,0146 0,0130 

32 0,0101 0,0053 0,0052 0,0068 0,0074 0,0066 

48 0,0018 0,0026 0,0023 0,0016 0,0019 0,0018 

60 0,0051 0,0050 0,0072 0,0051 0,0062 0,0053 

74 0,0060 0,0038 0,0051 0,0053 0,0057 0,0044 

123 0,0035 0,0025 0,0045 0,0038 0,0042 0,0032 

144 0,0032 0,0017 0,0022 0,0033 0,0037 0,0033 

158 0,0029 0,0026 0,0032 0,0038 0,0039 0,0036 

197 0,0044 0,0029 0,0039 0,0041 0,0043 0,0042 

230 0,0027 0,0025 0,0034 0,0034 0,0032 0,0031 

513 0,0027 0,0025 0,0034 0,0034 0,0032 0,0031 

Átlag 0,0052 0,0040 0,0049 0,0048 0,0053 0,0047 

 Kis-Balaton Ingói berek 

Kihelyezés 

óta eltelt 

napok 

száma 

Fűz avar 

(nagy 

lyukbőség) 

Fűz avar 

(kis 

lyukbőség) 

Nyár avar 

(nagy 

lyukbőség) 

Nyár avar 

(kis 

lyukbőség) 

Vegyes 

avar (nagy 

lyukbőség) 

Vegyes 

avar (kis 

lyukbőség) 

14 0,0144 0,0101 0,0115 0,0112 0,0133 0,0122 

32 0,0099 0,0053 0,0080 0,0066 0,0065 0,0054 

48 0,0013 0,0008 0,0014 0,0014 0,0015 0,0015 

60 0,0059 0,0046 0,0048 0,0043 0,0045 0,0026 

74 0,0047 0,0043 0,0043 0,0036 0,0043 0,0037 

123 0,0045 0,0027 0,0031 0,0029 0,0039 0,0033 

144 0,0022 0,0023 0,0028 0,0026 0,0029 0,0028 
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158 0,0038 0,0027 0,0031 0,0039 0,0034 0,0032 

197 0,0027 0,0030 0,0037 0,0039 0,0040 0,0035 

230 0,0032 0,0023 0,0033 0,0033 0,0031 0,0027 

513 0,0032 0,0023 0,0033 0,0033 0,0031 0,0027 

Átlag 0,0051 0,0037 0,0045 0,0043 0,0046 0,0040 

 

Számos tanulmány foglalkozott a fűz és nyár avar lebontásának vizsgálatával. Egy 1995-ös 

tanulmányban a fűz és nyár avar bomlása lassú volt, k értéke 0,0045 és 0,0091 között alakult 

[16]. A Salix babylonia esetében 0,2 mm-es lyukbőségű avarzsákok alkalmazásával k=0,014 és 

0,0114 (Avon River, Új-Zéland) és k=0,0163-0,0117 (Cashmere Stream, Új-Zéland) 

állapítottak meg [17]. A fűz bomlási együtthatója k= 0,0209 volt a Twin Creekben [18]. A 

Nyéki-Holt Duna területén végzett avarlebontás kísérletben a fűz avar a gyors bomlási 

kategóriába került [19]. Mások eredményei azt mutatták, hogy a nyár avar bomlási sebessége 

közepes kategóriába esett az Ave folyó területén [20]. A különbségek részben az eltérő 

vizsgálati helyszínek (tó, folyó, wetland, stb.), azok vízfizikai és vízkémiai tulajdonságai miatt, 

részben a kísérlet beállításának ideje és időartama miatt láthatóak [21]. Kísérleti eredményeink 

azt mutatják, hogy a makrogerinctelen szervezetek aktivitása és az avarféleségek keverése nem 

feltétlenül szükséges a fűz és nyár avar bomlási sebességének növeléséhez. 

 

3.2 A kioldódás üteme 

 

Az 1 méter mélységben mért vízhőmérséklet esetében a kísérlet beállításakor 7,5°C-ot mértünk, 

majd ezt követően csökkent a vízhőmérséklet: decemberben 4,0 °C, januárban 4,1 °C, 

februárban 3,2 °C átlaghőmérsékletet regisztráltunk. Márciustól emelkedett a vízhőmérséklet 

(5,1°C), áprilisban, a vizsgálati időszak végéig pedig már 14,6°C-os átlaghőmérsékletet 

detektáltunk. Nem találtunk különbséget a két víztest vízhőmérséklete között a vizsgálati 

időszakban. 

A legmagasabb PO4-P koncentrációt az első mintavételkor fűz avar esetében mértük, ezt 

követően a vizsgálati időszak végéig csökkenő tendenciát mutatott (1. a és b ábra). Az első 50 

nap eltelte után már alig volt mérhető mennyiségű PO4-P koncentráció a vízmintákban, mely a 

növényi anyag P tartalmának kimerülésére vezethető vissza. Nem volt szignifikáns különbség 

a két víztestben mért PO4-P koncentrációk között, ennek oka, hogy a vízhőmérsékletek sem 

különböztek a vizsgálati területeken. 

Az NH4-N koncentráció alakulását az 1. ábra c és d részén mutatjuk be. Az NH4-N koncentráció 

az első mintavételkor volt a magasabb, fűz avar esetében pedig kiugróan magas, a nyár és a 

vegyes avarhoz képest kétszer magasabb értéket mértünk. Ezt követően minden növényi rész 

esetében folyamatos csökkenést figyelhetünk meg, majd a 74. napot követően a vízmintákban 

mérhető NH4-N koncentráció a nullához közelített.  Az NH4-N koncentráció gyors növekedése 

a kezdeti szakaszban elsősorban a bomlási folyamat során történő kioldódásból származott, és 

az ezt követő csökkenés valószínűleg a mikroorganizmusok életfolyamataival magyarázható, 

illetve, hogy a vizsgálati időszak előrehaladtával kevesebb nitrogén maradhatott vissza 

mintáinkban. Nem találtunk szignifikáns különbséget a Balatonban és a Kis-Balatonban mért 

NH4-N koncentrációk között. Egyes szerzők negatív interakciókat találtak, amikor ugyanolyan 

növényfajok különböző kezdeti nitrogénkoncentrációkkal rendelkező leveleit keverték össze és 

vizsgálták azok kioldódását [22].  
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1. ábra: A vízmintákban mért PO4-P és NH4-N mennyisége a fűz, nyár és vegyes avar 

esetében, (a) és (c) – Balaton; (b) és (d) – Kis-Balaton 

 

4. Következtetések 

 

Az avarlebontás vizsgálata nemzetközi szinten nagy érdeklődésre tart számot, a kutatások 

elsősorban avarzsákos módszerrel történnek. Az avar bomlása függ a növény szerkezeti 

összetételétől, a mikroorganizmusok anyagcsere-aktivitásától, a makrogerinctelenek aprító 

tevékenységétől és az abiotikus faktoroktól, mint például a hőmérséklet, a pH és a tápanyagok 

elérhetősége [23], ezért találhatunk a szakirodalomban ugyan azon növényre más-más adatokat. 

Egyes kutatók arról számoltak be, hogy az avar kezdeti tápanyag jellemzői (C:N, N:P) 

fontosabbak, mint a bomlási folyamat környezeti tényezői [24]. A kioldódást tekintve a vizes 

élőhelyek növényei közül főként a fűz és a nyár avar képezi a legtöbb tanulmány tárgyát, a 

kevert avarok esetében kevesebb a szakirodalmi adat. Az általunk beállított kísérlet és annak 

eredményei rámutatnak az avarlebontás vizsgálatának fontosságára, hiszen a Balaton 

vízminőségére – elsősorban a nitrogén és foszfor-formák beoldódása miatt – jelentős hatással 

lehet. Vizsgálatainkat a jövőben folytatjuk több növényfaj bevonásával. 
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Absztrakt  

A szántóföldi növények termesztéséhez elengedhetetlen a szükséges mennyiségű víz 

biztosítása, melyet a természetben a csapadék biztosít. Azonban már napjainkban is érezhető, 

hogy a csapadék a klímaváltozás következtében szélsőséges mennyiségi és időbeli eloszlást 

mutat. A párolgás aránya fontos tényező lehet a mezőgazdaságban is, ugyanis az befolyásolja a 

regionális klímát, így kiemelkedő annak vizsgálata. A világ hatodik legnagyobb mennyiségben 

termesztett növénye, a szója (Glycine max L.), fontos élelmiszer-, fehérje- és olajforrás, 

melynek termelését gyakran szárazság korlátozza. Korábbi kutatások szerint a mérsékelt 

vízhiány a vegetatív fázisban nem befolyásolja jelentősen a szója termésmennyiségét, ezzel 

szemben generatív fázisban a vízhiány kritikus hatása lehet a növény termésmennyiségére. 

Ahhoz azonban, hogy a növény környezeti stresszre adott válaszait felismerjük, ismernünk kell 

optimális körülmények közti viselkedését. Jelen tanulmány célja két, jó szárazságtűrésű szója 

növény levélterületének, termésmennyiségének és vízfelhasználásának alakulása korlátlan 

vízellátás mellett, 2017 és 2018 tenyészidőszakában. A kutatás helyszíne a Pannon Egyetem 

Georgikon Karának Agrometeorológiai Kutatóállomása (Keszthely), ahol 4 db Thornthwaite-

Matther féle kompenzációs evapotranszspirométerben vizsgáltuk a növényeket (2*2 m felületű, 

1 m mély, földbe süllyesztett tenyészedény). A levélterület esetében hetente végeztük a 

méréseket, a párolgást a teljes tenyészidőszakban folyamatosan nyomon követtük. A kísérlet 

végén meghatároztuk a termés és a teljes biomassza mennyiségét. Eredményeink azt mutatták, 

hogy csak tendencia jelleggel van különbség a két szójafajta között a levélfelület, a termés- és 

biomassza mennyiség, illetve a vízfelhasználás tekintetében. A két vizsgálati évben sem 

találtunk különbséget, noha a két tenyészidőszak meglehetősen eltérő időjárású volt. 

Kulcsszavak: szója, evapotranszspirométer, levélfelület, termésmennyiség, párolgás 

 

1. Bevezetés és célkitűzések 

 

A szója a legszélesebb körben termesztett olaj- és fehérjenövény a világon. A szója termésének 

mennyisége és minősége nagymértékben függ az időjárási viszonyoktól [1]. A rendkívül meleg 

időjárás és a csapadék mennyiségének csökkenése és egyenletlen eloszlása – ami betudható a 
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globális éghajlatváltozás hatásainak - negatívan befolyásolja a szója termelését [2]. A szárazság 

az egyik legfontosabb környezeti stressz a mezőgazdaságban [3]. A magyarországi szója 

termesztők többsége természetes vízellátású szántóföldi körülmények között termeszti ezt a 

növénykultúrát. A szója termelékenységét világszerte öntözéssel fokozzák, melynek 

szükségessége az egyre növekvő élelmiszer-keresletben jelentkezik [4]. 

Az éghajlatváltozás helyi hatásai egyre érezhetőbbek. A mezőgazdasági régiókban az 

evapotranszspiráció aránya fontos tényező lehet, amely befolyásolja a regionális klímát [5]. A 

jövőbeni éghajlati viszonyok valószínűleg az evapotranszspiráció növekedéséhez és a 

csapadékcsökkenéshez vezetnek nyáron, ami regionális és időszakos talajnedvesség-hiányt 

okoz Magyarországon. A forró napok száma valószínűleg növekedni fog a jövőben [6], ami 

nagymértékben befolyásolhatja a növénytermesztést és a minőséget. A szója terméskiesése a 

csapadék kiszámíthatatlan változékonysága és a korlátozott talajvíz-készletek miatt áll fenn [7]. 

A terméskiesés megakadályozásának egyik lehetősége az öntözött területek növelése [8], míg a 

másik a szárazságtűrő genotípusok széleskörű alkalmazása [9]. A jövőben valószínűleg a két 

fent említett lehetőség kombinációjával érhető el az optimális hozam és jó beltartalmi érték. 

Alapvető fontosságú az abiotikus stressz hatásainak kezelésére szolgáló stratégiák kidolgozása 

a hozam stabilizálásában [10]. A várható termésmennyiség és minőség megvalósításához 

azonban alaposabban kell ismernünk a szójabab környezeti stresszre adott válaszait, ehhez 

viszont ismernünk szükséges az optimális környezeti körülmények közti viselkedését. 

A légkör és a lombkorona közötti gázcsere-folyamatok (főként CO2 és vízgőz) a növény 

levelein keresztül történnek. A levélterület méretéből következtethetünk a növényi biomassza 

és a növény végső termésmennyiségére [11]. Számos környezeti tényező azonban befolyásolja 

a levélterületet és a hozamot is, különösen a rendelkezésre álló víz- és levegő hőmérséklete. A 

szakirodalomban széles körben in situ körülmények között történnek a levélterület-mérések 

[12] [13]. A levélterületet több módszerrel közvetlenül vagy közvetve mérhetjük [14] [15], vagy 

levélterület-mérővel, vagy valamilyen hasonlító alakzat és terület specifikus viszonyával [16] 

[17] [18]. A nagyfelbontású digitális fényképezőgépek és képfeldolgozó szoftverek használata 

viszonylag új módszer a levélterület meghatározásában, azonban könnyű használata és 

pontossága miatt széleskörben elterjedt. 

Kutatásunkban célul tűztük ki két jó szárazságtűrésű szójafajta (Sinara és Sigalia) 

levélterületének, párolgásának, teljes biomasszájának és a szemtermés mennyiségének 

vizsgálatát 2017 és 2018 tenyészidőszakában, optimális vízellátás mellett. 

 

2. Anyag és módszer 

 

A kísérletet a 2017-es és 2018-as termesztési időszakban állítottuk be, a Pannon Egyetem 

Georgikon Kar Agrometeorológiai Kutatóállomásán (Keszthely). A Karintia Kft. által 

forgalmazott Sinara és Sigalia indeterminált szójafajtákat alkalmaztuk vizsgálatink során, 

melyeket 2017-ben május 9-én, 2018-ban április 26-án kézzel vetettük az 

evapotranszspirométerekbe 60 növény m-2-es állványsűrűséggel. Ezeket a fajtákat a magyar 

gazdálkodók széles körű használják, hasonló (rövid) tenyészidőszak hosszúságuk és jó 

szárazságtűrésük miatt. Az evapotranszspirométerek talajba süllyesztett 2x2 m2-es felületű és 1 

m mély, felülről nyitott tenyészedények, amelyek talajjal (Ramann-típusú barna erdőtalaj) 

vannak feltöltve és növényzettel betelepítve. Ezen berendezések szántóföldi körülmények 

között vannak elhelyezve, de a tenyészedény alján elhelyezett dréncső rendszer segítségével 

korlátlan vízellátás biztosítható a benne található növények számára, illetve számszerűsíthető 

az evapotranszspiráció. Az állomáson elhelyezkedő QLC-50 automata mérőállomás adatai 

közül a napi átlagos léghőmérséklet, minimum- és maximum hőmérséklet, relatív légnedvesség 

és a napi csapadékösszegek rendelkezésre álltak. 
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A tanulmányban digitális fényképezőgépet (Canon EOS 7D) használtunk a levélterület 

meghatározásához (5-5 mintanövény bevonásával). A fotókat hetente készítettük a vizsgálati 

helyszínen, a szója levelek fölött (piros karton elé helyezve a leveleket), függőlegesen lefelé, 

automatikus expozíció és maximális felbontás alkalmazásával. A fotókat hisztogram alapú 

küszöb módszerrel dolgoztuk fel, a zöld leveleket elválasztottuk a vörös kartonról az SGDIP 

0.1 program segítségével [19]. A módszer nagy előnye, hogy a digitális fényképezőgép 

megfizethető módja a terepi információk megszerzésének, továbbá a rögzített képek későbbi 

értékelésekhez is tárolhatók [20]. 

A betakarítás során (2017. szeptember 18. és 2018. szeptember 17.) mindkét fajta esetében 5-5 

növényt választottunk ki és gyűjtöttünk össze az átlagos hozamjellemzők meghatározásához. A 

növényeket kézzel vágtuk, tömegállínadóságig szárítottuk (teljes biomassza), majd a 

hüvelyeket kézzel nyitottuk fel és az ebből nyert termés tömegét mt mértük.  

Az adatok feldolgozásához, t-próbák elvégzéséhez Microsoft Office Excel 2016. 

programcsomagot használtunk. 

 

3. Eredmények és értékelésük 

3.1. A 2017 és 2018 tenyészidőszak időjárásának alakulása 

 

Május és augusztus között a napi átlagos léghőmérséklet 2018-ban 0,2 ° C-kal magasabb volt, 

mint 2017-ben, de az eltérés nem volt szignifikáns (p = 0,637), azonban a. szélsőséges 

hőmérsékleti értékek alakulása informatívabb, mint a napi középhőmérsékletek átlaga. A 30 °C 

feletti hőmérséklet értékek (a szója hő-stressz küszöbértéke [21]) hatással vannak a növény 

fejlődésére [22]. 2017-ben 38, míg 2018-ban 28 napon alakult a maximális léghőmérséklet 30 

°C felett, a 30°C feletti napi átlaghőmérsékletek átlagai 32,8 °C és 31,5 °C között alakultak. 

Szignifikáns különbség volt a két tenyészidőszak minimum hőmérséklete között (p<0,001), az 

átlagok 13,8 °C és 15,1 °C között alakultak 2017-ben és 2018-ban.  

A csapadék alakulása a két vizsgálati időszakban különöböző volt, 2017-ben 186,4 mm (40 nap 

alatt), 2018-ban 335,6 mm (44 nap alatt) csapadék hullott le a tenyészidőszakban (májustól 

augusztusig), melyből az R1 fenofázist követően – amikor a szója a legérzékenyebb a 

vízhiányra [23] – 113,5 mm (2017) és 245 mm (2018) esett. A levegő relatív légnedvesség 

tartalma 2017-ben 69%, míg 2018-ban 73,4 % volt, mely eltérés szignifikáns (p<0,001). 

 

3.2. A levélterület és párolgás alakulása 

 

A 2017-es tenyésztési időszakban a heti átlagos levélterület 60,00-1920,01 cm2 (Sigalia) és 

63,45-1939,76 cm2 (Sinara), míg 2018-ban 168,20-1940,89 33,2 cm2 (Sigalia) és 214,01-

1955,35 cm2 (Sinara) között változott. A Sinara esetében nagyobb maximális levélterületet 

mértünk (1. ábra), mint a Sigalia esetében, de nem volt szignifikáns különbség a két fajta között 

(p=0,804). A két év levélterület értékei között sem találtunk szignifikáns különbséget 

(p=0,7425). 
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2. ábra: A maximális levélterület alakulása a két szójafajta esetében (Sinara és Sigalia) 

2017 és 2018 tenyészidőszakában 

 

A 2. ábra mutatja a két szójafajta kumulált párolgását a két vizsgálati időszakban. A Sinara fajtát 

tartalmazó kádak evapotranszspirációja 2017-ben 5,40%-al, 2018-ban 6,41%-al volt magasabb 

a Sigalia fajtához képest. Bár a levélfelület alakulásában nem látható különbség a két vizsgálati 

évben, ennek ellenére a Sinara fajta 11,41%-al, a Sigalia fajta 12,37%-al párologtatott többet 

2017-ben, mint 2018-ban. Ez a különbség a két tenyészidőszak között az eltérő időjárással 

magyarázható, a magasabb léghőmérséklet, kevesebb csapadék és alacsonyabb légnedvesség 

miatt fokozott párolgás jelentkezett 2017-ben. Ennek ellenére nem találtunk szignifikáns 

különbséget sem a vizsgálati évek (Sinara esetében p=0,1409, Sigalia esetében p=0,1630), sem 

pedig a fajták párolgása között (2017-ben p=0,5509; 2018-ban p=5672). 

 

 
2. ábra: Kumulatív párolgás alakulása 2017 és 2018 tenyészidőszakában 

 

Noxubee-ban, a Mississippi vidékén végzett kutatásokban a szója öntözővíz igénye 431-585 

mm volt [24]. Szakirodalmi adatok szerint a szója evapotranszspirációja a 283-347 mm-től  

(Daxing, Kína) [25] 821 mm [26] és 841 mm (Bursa, Törökország) [27] is lehet.  
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3.3. A teljes biomassza és a termésmennyiség alakulása 

 

A teljes biomassza mennyiségének alakulását a 3.a ábra mutatja be. A Sinara fajta 2017-ben 

5,7, 2018-ban 6,0%-al magasabb biomasszát produkált a Sigaliával szemben, de a különbség a 

fajták között csak a 2017-es évben szignifikáns (p=0,0172). A tenyészidőszakok eltéréseit 

vizsgálva arra az eredményre jutottunk, hogy nincs statisztikailag igazolható különbség az évek 

között egyik fajta esetében sem (p=0,8478 és p=0,6256). 

 

 
 

3. ábra: A teljes szárazanyag (a) és szemtermés mennyiségének (b) alakulása a Sinara és 

Sigalia szójafajta esetében 2017 és 2018 tenyészidőszakában 

 

A szemtermés mennyisége a 3.b ábrán látható. Mindkét vizsgálati évben a Sinara szignifikánsan 

magasabb termést produkált a Sigaliához viszonyítva (2017-ben 17,1%-al, p=0,0009; 2018-ban 

11,5%-al, p=0,0085). Ugyan azon fajták esetében az évjárat azonban kismértékű eltérést 

okozott, de a különbség nem volt szignifikáns (p=0,88735 és p=0,1776). Egyes tanulmányok 

320 [28] és 400 g m-2 [25] termésmennyiségről számoltak be szántóföldi (öntözetlen) 

körülmények között. Mások 540-640 g m-2 [29] közötti értékeket jegyeztek le öntözött 

szójatáblák esetében, mely eredmények megközelítik az általunk mért termésmennyiséget. 

 

4. Összefoglaló 

 

2017 és 2018 tenyészidőszakában két szárazságtűrő szójafajta (Sinara és Sigalia) levélterületét, 

párolgását, teljes biomassza és szemtermés mennyiségének alakulását határoztuk meg. A 

kísérletet 4 db Thornthwaite-Matther féle kompenzációs evapotranszspirométerben állítottuk 

be, a Pannon Egyetem Georgikon Kar Agrometeorológiai Kutatóállomásán, ahol QLC-50 

automata mérőállomás mérési adatai is rendelkezésre állnak. A két vizsgálati év eltérő időjárása 

a korlátlan mennyiségű víz rendelkezésre állása ellenére szignifikáns eltéréseket okozott a 

fajták között a szárazabb 2017-ben a teljes biomassza tekintetében. A levélterületben és 

párolgásban nem, a termésben ezzel szemben volt statisztikailag igazolható különbség, ahol a 

Sinara fajta magasabb termésátlagokat produkált.  
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Absztrakt 

A nádasok nagymértékben hozzájárulnak a vizek öntisztulásához, emellett ősszel, az avarhullás 

idején jelentős mennyiségű szerves anyagot juttatnak vissza a víztestekbe. Vizsgálatunkban a 

nád (Phragmites australis L.) 3 különböző növényi részének, a nád levélnek, rizómának és 

szárnak lebontási ütemét vizsgáltuk avarzsákos módszerrel. Két eltérő lyukátmérőjű avarzsákot 

alkalmaztunk (nagy Ø = 3 mm és kis Ø = 900 µm), így az avarlebontás az aprító szervezetek 

jelenléte és a kisodródás jelensége nélkül is figyelemmel tudtuk kísérni (kontroll). A vizsgálati 

időszak 2017 novemberétől és 2019 áprilisáig tartott. A kísérletet a Balaton Keszthelyi-öblében 

és a Kis-Balaton Ingói berkében állítottuk be egy-egy természetes nádas folt közelében. A 

növényi anyagot a mintaterületről gyűjtöttük a kihelyezést megelőző 2-3 hétben. Mindkét 

vizsgálati területen az avarzsákokat 1 méter vízmélységben helyeztük el a víz-üledékfelszín 

határán. A víztestekbe kihelyezett növényi anyagokból mintavételenként 3-3 párhuzamos 

mintát vettünk, majd a száraz tömegüket visszamérve meghatároztuk az avarfogyás mértékét, 

a „k” bomlási együtthatókat, illetve a felezési időket is. A mintavételekkel egyidőben vízmintát 

is vettünk mindkét vizsgálati helyszínen és meghatároztuk a víz pH-ját, vezetőképességét, PO4
-

, NH4
+, NO3

-, SO4
2-, Cl- koncentrációját. Eredményeink azt mutatták, hogy a leggyorsabban a 

nád rizóma fogyott, illetve a nád levél gyorsabban bomlott a nád szárhoz viszonyítva. A nád 

levél és szár mindkét lyukbőségű zsákban és mindkét vizsgálati helyszínen a lassú kategóriába 

esett. A nád rizómát a nagy szembőségű eszköznél a közepes, míg a kis szembőségűnél lassú 

lebontási kategóriába soroltuk. A vízminőség esetében a Kis-Balatonon alacsonyabb pH-t és 

vezetőképességet és magasabb PO4
3- koncentrációt detektáltunk.  

Kulcsszavak: nád levél, nád szár, nád rizóma, Phragmites australis L., lebontás 

 

1. Bevezetés és célkitűzések 

 

A Víz Keretirányelv (VKI) szerint az Európai Unió tagállamaiban minden felszíni és felszín 

alatti víz esetében el kell érni a jó ökológiai állapotot. A 2000. december 22-én elfogadott EU 

VKI célul tűzte ki ezen állapot elérést 2015-ig [1]. Magyarország legnagyobb tava,  a Balaton 
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és vízgyűjtője szempontjából ez az igyekezet sikeresnek mondható, melyben nagy szerepet 

játszott a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer sikeres vízkormányzása is. A jövőben (2015-2021) 

az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv ezen állapotok fenntartását tűzte ki célul, mellyel a 

víztestek hosszú távú hasznosíthatósága is biztosítottnak látszik [2]. 

A fotoszintézis mellett a lebontás az a fő biológiai folyamat, mely nagy mennyiségű szén 

mozgatására képes bolygónkon. Emellett a lebontás központi folyamat is a különböző vízi 

ökoszisztémákban [3], mely nagy szerepet játszik a tápanyagok vízbe, illetve üledékben 

kerülésében. Ezt a folyamatot a vízminőség mellett a biodiverzitás – elsősorban a vízi 

makrogerinctelen szervezetek sokfélesége – is nagymértékben befolyásolja [4]. Ezért a vízi és 

vízparti növények különböző növényi részeinek lebontása a tápanyagok körforgásában 

kiemelkedően fontos szerepet játszik, és hatással van az ökoszisztéma egészére [5]. 

Ebben a vizsgálatban a közönséges nád (Phragmites australis L.) bomlási sebességének 

vizsgálatát tűztük ki célul a növény 3 különböző növényi részének esetében (levél, szár és 

rizóma) a Balaton Keszthelyi-öblében és a Kis-Balaton Ingói berkében. 

 

2. Anyag és módszer 

 

A Kárpát-medence vizes élőhelyein domináns makrofita, a nád (Phragmites australis L.) 

bomlási dinamikáját vizsgálatuk avarzsákos technikával [6]. A Balaton Keszthelyi-öböl és a 

Kis-Balaton Ingói berek területén állítottuk be vizsgálatainkat 2017. november 16-án. A nád 

különböző növényi részeit (nád levél, szár és rizóma) külön-külön gyűjtöttük a vizsgálati 

helyszíneken, a kihelyezést megelőző 2-3 hétben. A mintákat szobahőmérsékleten 

tömegállandósáig szárítottuk, majd növényi részenként külön-külön 10-10 g növényi anyagot 

töltöttünk avarzsákokba. Két lyukbőségű eszközt alkalmaztunk, a nagyobb 3 mm lyukátmérőjű 

(továbbiakban avarzsák), míg a kisebb 900 µm lyukátmérőjű (továbbiakban planktonháló zsák) 

volt. A planktonháló zsákokból az aprózódó avar nem tud kisodródni, illetve a makrogerinctelen 

aprító szervezetek nem tudnak bejutni, így ezek a zsákok kontrollként szolgáltak. Az avar- és 

planktonháló zsákokat a kísérleti területek, a víz-üledék felületén helyeztük el, ~ 1 méter 

vízmélységben. A kihelyezést követő 14, 32, 48, 60, 74, 123, 144, 158, 197, 230 és 513 napon 

vettünk mintát, három párhuzamos ismétlésben. Minden mintavétellel egy időben vízmintákat 

is vettünk a vizsgálati helyszíneken, amelyekből a laboratóriumban pH-t, vezetőképességet, 

PO4
-, NH4

+, NO3
-, SO4

2-, Cl- koncentrációkat határoztunk meg spektrofotometriás módszerrel 

(Lovibond Multidirect). A növényi anyagot a laboratóriumba szállítottuk és vízzel mostuk. A 

mintákat körülbelül 10 napig levegőn szárítottuk állandó tömegig. A súlycsökkenés 

meghatározásához a visszamaradt szárazanyagot megmértük.  

A k exponenciális bomlási együtthatók meghatározásához a szakirodalomban elterjedten 

alkalmazott összefüggést használtuk [7][8]: 

 
kt

t eWW  *0 (1) 

 

ahol t az idő (nap), Wt az avar visszamaradt száraz tömege a t időpontban (g), W0 az avar száraz 

tömege a 0. időpontban (g), e a természetes logaritmus alapja és k a exponenciális bomlási 

együttható (nap-1).  

A felezési időket a k ismeretében a TH=ln2*k összefüggés segítségével határoztuk meg, mely 

megmutatja, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy az adott eszközben az avar tömege a 

felére csökkenjen. A növényi részek visszamaradt száraz tömegek, a mintavételi eszközök és a 

két vizsgálati hely közötti eltéréseket t-próbával vizsgáltuk Microsoft Office Excel 2016 

alkalmazásával. 
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3. Eredmények és értékelésük 

3.1 A víz fizikai és kémiai tulajdonságainak alakulása a vizsgálati időszakban 

 

A két vizsgálati helyszín vízmintáinak fizikai és kémiai változóit az 1. táblázat mutatja be. 

Szignifikáns különbség volt a két helyszín pH-értéke között (p <0,001), magasabb volt a 

Balatonban, mint a Kis-Balaton, ami a vízben lévő szerves savak jelenlétével magyarázható [9]. 

A két mintavételi pont között nem volt szignifikáns különbség (p = 0,3695) a vezetőképesség 

tekintetében, de a Kis-Balaton valamivel magasabb vezetőképességgel rendelkezik (768,2 ± 

172,1 μS cm-1). Tudósok kutatásai szerint a sűrűbb bakteriális biomassza magasabb 

vezetőképességet okoz [10]. Mások arra a következtetésre jutottak, hogy a vezetőképesség 

értékei a víz trofikus szintjéhez is kapcsolódnak [11].  

 

3. táblázat: A víz fizikai és kémiai változói a Balaton Keszthelyi-öbölben és a Kis-Balaton 

Ingói berkében  

  

pH 
Vezetőképesség 

(µS cm-1) 

NO3
- 

(mg l-

1) 

NH4
+  

(mg l-1) 

SO4
2-  

(mg l-1) 

PO4
3-  

(mg l-1) 

Cl-  

(mg l-1) 

Balaton 8,2±0,27 705,7±153,3 <0,01 0,87±0,41 178±102,4 0,34±0,22 44,3±15,5 

Kis-

Balaton 7,8±0,32 768,2±172,1 <0,01 1,13±0,19 167±114,6 0,66±0,41 48,1±22,7 

 

A mikroorganizmusok és az ammónia-volatilitás jelenléte alacsony NO3
- koncentrációt okoz 

[12], ezzel magyarázható a két vizsgálati helyszínen jelentkező, méréshatár alatti NO3
- 

koncentráció. A Kis-Balaton Ingói berkében magasabb NH4
+ koncentrációt mértünk, mint a 

Balaton Keszthelyi-öbölben, azonban a különbség nem szignifikáns (p=0,1415). A két 

vizsgálati helyszín PO4
3-koncentrációja nagymértékben eltérő volt (p=0,108), kétszer akkora a 

Kis-Balatonban, mint a Balatonban. Az édesvízi tavakban és tározókban az eutrofizáció 

leggyakoribb oka a nitrogén és foszfor túlzott koncentrációja [13]. Az eutrofizáció - az ásványi 

tápanyagok túlzott mértékű feldúsulása a vizekben - túlzott mértékű autotrófok, különösen az 

algák és a cianobaktériumok termelését eredményezi, amelyek megfigyelhető a vizsgálati 

helyeken. 

 

3.2 Az avarlebontás dinamikája 

 

A nád különböző részeinek lebontási dinamikája az 1. ábrán látható. A nád levél száraz 

tömegének 34% - 59% -a maradt az avarzsákokban az 513 napos vizsgálati időszak végére a 

két vizsgálati helyszínen (1.a ábra). A tömegvesztés aránya az avarzsákokban magasabb volt, 

mint a planktonháló zsákokban. A két lyukbőségű eszközt összehasonlítva azonban nem volt 

szignifikáns különbség a nád levél tömegvesztesége között a Balatonban (p = 0,5231) és a Kis-

Balatonban (p = 0,2814). A nád szár esetében (1.b ábra) az avarzsákokban az eredeti tömeg 60 

– 69%-a maradt vissza. A nád rizóma száraz tömegének csökkenése (1.c ábra) két víztestben 32 

- 39% volt. Nem találtunk szignifikáns különbséget az avarzsákok és a planktóháló zsákok 

között sem a Balatonban (szár: p=0,0936; rizóma: p = 0,0715), sem a Kis-Balatonban (szár: 

p=0,4265; rizóma p=0,0806). 
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3. ábra: A nád különböző növényi részeinek visszamaradt száraz tömege (a – nád levél, b 

– nád szár, c – nád rizóma) a Balaton Keszthelyi-öbölben és Kis-Balaton Ingói berekben 

 

Szignifikáns különbséget találtunk a lebontás dinamikáját illetően az avarzsákokban kihelyezett 

minták között a nád levél és a szár, a levél és rizóma és a szár és rizóma esetében (Balaton és 

Kis-Balaton: p<0,001). Az egyes növényi részek tömegvesztésében nem találtunk szignifikáns 

összefüggést a mintavételi helyek között a nád levél (p=0,0922), a szár (p=0,1248) és a rizóma 

(p=0,0712) között. Hasonló tendencia figyelhető meg a planktonhálós zsákok esetében is. 

Az egyes tanulmányokban a nád lebontásának vizsgálata során leírt eredmények 

különbözőséget mutatnak. Az Erie tóban végzett kutatásban a 144 napos vizsgálati időszakban 

49% -os tömegvesztést eredményezett a nád esetében [14]. Ugyanakkor más tanulmányok 86% 

-os fogyást detektáltak a vizsgálati időszak 208. napjának végére [15]. Egy, a Hudson-folyó 

egyik nyugati öbölében beállított, 3 éven át tartó kísérletben a szerzők az eredeti tömeg csupán 

28,5%-át találták a nád lebontásának vizsgálata során [16]. A nád növény lebontását vizsgáló 

tanulmányok egymásnak ellentmondó eredményei a környezeti feltételek fontosságával 

magyarázhatók. 

 

3.3 Bomlási együtthatók és felezési idők 

 

A nád levél, szár és rizóma exponenciális bomlási együtthatóit (k) a 2. táblázat mutatja be. A 

planktonhálós zsákokban alacsonyabb k értékeket állapítottunk meg az avarzsákokhoz képest. 

A nád levél és szár esetében az exponenciális bomlási együtthatók magasabbak voltak a 

Balatonban, a rizóma esetében pedig a Kis-Balatonban. A Balaton és a Kis-Balaton mintavételi 

helyek avarzsákokban kihelyezett rizómáját a közepes, az összes többi mintát a lassú 

kategóriába soroltuk.  
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2. táblázat: A nád levél, szár és rizóma bomlási együtthatói (k) és felezési idejük a 

Balaton és a Kis-Balaton mintavételi helyeken 

Növényi 

rész 

Mintavételi 

helyszín 
Eszköz k Lebontási 

kategória 

Felezési 

idő (nap) 

Nád levél 

Balaton 
avarzsák 0,0028±0,0012 lassú 247 

planktonháló 0,0026±0,0012 lassú 263 

Kis-

Balaton 

avarzsák 0,0020±0,0012 lassú 349 

planktonháló 0,0018±0,0006 lassú 379 

Nád szár 

Balaton 
avarzsák 0,0008±0,0004 lassú 841 

planktonháló 0,0006±0,0004 lassú 1206 

Kis-

Balaton 

avarzsák 0,0005±0,0004 lassú 1300 

planktonháló 0,0004±0,0003 lassú 1604 

Nád 

rizóma 

Balaton 
avarzsák 0,0056±0,0039 közepes 123 

planktonháló 0,0047±0,0035 lassú 145 

Kis-

Balaton 

avarzsák 0,0058±0,0055 közepes 120 

planktonháló 0,0048±0,0039 lassú 147 

 

A felezési idő tekintetében a nád szár esetében kaptuk a legnagyobb, míg a nád rizóma esetében 

a legkisebb értékeket víztesttől és vizsgálati eszköztől függetlenül. Más tanulmányokban a nád 

levél és szár bomlását vizsgálva k=0,0018-0,0053 értékeket figyeltek meg [17]. A kutatást 2010-

ben egy 90, és egy 210 napos kísérleti időszakban állították be Shanyutan wetland területén. Az 

általuk leírt értékek a miénkhez hasonlóan alakultak, mivel a vizsgálati helyszínük is hasonló 

tulajdonságokkal rendelkezik. 

 

4. Összefoglaló 

 

A vízben élő növényzet lebomlásának mechanizmusa fontos az ökoszisztémák energia- és 

tápanyagdinamikájának szempontjából. Kutatásunkban célul tűztük ki a közönséges nád 

(Phragmites australis L.) három növényi részének (levél, szár és rizóma) lebontási ütemének 

meghatározását a Balaton (tó) és a Kis-Balaton (wetland) területén. Kísérleti időszakunk 315 

napot ölelt fel, a kihelyezés 2017. november 16-án történt. A kísérlet során avarzsákos módszert 

alkalmaztunk, ahol két lyukbőségű eszközt vizsgáltunk: az avarzsák lyukátmérője 3 mm, és 

planktonháló zsák lyukátmérője 900 µm (kontroll). A nád növényi részeinek tömegvesztése 

általában nem különbözött a két lyukbőségű zsák és a kísérleti területek között. A bomlási 

sebesség a leggyorsabb a rizóma esetében volt, itt voltak a legmagasabbak a k értékeink is 

(k=0,0047-0,0058), míg a szárnál figyeltük meg a legalacsonyabb értékeket (k=0,0004-0,0008). 

A nád levél esetében az értékek a szár és a rizóma értékei közé estek (k=0,0018-0,0028). A nád 

rizóma avarzsákos mintái kivételével – melyek a közepes bomlási kategóriába estek – minden 

növényi rész minden eszközben és mintavételi helyen a lassú bomlási kategóriába került. 
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Absztrakt 

A nucleus accumbens (NAcc) kulcsfontosságú szerepet tölt be az endogén és az exogén 

környezetből származó kémiai és egyéb jelek integrációjában, így kiemelkedő a jelentősége a 

táplálkozás központi szabályozásában. Korábbi, altatott patkányok NAcc-ében folytatott 

mikroelektrofiziológiai vizsgálataink íz-érzékeny neuronok jelenlétét bizonyították e fontos 

limbikus előagyi struktúrában. A jelenleg is zajló, s e projektben tervezett kísérleteink során az 

itt található idegsejtek komplex funkcionális sajátosságait szeretnénk megvizsgálni szabadon 

mozgó állatokban. 

Kísérleteinkben éber állapotú hím patkányok NAcc-éből extracelluláris egysejttevékenységet 

vezetünk el wolfram szálas mikroelektródák segítségével, mialatt az öt alapíznek megfelelő 

oldatokkal (édes – szukróz, sós – NaCl, savanyú – HCl, keserű – kinin, umami – nátrium-

glutamát) íz-reaktivitási tesztekben vizsgáljuk az állatok magatartását. A szájüregi infúziók 

közben videókamerával rögzítjük mind a patkányok ingesztív (elfogadó, pl. ritmikus 

szájmozgás, ritmikus nyelvöltögetés, oldalsó nyelvöltögetés, mancsnyalás), mind pedig az 

averzív (elutasító, pl. szájtátás, álldörzsölés, mancsrázás, fejrázás, komplex lokomotoros 

aktivitás) mimikai és lokomotoros viselkedési mintázataikat. A videófelvételeket utólagosan 

képkockánként elemezzük, majd az eredményeket korreláltatjuk az elektrofiziológiai 

vizsgálatok során rögzített neuronális tüzelési mintázatokkal. 

Ezen kísérletekben az elektrofiziológiai egysejtelvezetéses vizsgálatokat az ízreaktivitási 

tesztekkel szimultán végezzük, így lehetővé válik, hogy a regisztrált neuronok különböző 

tüzelési mintázatai és az állatok specifikus ízreaktivitási válaszai közötti korreláció segítségével 

bizonyítsuk ezen neuronok közvetlen részvételét az ízérzékeléssel összefüggő adaptív központi 

táplálkozás-szabályozási folyamatokban éber patkányokban. 

Kulcsszavak: nucleus accumbens, mikroelektrofiziológia, ízreaktivitás, patkány 
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1. Bevezetés 

1.1 Elektrofiziológiai kutatások 

 

A homeosztázis dinamikus egyensúlya alapvető fontosságú az egészséges életvitel 

szempontjából, mely során a szervezet a környezethez, a változó viszonyokhoz, a kihívásokhoz 

alkalmazkodik. Ennek legfontosabb tényezője a megfelelő táplálék- és folyadékbevitel, a 

testhőmérséklet és az energiaforgalom együttes szabályozása, amely során a különféle 

metabolitok szintje tartósan az egészséges tartományban marad. E folyamatok zavartalan 

működését szervezetünk komplex, összehangolt kontroll-mechanizmusok segítségével éri el, 

melyekben a központi idegrendszer alapvető irányító szerepet tölt be. 

Az elhízás, a kóros soványság, az anorexia és a bulimia nervosa, a diabetes mellitus és a 

metabolikus szindróma megjelenési gyakorisága világszerte rohamosan nő, ami a modern 

társadalmak egészségügyi ellátására egyre nagyobb terhet ró, ezért is fontos terület a 

táplálkozás és az anyagcsere központi szabályozásának vizsgálata. Mielőbb megoldandó 

probléma ugyanakkor, hogy nemcsak az ezen megbetegedések hátterében álló pathofiziológiai 

elváltozások, de még az egészséges szervezet centrális regulációs mechanizmusai sem ismertek 

jelenleg kellő mértékben. 

Ezen okoknál fogva alapvetően fontos a homeosztázis központi idegrendszeri szabályozó 

működéseinek minél pontosabb feltárása a neurofiziológiai kutatások során. E tekintetben 

kiemelt jelentőségű az előagyi limbikus ideghálózat integráns részeként a nucleus accumbens 

(NAcc). Kutatásaink fő célja, hogy az itt található idegsejtek táplálkozás és anyagcsere 

regulációban betöltött szerepét az eddigieknél jobban megismerjük. 

 

1.2 A nucleus accumbens anatómiai és funkcionális jellemzői 

 

A NAcc basalis előagyi struktúra, mely a limbikus rendszer meghatározó része. Neuroanatómiai 

szempontból három fő részre osztható: a shell vagy „héj”, a core vagy „mag”, és az ezektől 

elkülöníthető, ún. rostralis (elülső) régióra (1. ábra) [1, 2]. 

A NAcc, az ún. „jutalmazó rendszer” szerves részeként, fontos szerepet tölt be a tanulásban, és 

általában a cél-orientált motivált magatartásformák, így a táplálékbevitel szabályozásában [3], 

valamint részt vesz az íz-percepció, az energia egyensúly, a visceralis, valamint a 

somatomotoros folyamatok regulációjában is. 

A NAcc két fő szubdivíziója a táplálékfelvétel szabályozásában eltérő szerepet tölt be. A core 

régió roncsolása a táplálékfelvételi motiváció, és így a testtömeg csökkenését eredményezi [4, 

5], míg a shell régió léziója erőteljes táplálékfelvételt és testtömegnövekedést indukál [4, 6]. 
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1. ábra: A nucleus accumbens shell (AcbSh) és core (AcbC) régiója. 

Forrás: Paxinos és Watson agyatlasza [7] alapján saját készítés 

 

1.3 Az ízlelés szerepe a táplálékfelvétel szabályozásában 

 

A táplálékfelvétel két egymást követő nagy folyamatsorba tagozódik: az előkészítő (appetitív) 

és a végrehajtó (konszummatív) szakaszba. Az előbbi során jelenik meg az éhségérzet mint 

specifikus motivációs hajtóerő, mely az élőlényeket a táplálék felkutatására sarkallja. Az ezt 

követő iniciatív szakaszban nagy jelentősége van a táplálék látványának és illatának is, amelyek 

adaptációs élettani változásokhoz vezetnek. A konszummatív fázisban történik a táplálék 

megragadása, szájba vétele, megrágása és lenyelése. 

A szaglás fontos szerepet játszik a táplálék megítélésében, mely jelentős a táplálék 

felismerésében és fogyaszthatóságának megállapításában is. Az ezt követő ízlelés létfontosságú 

a túlélés szempontjából, ugyanis ez segít abban, hogy eldönthessük, hogy a táplálék hasznos 

anyagokat tartalmaz (tápláló, elfogadandó) vagy pedig káros anyagokat tartalmazó, mérgező, 

ezáltal visszautasítandó. 

A táplálék ízéért különböző típusú, oldott állapotban lévő kémiai anyagok felelősek, melyeket 

az íz-érző receptorok érzékelik. Ezek a receptorok specifikusan felismerik az öt alapízt (édes, 

sós, savanyú, keserű és umami) és elsősorban a tápcsatorna kezdeti szakaszán helyezkednek el: 

a nyelven, a szájpadon, a garatban, az epiglottis környékén a gégében és a nyelőcső kezdeti 

szakaszán [8, 9]. Újabb kutatások szerint a gyomor, a vékonybél, és a vastagbél területén is 

találhatóak olyan kemoreceptorok, melyek képesek érzékelni a D-glukózt (édes) [10, 11], a 

nátrium-glutamátot (MSG) (umami) [11, 12], valamint a nátrium-kloridot (sós) [11]. 

A nyelvről és a lágyszájpadról a VII. és IX. agyideg, a garat hátsó szakaszáról, a gégetájékról 

és a nyelőcső legfelső szakaszáról a X. agyideg n. laryngeus superior ága továbbítja az íz-
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információt a nucleus tractus solitarii elülső és középső régiójába, amely a központi 

idegrendszer első íz-feldolgozó állomása [13-15]. 

Rágcsálókban az íz-rostok innen a hídbeli központba vezetnek [13, 16], majd az íz-információk 

a ventroposteromedialis thalamus mag (VPM) közvetítésével az agranularis és dysgranularis 

insula területén található elsődleges és másodlagos íz-kéregbe jutnak [16, 17]. A „ventralis íz-

projekció” rostjai a hátsó agytörzs és az előagy között létesítenek kapcsolatot [18-22]. 

Főemlősökben az íz-információk a nucleus tractus solitarii  VPM  elsődleges íz-kéreg 

(frontalis operculum, elülső insula) [14, 23, 24] útvonalon jutnak el az orbitofrontalis kéreg 

caudolateralis részében elhelyezkedő másodlagos íz-kéreghez [14, 25-27]. Az íz-információk 

további állomásai: az amygdala centrális magcsoportja [14, 28-30], amely az insularis-

orbitofrontalis területekkel áll szoros kapcsolatban, valamint a reciprok összeköttetésekkel 

rendelkező lateralis hypothalamikus area és globus pallidus [28, 31-34]. 

 

2. Módszerek 

2.1 Korábbi módszerek az ízérzés vizsgálatában 

 

A NAcc idegsejtjeinek tanulmányozására eddigi vizsgálataink során altatott hím patkányok 

agyából multibarrel elektróda segítségével vezettük el a neuronok akciós potenciáljait, 

miközben a szájüregükbe helyezett polietilén csövön keresztül juttattuk az öt alapíznek 

megfelelő oldatokat. Az íz-oldatok által kiváltott válaszmintázatokat éber hím patkányokon 

vizsgáltuk íz-reaktivitási tesztek során. Az eddigi kísérletek nem tették lehetővé, hogy éber 

állatokon szimultán vizsgáljuk a kiváltott válaszokat és a központi idegrendszerben lejátszódó 

eseményeket is, ezért egy új típusú kísérletet kellett kidolgoznunk. Ezen tanulmány – a korábbi 

alap vizsgálatok ismertetésén keresztül – egy erre használható rendszer felépítéséhez szükséges 

technikai és szoftveres fejlesztéseket mutatja be. 

Kísérleteinkben felnőtt hím Wistar patkányokat használtunk. A patkányszobában állandó 

hőmérsékletet (21±2 °C) és páratartalmat (55-60%) biztosítottunk. Az állatokat 12/12 órás 

világos/sötét ciklusban tartottuk. 

A kísérleti állatok tartása és a velük való foglalkozás során, a megfelelő engedélyek 

(BA02/2000; BA0104L 12; ZOHU0104L 08; BA02/2000-8/2012) birtokában a helyi, egyetemi 

rendelkezéseken túl betartottuk a hazai (1998. évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és 

kíméletéről; 40/2013 Kormányrendelet, 2013. II.) és a nemzetközi előírásokat, európai uniós 

irányelveket (NIH Guidelines, 1997; 86/609/EEC Európa Tanács előírás, 1986, 2006; 

2010/63/EU Európa Parlament előírás) is. 

 

2.1.1 Műtét 

 

Az extracelluláris egysejtelvezetések során a patkányok altatásához intraperitoneálisan adott 

uretánt (0,6 ml/100 ttg, 25% friss oldat, Sigma) alkalmaztunk. Fejüket sztereotaxiás 

készülékben rögzítettük, és hogy a kísérletek során az íz-oldatok lehetséges aspirációja miatti 

fulladásukat elkerüljük, a befogó keretet 15°-os szögben előrefelé döntött helyzetbe állítottuk. 

A koponyatetőn a fejbőrön hosszanti metszést ejtettünk, majd miután megtisztítottuk a 

koponyafelszínt, fogászati fúró segítségével kb. 4-5 mm átmérőjű lyukat fúrtunk a Bregma elé. 

A vezető kanült Paxinos és Watson agyatlasza [7] alapján mikromanipulátorral (MN-33, 

Narishige, Japán) pozícionáltuk (A-P: B+2,7 mm). A dura bemetszése után a mikroelektródát 

mikromanipulátorral (MN-33, Narishige, Japán) pozícionáltuk, majd hidraulikus 

mikrotovábbító rendszer (Narishige MO-10, Japán) segítségével vezettük le a célterületre. 

Az íz-reaktivitási vizsgálatokhoz intraperitoneálisan adott ketamin (Calypsol, 50 mg/ml; 

Richter Gedeon Nyrt., Magyarország; 0,3 ml/100 ttg) injekcióval végeztük az altatást. Az íz-

oldatok beadásához egy polietilén csőből (Hibiki No. 4, Inter Medical Co., Ltd., Tokyo, Japán; 
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külső átmérő: 1,33 mm) készített krónikus intraorális íz-kanült ültettünk be. Az íz-kanült a 

szájüregből a felső első moláris fog mellett vezettük ki és vittük fel a bőr alatt egészen a nyaki 

részig, ahol sebészeti fonállal kiöltöttük a bőrhöz, hogy helyzetét rögzítsük. A műtét után a 

vizsgálat napjáig folyamatosan ellenőriztük az íz-kanülök helyzetét (nem csúsztak-e ki, nem 

akadályozzák-e az állatokat a táplálkozásban, nincs-e gyulladás), valamint átjárhatóságukat. 

 

2.1.2 Multibarrel elektróda 

 

Az extracelluláris egysejttevékenység elvezetéséhez és a neurokémiai anyagok 

mikroelektroforetikus beadásához munkacsoportunk által készített wolframszálas, multibarrel 

üveg mikroelektródát (2. ábra) használtunk. Az egysejttevékenységet a központi csőben lévő 

wolframszál segítségével regisztráltuk, az e központi csövet körülvevő 9 db környéki 

kapilláriscsőbe töltöttük a mikroiontoforézishez használt oldatokat. A wolframszál átmérője 10 

µm és kb. 10 µm hosszan nyúlik ki az üvegelektróda hegyéből. A környéki csövek nyílásának 

átmérője 0,1-0,3 µm közötti. Az elvezetésekhez használt mikroelektródák impedanciája 50 Hz-

en mérve 1,5-6 MΩ volt. 

 

 
2. ábra: A multibarrel mikroelektróda felépítése és a hegyéről készült pásztázó 

elektronmikroszkópos képe 

Forrás: saját készítésű ábra 

 

2.1.3 Extracelluláris egysejtelvezetés 

 

Az extracellulárisan felvett akciós potenciálok az elektróda központi csövében lévő 

wolframszálon keresztül, szűrést és erősítést (BioAmp A1-v6, Supertech Kft., Magyarország) 

követően egy analóg/digitális konverterbe (CED Micro 1401 mk II, Cambridge Electronic 

Design, Cambridge, Egyesült Királyság) kerültek (3. ábra), így a jeleket számítógép 

segítségével rögzíthettük és elemezhettük. Az analóg jeleket oszcilloszkópon (PeakTech P-

1145, Heinz-Günter Lau GmbH, Ahrensburg, Németország) folyamatosan követtük. A Spike2 

program (Cambridge Electronic Design, Cambridge, Egyesült Királyság) segítségével minden 

egyes idegsejt aktivitásából frekvencia hisztogram készült, az on-line és off-line analízisek az 

általam írt scriptek használatával történtek.  
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3. ábra: Az extracelluláris egysejtelvezetéshez használt 

erősítő, szűrő és digitalizáló rendszer 

Forrás: saját készítésű ábra 

 

2.1.4 Intraorális íz-ingerlés 

 

Egysejttevékenység elvezetése közben megvizsgáltuk az idegsejtek íz-válaszkészségét is. 

Ehhez a patkányok szájüregébe polietilén csövet helyeztünk, amelyen keresztül az öt alapíznek 

megfelelő oldatokat adtuk két különböző koncentrációban. 

Az íz-oldatok mennyisége 1-1,5 ml volt, amit 3-5 másodperc alatt fecskendeztünk az állat 

szájüregébe (4. ábra). A cső végét úgy alakítottuk ki, hogy az íz-oldat a szájüreg minden részébe 

eljuthasson. A beadást desztillált vizes átmosás és levegő befecskendezése követte, amellyel a 

rendszert megtisztítottuk a benne lévő íz-oldattól. 

 

 
4. ábra: Az intraorális íz-ingerlés 

Forrás: saját készítésű ábra 
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2.1.5 Íz-reaktivitási tesztek 

 

Az íz-reaktivitási teszt előkészítéseként az operáció során a fejtetőre beépített vezető kanül 

mellett egy íz-inger oldatok befecskendezésére szolgáló íz-kanült is beültettünk az állatok 

szájüregébe. A következő 6 napban az állatokat hozzászoktattuk a kísérlet során használt 

plexiüveg cilinderben való tartózkodáshoz, mely során az íz-kanült desztillált vízzel mostuk át. 

Az íz-reaktivitási tesztet 1 héttel műtét után végeztük (5. ábra). 

 

 
5. ábra: Az íz-reaktivitási teszt kivitelezése 

Forrás: saját készítésű ábra 

 

Az állatok két különböző koncentrációban kapták az öt alapíznek megfelelő íz-oldatokat (1. 

táblázat). Mikroinfúziós pumpa segítségével (Cole-Parmer EW-74900 Multichannel Syringe 

Pumps, Cole-Parmer Instrument Company, Vernon Hills, Illinois, USA) állandó sebességgel 

(0,5 ml/min) kétszer 0,5 ml íz-oldatot fecskendeztünk be 1-1 perc alatt a kísérleti állatok 

szájüregébe az íz-kanülön keresztül, a két beadás között rövid, kb. egyperces szünetet tartva. 

Ezután az íz-kanült desztillált vízzel átöblítettük és levegővel átfújtuk. A pumpához kapcsolt 

fénykibocsátó dióda (LED) segítségével a rögzített videón pontosan látható, hogy mikor is 

történt beadás. 

 

1. táblázat – Íz-reaktivitási teszthez használt oldatok 

Íz-oldat Alacsony koncentráció Magas koncentráció 

Szukróz – édes 0,05 M 0,5 M 

NaCl – sós 0,05 M 0,5 M 

HCl – savanyú 0,03 M 0,3 M 

QHCl – keserű 0,03 mM 3 mM 

MSG – umami 0,05 M 0,5 M 

 

Az értékeléshez Grill és Norgren módosított, laboratóriumunkban adaptált, nemzetközileg 

elfogadott protokollját [35-38] alkalmaztuk, mely során az állatok fajspecifikus mimikai, 

poszturális és lokomóciós válaszait vizsgáltuk. Az értékelés során minden egyes íz-oldat 
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esetében a válaszmintázatok előfordulása, intenzitása és időtartama alapján mind az ingesztív, 

mind az averzív magatartásformákat pontoztuk. 

 

2.1.5 Szövettani vizsgálat 

 

Vizsgálataink végeztével a kísérleti célterület pozíciójának megállapításához a kísérleti 

állatokat uretánnal (20%, 8 ml/ttkg) való túlaltatás után transzkardiálisan perfundáltuk, előbb 

fiziológiás sóoldattal, majd 4%-os formalinnal. Ezután az agyakat a koponyából kiszabadítva 

4%-os formalinban fixáltuk, s az ezt követően belőlük készített 50 μm-es metszeteket 0,5%-os 

krezil-violával festettük meg. 

 

2.2 Új módszerek az ízérzés vizsgálatában 

 

Korábbi vizsgálataink során vagy altatott állatokban vizsgáltuk az idegsejtek válaszkészségét a 

szájüregükbe fecskendezett íz-oldatok hatására, vagy éber állatokon íz-reaktivitási tesztek 

során rögzítettük és elemeztük a patkányok alapízekre adott válaszmintázatait. Mivel az 

egysejtelvezetések során használt üveg mikroelektróda nagyon törékeny, ezért szabadon mozgó 

állatokban nem használhatóak. 

Az elsődleges cél az volt, hogy olyan – akár több agyterületen szimultán használható – 

krónikusan implantálható többcsatornás elektródát készítsünk, amely szabadon mozgó éber 

állatokba is beültethető. Az általunk tervezett elektróda nem csak a nucleus accumbens 

területéről, hanem az orbitofrontalis kéregből is képes az idegsejtek tevékenységét rögzíteni (6. 

ábra). Minden egyes elvezető csatorna áll egy külső rozsdamentes acélcsőből (23 G) és egy 

központi 100 µm-es wolframszálból, valamint a kettő közötti, elektromosan szigetelő rétegből. 

A wolframszálak egy csatlakozóhoz kapcsolódnak, melyet az elektródákkal együtt fogászati 

akrilát segítségével rögzítünk a műtét során az állat koponyájához. A földelés kialakításához a 

patkány koponyájába csavarokat helyezünk, melyek szintén a csatlakozóhoz kapcsolódnak. 

 

 
6. ábra: Krónikusan beültethető elektróda tervrajza 

Forrás: Paxinos és Watson agyatlasza [7] alapján saját készítés 

 

Az íz-reaktivitási teszt során használt, a szájüregbe beültetett polietilén csövet a fejtetőre 

vezetjük ki, így fogászati akrilát segítségével szintén hozzárögzíthetjük az elvezetés során 

használt csatlakozó mögé. 
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7. ábra: Extracelluláris egysejtelvezetés és íz-reaktivitási teszt együttes kivitelezése 

Forrás: saját készítésű ábra 

 

Ezen új, krónikusan implantált elektróda segítségével kivitelezhető az extracelluláris 

egysejtelvezetés és az íz-reaktivitási tesztek szimultán kivitelezése (7. ábra). A kísérlet során az 

akciós potenciálok rögzítéséhez használt Spike2 program segítségével vezérelhető az íz-

reaktivitási teszt során használt mikroinfúziós pumpa, így egy lépésben megoldható mind az 

adatgyűjtés mind a kísérleti protokoll pontos betartása a vizsgálat során. 

 

 
8. ábra: Íz-reaktivitási teszt videóinak elemzésére szolgáló program 

Forrás: saját készítésű ábra 

 

Ezen vizsgálatokban nem elégséges a korábban leírt ingesztív és averzív pontozásos rendszer 

használata. Ahhoz, hogy a válaszmintázatokat korreláltathassuk az agyi elektromos 
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tevékenységekkel, szükséges pontosan tudnunk a mintázatok típusát, idejét és hosszát. Ennek 

kivitelezésére ezidáig nem állt rendelkezésünkre hasonló szoftver, ezért szükséges volt egy 

megfelelő program elkészítése is, mely ezen vizsgálatok elemzéséhez elengedhetetlen (8. ábra). 

Az elemző szoftver segítségével a videókat lassítva lehet visszanézni, millisecundum 

pontossággal (másodpercenkénti képkockák számától függően) lehet jelölni a különböző 

eseményeket, a kezdési és befejezési időpontokat. 

 

 
9. ábra: Az íz-reaktivitási videók elemzési eredményei 

Forrás: saját készítésű ábra 

 

Az adatokat a programból exportálhatjuk, így azokat – az idegsejtek tevékenységeinek 

rögzítésére használt – Spike2 programba importálva a különböző válaszmintázatokat külön 

csatornákként menthetjük. Az adatok pontos igazításához a pumpa által kiadott jel nyújt 

segítséget: ezt a jelet a Spike2 szoftver egy digitális csatornán menti, valamint egy visszajelző 

fénykibocsátó dióda (LED) segítségével megjelenik a videón is. Ezt a két jelet szinkronizálva 

a videó elemzéséből származó adatokhoz pontosan hozzárendelhetők az idegsejtek 

válaszmintázatai. 

 

3. Következtetések 

 

Ezen kísérletekben az elektrofiziológiai egysejtelvezetéses vizsgálatokat az íz-reaktivitási 

tesztekkel szimultán végezzük, így lehetővé válik, hogy a regisztrált neuronok különböző 

tüzelési mintázatai és az állatok specifikus válaszmintázatai közötti korreláció segítségével 

bizonyítsuk ezen neuronok közvetlen részvételét az ízérzékeléssel összefüggő központi 

táplálkozás-szabályozási folyamatokban éber patkányokban. 
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Absztrakt  

Az International Vine and Wine Organisation (OIV, 2018) legfrissebb adatai alapján 2017-ben 

7,6 millió hektáron termeltek szőlőt a világon. A világ szőlőtermelését jellemző tendenciák 

eredményeként globálisan azonosítható egyfajta átrendeződés. A szerkezeti átstruktúrálódás 

egrészt területi, másrészt ennek következményeként a szőlőfelhasználást és így a 

fajtaalkalmazást is érinti. A világ szőlőtermő területe az utóbbi 10-15 évben enyhén csökkent, 

viszont nem egységesen az egész világon. Az európai tradicionális bortermelő országok 

jelentősen csökkentették szőlőültetvényeiket, míg más országok – köztük Kína – 

szőlőültetvényeinek területe markánsan megnövekedett. A tanulmányban arra teszünk 

kísérletet, hogy bemutassuk a szőlőszaporítóanyag-előállítás és a fajtahasználat nemzetközi 

helyzetét. A dolgozat kiemelten tárgyalja a két nagy európai szőlő szaporítóanyagot előállító 

országot. Tanulmányunkban kitérünk az alany, - és nemes fajta használatra, a törzsültetvények 

helyzetére, a szőlő szaporítóanyag export,- illetve importra, az oltvány és dugványhasználat 

arányára. Fontos kérdés a szőlő szaporítóanyag-előállítási technológiai változatok is (vakítás, 

tisztítás, stb.), oltás (paraffinozás), előhajtatás (közeg, időtartam, stb.), iskolázás (csepegtető 

öntözés, bakhát, párásítás, fagyvédelem, talajuntság kérdése, növényvédelem) technológiája. 

Foglalkozunk a szaporítóanyag, illetve az oltvány előállítási kapacitásokkal, a szaporító-anyag 

előállítás szabályozásával is.  

Kulcsszavak: szőlő, oltvány, szaporítóanyag, bor  

 

1. Bevezetés 

 

A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal (OIV) adatai szerint a világ szőlőterülete 7,5 

millió hektár volt 2015-ben. A terület legjelentősebb részén szőlőoltványokkal történik a 

telepítés. Szőlőoltványok előállítására, az 1800-as évek végétől - a szőlőgyökértetű 

(Daktulosphaira vitifoliae, FITCH) nagymértékű pusztítása miatt - kényszerültek a 

szőlőtermelők [1]. A szőlő szaporításával, illetve oltással már az ókorban is foglalkoztak [2] 

[3].  

A szőlőt, a gyakorlatban vegetatív módon szaporítjuk. Az ivaros (generatív) szaporítási módot 

csak a nemesítésben használják, új fajták előállítására. A termesztőknek viszont az a célja, hogy 

a már ismert, jó tulajdonságok változatlanul jelentkezzenek az utódon [4].   
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Az oltással - az alany és nemes között – tartós biológiai kapcsolatot, együttélést biztosítunk. Az 

alany szerepe a talajból történő víz-, és tápanyagfelvétel és ezek továbbítása, a nemesé pedig 

az asszimiláták előállítása, a termés kinevelése. Az oltványkészítés első szakasza az 

oltásforradás. Az oltás helyén sebhegesztő szövet, kallusz képződik [5] [6]. Az oltásforradás 

elősegítésében jelölhető meg az oltványok előhajtatásának szerepe, mintegy elősegítve a 

növényi részek együttélésének kezdetét. Az oltásforradás egyik fontos feltétele, hogy a vessző-

kambium részéből sebhegesztő szövet, azaz kallusz fejlődjön. Ez egy inaktív szövet, de a benne 

differenciálódó kambium hozza létre a nemest és az alanyt összekötő szállítószöveteket. Ez 

több szempontból is fontos. Fő szerepe a víz gyökérben és a hajtásban történő szállításában van, 

másrészt pedig ásványi anyagokat szállít az egész növényi szervezetben, a szerves anyagokat 

pedig a fotoszintetizáló alapszövetekből a nem fotoszintetizáló szövetekbe. Lényeges 

megemlíteni azt is, hogy egyes növényi hormonok szállítását is ezek végzik. A kallusz 

képződést növényi növekedési hormonok indukálják, úgy, mint a ß-indol-ecetsav (IES).  

Az előhajtatás során megindul a szőlő kallusz fejlődése, mind a vessző apikális, mind a bazális 

részén, illetve a hajtás- és gyökérképződés is. Az oltványok kisebb kockázattal történő 

előállítását előhajtatással és iskolázással biztosíthatjuk. Az előhajtatás során az intenzív kallusz 

képződést (oltásforradást) kívánjuk elérni a megfelelő hőmérséklet és páratartalom 

biztosításával. Az előhajtatás időszaka a tavaszi kalluszosodási maximum által szigorúan 

meghatározott, ami egyet jelent azzal, hogy nagy kockázat nélkül nem kezdhető el március 15-

e előtt és nem is halasztható április 15-e utánra [4].  

Szőlőoltványt leggyorsabban, legbiztonságosabban, illetve nagy mennyiségben kézben, fásra 

fásoltással, és az ezt követő előhajtatással és iskolázással állíthatunk elő. E technológia esetében 

függetleníthetjük legjobban az időjárástól az oltási műveletek végzését, és biztosíthatjuk 

leginkább a megeredés feltételeit. Kézben oltással az oltványkészítés már „iparszerűen” 

végezhető [4]. 

A szőlőoltvány-előállítás fontos technológiai eleme az iskolázás, melynek fontos célja, hogy az 

oltványok meggyökeresedjenek, az oltásforradás (a kallusz helye) megfásodjon, illetve, hogy 

jó minőségű, érett nemes vessző fejlődjön. 

Az iskolázás időszaka általában április 15-től május 10-ig tart. A talaj 12 ℃-ra való 

felmelegedése jelzi az iskolázás megkezdésének időpontját [4].  

Az oltvány-előállítás élettanilag legkritikusabb szakaszai – amelyekhez még az üzemi 

munkacsúcsok is társulnak – az oltás, előhajtatás és iskolázás időszaka [4].   

 

2. Célkitűzés, anyag és módszer 

 

A tanulmányban arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk a szőlőszaporítóanyag-előállítás 

nemzetközi helyzetét. A vizsgálatokat az International Organisation of Vine and Wine: OIV  és 

a Nemzetközi Szőlő Szaporítóanyag Termelők Szövetségének (IAN – International Association 

of Grapevine Nurseries) adataira alapozva végeztük el.  

A dolgozat kiemelten tárgyalja a nagyobb európai szőlő szaporítóanyagot előállító országokat. 

Tanulmányunkban kitérünk az alany, - és nemes fajta használatra, a törzsültetvények helyzetére, 

a szőlő szaporítóanyag export,- illetve importra, az oltvány és dugványhasználat arányára. 

Fontos kérdés a szőlő szaporítóanyag-előállítási technológiai változatok is (vakítás, tisztítás, 

stb.), oltás (paraffinozás), előhajtatás (közeg, időtartam, stb.), iskolázás (csepegtető öntözés, 

bakhát, párásítás, fagyvédelem, talajuntság kérdése, növényvédelem) technológiája. 

Foglalkozunk a szaporítóanyag, illetve az oltvány előállítási kapacitásokkal, a szaporító-anyag 

előállítás szabályozásával is. 
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3. A szőlő szaporítóanyag-előállítás európai helyzete 

2.1. A szőlő szaporítóanyag-előállítás európai volumene 

 

Az 1. ábra alapján elmondható, hogy az európai szőlő termőterületek volumenét tekintve 

Spanyolország vezet 967 ezer hektáros nagyságrenddel, majd Spanyolországot Franciaország 

(768 ezer hektár) és Olaszország (699 ezer hektár) követi.  

 

Évek 
2013 2014 2015 2016 2017b Eltérés 

Országok 

Spanyolország 973 975 974 975 967 -0.6% 

Franciaország 793 789 785 786 786 -0.8% 

Olaszország 705 690 682 693 699 -0.9% 

Törökország 504 502 497 468 448 -11.1% 

Portugália 229 224 204 195 194 -15.4% 

Románia 192 192 191 191 191 -0.2% 

Ausztrália 157 154 147 145 145 -7.5% 

Moldova 137 140 140 140 140 2.1% 

Görögország 110 110 107 105 106 -3.7% 

Németország 102 102 103 102 103 0.2% 

Magyarország 56 64 66 67 69 22.7% 

Bulgária 64 63 64 64 65 1.2% 

Grúzia 48 48 48 48 48 1.0% 

Ausztria 44 45 45 46 48 9.2% 

Ukrajna 75 49 45 45 44 -42.1% 

1. ábra: Főbb európai szőlőtermesztő országok, és azok termőterületeinek volumene 

(ezer hektár) 

Forrás: OIV és FAO adatai alapján saját szerkesztés 

 

A Nemzetközi Szőlő Szaporítóanyag Termelők Szövetségének adatai szerint (IAN – 

International Association of Grapevine Nurseries) 2018-ban 629.228 ezer darab szőlőoltvány 

került előállításra a főbb európai országokban. Az átlagos kihozatali százalék 63% volt, így 

396.246 ezer darab szőlőoltvány áll rendelkezésre 2019-ben (2. ábra).  
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2. ábra: A gyökeres szőlőoltvány-előállítás volumene egyes európai országokban (ezer 

darab) 

Forrás: Production report 2018 /2019 of the Member Countries of the IRV – CIP alapján [7] 

saját szerkesztés 

 

Ha a termőterületek nagyságrendjét összevetjük a szőlő szaporítóanyag-előállítás adataival, 

érdekes adatokat kapunk. Gyökeres szőlő szaporítóanyagot legnagyobb mennyiségben 

Franciaország (231.600 ezer db) és Olaszország (221.947 ezer db) állít elő (3. ábra). Mint 

látható, Spanyolország szerepe (83.600 ezer db) ebben a tekintetben nem annyira számottevő, 

mint az előbb említett két országé, de Portugália szerepe is már jóval csekélyebb (30.000 ezer 

db). Németország 27.000 db-os termelésével az ötödik a sorban. 2018-ban Magyarországon 

9282 ezer db szőlő szaporítóanyagot állítottunk elő.  

 

 

 
3. ábra: A gyökeres szőlőoltvány-előállítás volumene egyes európai országokban (ezer 

darab) 

Forrás: Production report 2018 /2019 of the Member Countries of the IRV – CIP alapján [7] 

saját szerkesztés 
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  Oltvány Dugvány Teljes 

  2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 

Olaszország 146 155 12 13,8 158 161,8 

Franciaország 148 140 1 1 149 141 

Spanyolország 65 70 3 4 68 74 

Portugália 19 22 1 1 20 23 

Németország 16 17  - - 16 17 

Auszria 8 7  - - 7 7 

Szlovénia 3,5 4  - - 3,5 4 

Horvátország 1 1 - - 1 1 

Bulgária 4 4  -  - 4 4 

Románia 5 5  -  - 5 5 

Magyarország 6 6  -  - 6 6 

Csehország és 

Szlovákia 

1,5 1,5 
  

1,5 1,5 

Összesen 423 432,5 17 19,8 440 452,3 

4. ábra: A gyökeres szőlőoltvány-előállítás volumene Európában (millió db) 

 

2.2. Globális tendenciák a szőlőtermelésben és felhasználásban 

 

A világ több mint tízezer fajtából álló szőlőállománya jelentős változáson ment keresztül az 

elmúlt 15 évben az Európai Uniós szőlőkivágásoknak, szerkezetátalakítási tevékenységeknek 

és más kontinensek szőlőterület növekedésének köszönhetően. Az OIV (2018a) 2018. év elején 

megjelent tematikus kiadványa a világ szőlőterületének szőlőfajták szerinti eloszlásáról, annak 

tendenciáiról, országonkénti diverzitásáról ad részletes áttekintést. A szőlőterületek fajták 

szerinti eloszlása 52 ország – köztük Magyarország – esetében országonként, valamint a világ 

egyéb országaira összesítve kerül ismertetésre – a szőlő későbbi felhasználásától függetlenül – 

508 szőlőfajtát illetően a 2015. évet tekintve. A világ teljes szőlőterületének nagyságát a 2015. 

évre 7,5 millió hektárban határozta meg az OIV. Az adatbázisban (OIV, 2018b) 5,3 millió 

hektárra vonatkozóan állnak rendelkezésre a részletes adatok, azaz a világ szőlőterületének 

mintegy 75%-át fedik le1. 

Az OIV (2018a) vizsgálta a rendelkezésre álló adatok alapján TOP15 ország szőlőterületének 

szőlőfajták szerinti eloszlását. Magyarország bár szőlőterülete alapján a 22. a világ rangsorában, 

az OIV adatbázisa szerinti 68 ezer hektáros területéből 62 ezer hektárra vonatkozóan (90,1%) 

elérhető a fajta szerinti eloszlás. Így – Spanyolország, Kína, Franciaország, Olaszország, 

Egyesült Amerikai Államok, Argentína, Chile, Portugália, Románia, Ausztrália, Dél-Afrika, 

Görögország, Németország, Brazília2 után – 15.-ként kiemelt szerepet kap az OIV tematikus 

                                                 
1 Az OIV felhívja a figyelmet, hogy az adatok valószínűsíthetően a borszőlők vonatkozásában reprezentatívabbnak 

tekinthetőek, valamint nem teljesen reprezentatívak az összes ország vonatkozásában (Portugália esetében például 

100%-ban, míg Afganisztánt illetően csupán 8%-ban fedik le az adatbázisban szereplő adatok az ország teljes 

szőlőtermőterületét). A tendencia megítélésére 44 ország esetében állnak rendelkezésre 2000 óta adatok. (OIV, 

2018a) 
2 Bár Brazília 86 ezer hektáros területéből csak 54 ezer hektárra vonatkozóan érhetőek el fajtaadatok, szerepel a 

TOP15 ország között, míg Moldova annak ellenére, hogy 140 ezer hektár szőlőterületéből 85 ezer hektárra 

vonatkozóan áll rendelkezésre információ, nem – A szerző megjegyzése. A TOP15 országok közül Románia 
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kiadványában. Magyarország e pozíciója és a felé irányuló figyelem köszönhető annak a 

sokszínűségnek is, mely hazánkat a szőlőfajták vonatkozásában jellemzi. 

Az OIV (2018b) adatbázisában az 508 szőlő fajtából 52 vonatkozásában találunk hazai 

területadatot. Jelen tanulmány a szőlőfajták pozícióját, hazánk specializációját vizsgálja. A 

pozíció vizsgálatára három különböző mutatószám került számításra. A három indikátor: az 

adott szőlőfajta hazai (Xij/Xj), és globális területaránya (Xi/X), valamint a hazai terület viszonya 

a globális területhez képest (Xij/Xi). 

Az adatbázisban rendelkezésre álló adatok a világ vonatkozásában a szőlőterületek 71%-át, a 

magyar területeket illetően 90%-át fogják le. A nem elérhető adatokkal kapcsolatban a 

feltételezés a következő: a világon ismert mintegy 10 000 szőlőfajtából az adatbázis mindössze 

508 vonatkozásában tartalmaz adatot. Valószínűsíthető az adatbázisban nem szereplő fajták 

elenyésző szerepe, súlya. Ez azon országok tekintetében, melyeket illetően az adatbázisban 

szereplő adatok az ország teljes szőlő termőterületének csekély hányadát fogják le, azonban 

nem jelenthet magyarázatot. Ellenben feltételezhető, hogy a hiányzó adatok a fontosabb fajták 

arányát illetően nem okoznak számottevő torzítást. 

A világ szőlőterülete bár az elmúlt fél évszázadban rendkívül változatos tendenciát mutatott, az 

elmúlt 10 évben viszonylag stabil képet jelez. Az International Vine and Wine Organisation 

(OIV, 2018) legfrissebb adatai alapján 2017-ben 7,6 millió hektár volt a teljes szőlőterület. 

A 7,6 millió hektárnyi szőlőterület közel 50%-át az öt legnagyobb területtel rendelkező ország 

fedi le, melyek 10 éve változatlanul Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Törökország, 

valamint Kína. Az európai országok mérsékelt területcsökkenése, illetve stagnálása mellett az 

ázsiai ország dinamikus szőlőterület bővülésének eredményeként a rangsorban egyedül Kína 

pozíciója változott. Míg 2009-ben Törökországgal közel azonos szőlőterülettel bírtak 

(Törökország 515 ezer ha, Kína 518 ezer ha), ekkor már Kína a 4. helyet mondhatta magáénak, 

majd 2013-ban a 3., 2014-től pedig a 2. helyet birtokolja a világ rangsorában. 

A klimatikus körülmények, a termesztéstechnológiai lehetőségek és ezek eredményeképp az 

elérhető termésátlag változatos képet mutat térségenként, melyet évről évre az időjárás is 

módosíthat. Ennek köszönhetően a termésmennyiséget tekintve a TOP5 részben más 

országokat (Törökország helyett USA), részben eltérő sorrendben tartalmaz a területi adatokhoz 

képest. Az elmúlt 10 év vonatkozásában az országok köre viszont itt is stabil és a világ teljes 

termésmennyiségéből – mely 2016-ban 75,8 millió tonna volt – szintén több mint 50%-os 

együttes részesedéssel bírnak (OIV (2014, 2015, 2017)). 

Az OIV adatai alapján míg 2000-ben 67%-os volt a szőlő préselt formában történő felhasználása 

(60% borszőlő, a maradék szőlőlé, must) (OIV, 2015), addig 2015-ben már csak 55% körüli (a 

borszőlő aránya 50% alá esett). A mazsola előállítás céljából felhasznált szőlő aránya stabil 8% 

körüli aránnyal bír, mindeközben a friss, csemegeszőlő részesedése – fogyasztás 

növekedésének köszönhetően – a 2000. évi 25%-ról 35% fölé emelkedett (OIV, 2017). A 

szerkezetváltozás mögött az egyes régiók, valamint az országok szőlőtermesztésben betöltött 

pozíciójának módosulása áll, mivel az egyes országok rendkívül eltérő, ámde viszonylag stabil 

képet mutatnak a területeiken termett szőlő felhasználásának megoszlása alapján. Míg az 

európai, komoly bortermelő hagyományokkal rendelkező országokban közel 100%-ban 

bortermelés céljából termesztik a szőlőt, addig az ázsiai országokban meghatározó – néhol 80% 

feletti – a friss szőlőként való felhasználás aránya. 

A szőlő felhasználásának megoszlását főként a térségre jellemző hagyományos fogyasztási 

szokások befolyásolják. Franciaország, Olaszország és Németország a világ borfogyasztásában 

a biztos 2.-3.-4. helyet birtokolja az USÁ-t követően. A csemegeszőlő globális fogyasztásának 

több mint egyharmadát (37%) egyedül Kína fogja le, a sorban India, Törökország és Egyiptom 

                                                 
részéről leghiányosabb a felmérés, mivel 191 ezer hektárnyi területéről mindössze 88 ezer hektárnyit illetően 

(45,8%) van megjelölve fajta (OIV, 2018a). 
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követi 5-7%-os részesedésével. A mazsolaszőlő fogyasztásban pedig Törökország és az USA 

bír meghatározó – egyaránt 13%-os – aránnyal (OIV, 2017). 

Az OIV tanulmány szerint a világ szőlőterületeinek több mint egyharmadát – a 100 000 ha 

feletti területtel bíró – 13 (lásd az 5. ábrát) szőlőfajta biztosítja, 50%-át pedig 33 szőlőfajta fedi 

le. 

 

Fajta (felhasználás3) 
Terület 

(e ha) 

A fajtával 

rendelkező 

országok4 
Tendencia5 

Jelentős Összes 

Kyoho (cs) 365 5 5 ↑ 

Cabernet-Sauvignon (b) 341 29 39+ ↗ 
Sultanina (cs, m, b) 273 24 24 ↘ 

Merlot (b) 266 37 37+ → 

Tempranillo (b) 231 17 17+ ↑ 

Airen (b, br) 218 2 2+ ↓ 

Chardonnay (b) 210 41 41+ ↗ 
Syrah (b) 190 31 31+ ↑ 

Grenache Noir (b) 163 17 17+ ↘ 

Red Globe (cs) 159 6 6 ↗ 
Sauvignon Blanc (b) 123 16 36+ ↑ 

Pinot Noir (b) 112 18 33+ ↑ 

Trebbiano Toscano (b, br) 111 4 16+ ↘ 
Együtt 

Világ 

2 762 

7 516 

   

5. ábra: A legnagyobb területtel rendelkező szőlőfajták jellemzői 
Forrás: saját szerkesztés OIV (2018a; 2018b) alapján 

 

Amellett, hogy az egyes országokban eltérő felhasználási szokások tipikusak, a területeket 

jellemző klimatikus viszonyok is meghatározzák a fajtahasználatot. Köszönhetően annak, hogy 

a globális szőlőtermelésben egyre nagyobb szerepet kap a csemegeszőlőtermelésben és –

fogyasztásban meghatározó ázsiai térség, a legfrissebb statisztikák szerint a 2015. évben a 

világon a legnagyobb szőlőterülettel rendelkező fajta a Kyoho, annak ellenére, hogy az OIV 

felmérése szerint termesztése több, mint 90%-ban Kínára koncentrálódik (OIV, 2018a). 

Az 1. táblázat utolsó előtti oszlopa azt mutatja, hogy az adott szőlőfajtát hány országban 

termesztik. Ezek az értékek jól érzékeltetik adott fajta nemzetköziségét. Az Airen például egy 

spanyol szőlőfajta, mely a Kyohohoz hasonlóan gyakorlatilag egy országra koncentrálódik. 

Hozzájuk hasonlóan a Red Globe, illetve a Trebbiano Toscano is csak pár országban termesztett. 

Ugyanakkor a legnagyobb területtel rendelkező fajták közül a Cabernet-Sauvignon, a Merlot, a 

Chardonnay vagy Syrah egyértelműen széles körben termesztett nemzetközi fajták. 

A világ szőlőtermő területe az utóbbi 10-15 évben enyhén csökkent, viszont nem egységesen 

az egész világon. Az európai tradicionális bortermelő országok jelentősen csökkentették 

szőlőültetvényeiket, míg más országok – köztük Kína – szőlőültetvényeinek területe markánsan 

megnövekedett. Ezzel egyes, hagyományosan magas termelési szinttel jellemezhető fajták 

                                                 
3 cs – csemege, b – bor, m – mazsola br - brandy 
4 Jelentős: Az adott fajtából 200 ha-nál nagyobb területtel rendelkező országok száma. Összes: Az 52 ország közül 

adott szőlőfajta termesztésében résztvevő országok száma; + jelzés jelöli, amennyiben a világ egyéb országai 

sorban is megjelenik területnagyság. 
5 Éves átlagos változás a 2000-2015 közötti időszakban, ↑: jelentős, 3% feletti növekedés, ↗: mérsékelt, 1-3% 

közötti növekedés, →: stabilitás, ↘: mérsékelt, 1-3% közötti csökkenés, ↓: jelentős, 3% feletti csökkenés 
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esetében, melyek a 21. század fogyasztóinak és piaci ízlésének már kevésbé felelnek meg, 

jelentős területcsökkenés tapasztalható (OIV, 2018a). A 100 000 hektárnál nagyobb területtel 

rendelkező fajták esetében az elmúlt időszak tendenciáit az 1. táblázat utolsó oszlopa jelzi. A 

meghatározó nemzetközi borszőlő fajták általában jelentős (Sauvignon Blanc, Pinot Noir, 

Syrah, Tempranillo) vagy mérsékelt (Cabernet-Sauvignon, Chardonnay) növekedést mutattak 

az elmúlt évtizedekben. Ettől eltérően a Merlot területe gyakorlatilag változatlan maradt, míg a 

Grenache Noiré mérsékelten csökkent. 

A területi koncentráció vizsgálható adott szőlőfajta szempontjából, de hasonlóan érdekes az is, 

hogy az egyes országok szőlőterülete mennyire koncentrált bizonyos fajták vonatkozásában. 

Az egyes országok rendkívül változatos képet mutatnak a szőlőfajták eloszlásában és 

koncentrációjában. A diverzitást érzékelteti a szőlőterület 75%-át adó legelterjedtebb fajták 

száma, mely Olaszországban kiemelkedően magas (lásd az 1. ábrát). Ugyanakkor 

Magyarországot is gazdag fajtaállomány jellemzi: 1%-os területarányt meghaladó 

szőlőfajtáinak száma 31, 10 fajta biztosítja a terület 53%-át (ezzel 4. helyen áll a TOP15 

országok körében6), 13 fajtával fedi le a szőlőterület 60%-át, 20 fajtával a 75%-át. 

 

 
6. ábra: Az ország szőlőterületének 75%-át lefedő 

legnagyobb területtel rendelkező fajták száma (Aurand (2017) alapján [8]) 

 

A TOP15 ország vonatkozásában vannak országok, melyek esetében egy-két fajta a terület 40-

50%-át uralja (például Kína, Spanyolország, Ausztrália), mindeközben vannak országok, ahol 

a legelterjedtebb szőlőfajta területaránya is csak 10% körüli, alatti (Románia, Olaszország, 

Portugália, Görögország) – ez jellemzi Magyarországot is. Előbbiek esetében a TOP10 fajta az 

ország szőlőterületének közel 75%-át lefedi, míg utóbbiaknál részesedésük 50% körüli, alatti. 

 

2.3 A két fő európai szőlőszaporítóanyag-előállító ország 

2.3.1 Franciaország 

 

Franciaországban 750.000 hektáron folytattak szőlőtermesztést 2014-ben [16]. A szőlőterületek 

jelentősen csökkentek az 1980-as években, a borszőlő ültetvények kivágásra kerültek a 

többlettermelést korlátozó stagnáló fogyasztás miatt. 2000 és 2011 között a borszőlő 

ültetvények volumene 13%-al csökkent. A 2000-es években a borágazat válsága a francia 

szőlészetekben komoly kiesést eredményezett. 2011 óta a terület csökkenésének üteme kisebb 

lett, így a szőlőterület körülbelül 750 000 hektár területet jelent 2014-ben. Franciaországban az 

                                                 
6 Olaszország, Románia és Görögország mögött, utóbbi kettő esetén viszont viszonylag hiányosnak tekinthető a 

szőlőterületre vonatkozó fajtaadatbázis. Románia esetében 45,8%-os, Görögországot tekintve 62,1%-os a 

fajtalefedettség. 
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öntözőrendszerrel felszerelt szőlőültetvények még mindig kis területet képviselnek. Ezt nem 

csak az OEM-előírások szabályozása magyarázza, hanem az is, hogy a szőlőterületek nagy 

része mérsékelt éghajlatú területeken található, ahol az öntözés használata nem feltétlenül 

szükséges. Az OFJ vagy a földrajzi jelzés nélküli (GIS) szőlőültetvények esetében az öntözés 

nem korlátozott. 

A globális felmelegedés miatt azonban egyes bortermelő régiók egyre inkább szembesülnek az 

aszályos problémákkal, és az öntözés fejlesztésére törekszenek. Emellett növekvő tendencia 

figyelhető meg a szőlőültetvények gépesítésére, főként az előmetszésre és a szőlő 

betakarítására. 2014-ben a bortermelő területek több mint fele (57%) gépesített volt. Ennek 

ellenére még mindig sok kisüzem van, amelyet nem lehet gépesíteni. Ezen túlmenően az AOP 

szőlőművelése továbbra is erősen szabályozott. A francia szőlő betakarítás volumene 2010 és 

2014 között átlagosan 45 millió hektoliter volt.  
Franciaországban rendkívül változatos éghajlati viszonyok vannak, így a szőlőültetvények 

különböző éghajlati régiókban találhatók. 

Például a pezsgő és a burgundi szőlőültetvények kontinentális éghajlatúak, jelentősen változó 

hőmérsékleti változásokkal, míg a Bordeaux és a Loire szőlőültetvényei mérsékeltebb és óceáni 

övezetben találhatók. A Languedoc-i és Provence-i szőlőültetvények egy mediterrán 

éghajlatban részesülnek, ahol több napsütés és kevesebb csapadék van. A flavescence dorée 

mellett a szőlő fás betegségei fontos egészségügyi és gazdasági gondot jelentenek a francia 

borágazat számára. A fabetegségek okozta veszteség becslések szerint évi egy milliárd euró. A 

francia szőlőterületet a fás betegségek előrehaladása befolyásolja (+ 0,5%. \ T 

+ 1% -a minden évben), beleértve az Escát is. Ezzel szemben az eutípia Franciaországban 

csökken, anélkül, hogy képes lenne beazonosítani a csökkenés okait. A fás betegségek mellett 

a lisztharmat is erős nyomást jelent a délkeleti szőlőültetvényekben, míg az Atlanti-óceán 

partjainál nagyobb a szürkepenész kockázata.  

Franciaország gyökeres szőlő szaporítóanyag-előállításának volumene 231.600 ezer db volt 

2018-ban [17]. Az alanyfajta használatról elmondható, hogy a legnépszerűbb fajták a 110 

Richter, az SO4, és a 3309 Couderc (7. ábra), illetve a Fercal, míg nemes fajták tekintetében a 

Merlot, Syrah, az Ugni Blanc és a Cabernet Sauvignon (8. ábra).  

Franciaországban a három legnagyobb oltványüzem a Mercier, a Comtat és a Guillaume 

körülbelül 10 millió szőlőoltvány előállításával évente.  

Fajták Termelés 2013 2014 2015-2016 Teljes 

110 RICHTER 311.24.75 20.66.19 23.56.57 18.72.92 374.20.43 

S.O.4 335.14.09 11.44.28 9.94.15 10.90.69 367.43.21 

3309 COUDERC 238.91.81 10.74.95 14.58.55 10.63.82 274.89.13 

FERCAL 197.48.05 18.09.04 8.92.49 5.87.34 230.36.92 

140 RUGGERI 131.24.98 9.58.02 7.05.22 5.76.17 153.64.39 

41 B MGT. 118.84.80 10.82.23 5.76.35 2.84.93 138.28.31 

GRAVESAC 96.49.17 7.75.55 2.67.20 3.55.60 110.47.52 

101-14 MGT. 97.07.69 6.25.62 1.36.70 2.08.82 106.78.83 

1103 PAULSEN 77.44.79 0.59.56 3.99.07 1.15.38 83.18.80 

5 B B. 57.89.24 3.53.69 1.48.91 2.85.07 65.76.91 

161-49 COUDERC 55.79.45 0.40.59   56.20.04 

R.S.B.1 31.24.22 4.79.22 0.84.12 1.65.70 38.53.26 

RIP.GL.MONTPEL

L. 

28.32.48 0.96.17   29.28.65 

420 A MGT. 24.55.18 0.61.70 0.59.68 0.70.52 26.47.08 

333 E.M. 13.63.09 2.63.15 0.51.75 1.11.89 17.89.88 

RUPESTRIS DU 

LOT 

10.21.21 1.11.11  0.72.29 12.04.61 

TELEKI 5 C 11.81.96 0.05.34  0.06.31 11.93.61 
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7.ábra: Alanyfajta-használat Franciaországban [17] 

 

 
Nemes fajta Termelésben 2013 2014 2015-2016 Teljes 

 1323.55.69 50.74.29 31.42.38 32.95.44 1438.67.80 

MERLOT N 163.19.14 2.41.94 1.46.15 0.68.85 167.76.08 

SYRAH N 98.77.80 5.90.50 3.56.37 2.97.15 111.21.82 

UGNI BLANC B 93.15.32 10.29.94 4.12.34 2.63.25 110.20.85 

CABER.SAUVIGNON N 104.81.03 1.02.25 0.06.68 0.33.44 106.23.40 

CHARDONNAY B 95.38.38 5.15.25 1.55.80 2.41.74 104.51.17 

GRENACHE N 89.28.24 1.30.67 1.64.16 1.80.38 94.03.45 

PINOT NOIR N 78.39.59 1.09.51 0.59.79 1.01.26 81.10.15 

SAUVIGNON B 74.55.04 1.30.37 0.74.89 2.72.01 79.32.31 

CABERNET FRANC N 42.20.88 1.72.32 0.05.01 1.08.26 45.06.47 

CINSAUT N 26.19.30 1.50.15 1.94.59 1.97.67 31.61.71 

GAMAY N 23.66.13 1.00.57 0.59.15 0.28.61 25.54.46 

COLOMBARD B 23.44.19 0.31.33 0.49.91  24.25.43 

COT N 19.26.81 0.59.58 1.02.89 1.43.89 22.33.17 

VIOGNIER B 21.32.01 0.19.81 0.12.40 0.11.15 21.75.37 

CHENIN B 16.63.15 1.54.30 0.31.42  18.48.87 

SEMILLON B 17.56.35 0.80.26 0.07.61  18.44.22 

GEWURZTRAMINER RS 16.89.00 0.38.32 0.21.34  17.48.66 

CARIGNAN N 11.64.56 0.67.10 1.89.16 1.25.20 15.46.02 

MEUNIER N 12.95.94 2.35.58 0.06.38  15.37.90 

MARSELAN N 11.91.05 0.44.20 1.24.00 1.68.93 15.28.18 

TANNAT N 14.06.07 0.09.23 0.03.34  14.18.64 

VERMENTINO B 12.32.99 0.57.20 0.56.21 0.68.93 14.15.33 

PETIT VERDOT N 14.11.35  0.01.67  14.13.02 

GRENACHE BLANC B 12.84.42 0.30.79 0.15.42 0.34.20 13.64.83 

MOURVEDRE N 12.73.04 0.59.99 0.30.70  13.63.73 

MELON B 13.14.36  0.01.17 0.21.50 13.37.03 

8.ábra: Nemesfajta-használat Franciaországban [17] 

 

2016-ban 688 tonna magoncot exportáltak az Európai Unió és a harmadik országok főbb 

országaiba. 2015-höz képest jelentősen nőtt a Spanyolországba és Szlovéniába irányuló export 

(+ 242% és + 121%). 

18 ország importált Franciaországból dugványokat. Az exportált anyag mennyiségének 

fontossági sorrendjében az első 6 célállomás a következő: Olaszország (a teljes 41% -a), 

KOBER 125 AA 9.81.09 0.39.87   10.20.96 

BINOVA 7.04.07 1.65.43   8.69.50 

NEMADEX AB 2.64.05 1.29.81 0.14.50  4.08.36 

VIALLA 3.52.18    3.52.18 

196-17 CASTEL 3.47.46    3.47.46 

44-53 MALEGUE 1.63.10    1.63.10 

34 E.M. 0.73.94 0.07.70   0.81.64 

4010 CASTEL 0.54.46    0.54.46 

BORNER  0.47.65   0.47.65 

1616 COUDERC 0.32.75    0.32.75 

99 RICHTER 0.03.93    0.03.93 

216-3 CASTEL 0.00.12    0.00.12 T
O

T
A

L
T

o
ta

l  1867.14.11 113.96.87 81.45.26 68.67.45 2131.23.69 
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Németország (az összes 15% -a), Svájc és Kanada (a teljes mennyiség 10% -a). Spanyolország 

és Görögország (a teljes összeg 6% -a) Ezek a fő importáló országok az exportált anyag 88% -

át teszik ki. 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ∆ 2015-2016 

Olaszország 131 71 178 175 176 282 285 1% 

Németország 98 130 149 110 128 140 104 -26% 

Svájc 57 59 46 60 73 66 71 8% 

Kanada 30 0 28 53 50 50 69 38% 

Spanyolország 3 18 14 24 11 12 41 242% 

Görögorszáf 50 67 60 61 92 80 38 -53% 

Ausztria 8 61 60 62 48 26 32 23% 

Szlovénia 1 8 8 11 13 14 31 121% 

Marokkó 0 5 1 0 0 0 6  

Romáia 53 39 24 0 22 1 3 200% 

Grúzia 0 0 2 0 0 3 1 -67% 

Más EU-s országok 41 10 10 5 4 1 3 200% 

Harmadik országok 62 38 11 30 40 10 4 -60% 

9. ábra: Az export volumene 

 

2016-ban 630 tonna szőlő szaporítóanyagot exportáltak az Európai Unió és a harmadik 

országok főbb országaiba (+ 9% 2015-höz képest) (44. táblázat). 2015-höz képest az export 

Portugáliába (+ 110%) meredeken emelkedik. 29 ország importált palántákat Franciaországból. 

Az exportált anyagok mennyisége tekintetében a legnagyobb célállomások Spanyolország 

(32% -a) és Olaszország (27%). A 6 legjobb importáló ország az exportált anyagok 82% -át 

teszi ki. 

 

2.3.2 Olaszország 

 

Olaszországban az OIV statisztikák alapján [15] összesen 689 839 hektáron termeltek szőlőt. 

Olaszország szőlőtermő területe csökkenő tendenciát mutat. Ezen a területen összesen 20424 

ezer hektoliter bort állítanak elő. Olaszországban jelentős asztali bor előállítás is folyik: 2014-

ben 10 377 ql mennyiséget állítottak elő. 

Olaszországban állítják elő az európai szőlőszaporítóanyag felét, 1200 hektáros a kiiskolázási 

terület, és 1500 hektáron szőlőalany vesszőt. Az európai piac nagyrészét uralják, de a 

tengerentúli országokba is szállítanak. Hála a mediterrán éghajlatnak és a napsütéses órák 

számának, jó minőségű, beérett vesszőkből készült szaporítóanyagot tudnak előállítani. Az 

előállítási költségük is alacsonyabb az átlagosnál, mivel tudnak olcsó munkaerőt alkalmazni. 

Az Olaszországban előállított oltványok 80%-át az 1993-ban megalapított Rauscedo értékesíti. 

Ez a hatalmas vállalat egy céggé kovácsolta a sok kisebb olasz termelőt. Ez a kis város 

szőlőoltvány cége és szőlőalany telepekkel rendelkező gazdákat egyesíti és tömöríti, hogy 

jobban átlátható legyen. Összesen 250 termelő a tagja. Segítette őket tőkeinjekcióval, ezáltal 

fejlődni és növekedni tudtak. Németországba értékesítenek a legkevesebbet, magyar piacon is 

számottevően jelen vannak. 

A rendszer segíti a tagok közötti együttműködést.  Az összesített terület a VCR adatai alapján 

körülbelül az 1050 hektárt éri el, amiken főleg 110R, 1103P, 41B és 140 Ru készítenek [18]. A 

cégcsoport 98 millió oltványt értékesített 2018-ban és 35 ezer ügyféllel rendelkeznek 32 

különböző országban. Szőlőiskolájuk 1200 hektár, 1564 hektár alany, és 1236 hektár nemes 
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törzsültetvénnyel rendelkeznek. Több mint négyezer olt,áskombinációt alkalmaznak. 35 ezer 

négyzetméteres tároló-kapacitásuk, 63 hűtőkamrával rendelkeznek. 

Olaszországban főként Ruggeri (140-225RU), Paulsen (775P, 779P, 1045P, 1103P, 1447P), 

Pirovano (Gagliardo, Golia) alanyfajtákat használnak. Olaszország szaporítóanyag 

előállításának 50%-át 140 Ruggeri teszi ki. Ebből az alanyból megközelítőleg 14 millió darabot 

állítanak elő évente. Nagyságrendben a következő az 1103P ami az alanytermesztés 20%-át 

teszi ki, 5,5 milliót állítanak elő. A következő 779P amiből körülbelül 2,5 milliót darabot 

állítanak elő évente ez 9% jelent az összesből. 1,5 millió darabot állítanak elő 775P-ből ami az 

összesnek az 5 % teszi ki. Jelentős mennyiségű 157/11 alanyt állítanak elő ezt 500 ezer 

darabszámmal évente (2%). A maradék 14%-on osztozik a Kober 5BB, l’S04, il 34 EM, 420A. 

Olaszországban a szőlőszaporítás az Olasz Agrárminisztérium alá tartozik. Olaszországban 

nagyon szigorú a certifikációs rendszer, ami megközelítőleg akár 10 évet vesz igénybe. A 

menetrend a következő: a jelöltek szabadföldi szelekció során idősebb, termő ültetvényből 

kerülnek ki. Fontos a vizuális növény-egészségügyi szelekció. A növény egészségügyi 

státuszának a vizsgálata következik laboratóriumi körülmények között (ELISA, PCR). 

Életképesség és termékenység alapján 5-20 növényt választanak ki az ültetvényből a fajta 

variabilitásától függően. 

  

Az elsődleges növényanyag előállítása 4 lépésből áll. 

1. Fertőzött egyedek mentesítése hőterápiával kombinált merisztémakultúrában. 

2. A növény-egészségügyi állapot ellenőrzése biológiai, szerológiai és molekuláris 

módszerekkel. 

3. A létrehozott in vitro növényeket ezután edzik: a gyökérmentes növényeket gyökeresedést 

serkentő hormonba mártják és visszavágás nélkül Jiffy-cserépbe ültetik át, majd üvegházi 

akklimatizációs boxokba helyezik. 

4.A mentes egyedeket összehasonlító táblába rakják és különböző alanyokra oltva értékelik 

azokat, legalább két különböző ökológiai területen, és legalább 3 termőévben. 

A fenti eljárás után kezdődik a hivatalos certifikációs rendszer, ahol a gazda egy bejelentőlapot 

tölt ki a jelölt tulajdonságairól, az elvégzett tesztekről és a mentesítésről. Jelölni kell a klón 

tulajdonságait összehasonlítva a fajta már meglévő klónjaival. A beadványokat a minisztérium 

által felkért szakemberek bírálják el. Ha kedvező a döntés a következő feladat a nemesítő 

számára a kiinduló állomány fenntartása izolált térben az újrafertőzés megakadályozása 

érdekében. A következő, prebázis fokozat fenntartása már állami feladat. A bázis fokozatú 

ültetvények legfeljebb 15 évig tarthatók fenn, fonálféreg¬ mentes talajba, 20 méteres izolációs 

távolsággal telepíthetők. Alanyok esetében ezen a szinten megengedett az in vitro felszaporítás, 

nemes fajtáknál viszont nem. Prebázis esetében 5, bázisnál 8 in vitro szubkultúra engedélyezett. 

Certifikált szaporítóanyag-ültetvények a tartomány déli részén, Otrantó környékén vannak. 

Ezek az anyatelepek is 15 évig tarthatók fenn. Ültetvényanyag--előállítás fonalféregmentes, 

megelőzően 6 évig szőlővel nem hasznosított területen lehetséges. A szőlőiskola adott területen 

csak egy évig üzemeltethető [19]. 

 

3. Összefoglalás 

 

Összességében elmondható, hogy a világ szőlőterülete bár az elmúlt fél évszázadban rendkívül 

változatos tendenciát mutatott, az elmúlt tíz évben viszonylag stabil képet jelez. Az ágazat 

koncentrálódását jól jelzi, hogy a 7,6 millió hektárnyi szőlőterület közel 50%-át az öt 

legnagyobb területtel rendelkező ország fedi le, melyek 10 éve változatlanul Spanyolország, 

Franciaország, Olaszország, Törökország, valamint Kína. Az európai országok mérsékelt 

területcsökkenése, illetve stagnálása mellett az ázsiai ország dinamikus szőlőterület 

bővülésének eredményeként a rangsorban egyedül Kína pozíciója változott. A világ szőlőtermő 
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területe az utóbbi 10-15 évben enyhén csökkent, viszont nem egységesen az egész világon. Az 

európai tradicionális bortermelő országok jelentősen csökkentették szőlőültetvényeiket, míg 

más országok – köztük Kína – szőlőültetvényeinek területe markánsan megnövekedett.  

A világ több mint tízezer fajtából álló szőlőállománya jelentős változáson ment keresztül az 

elmúlt 15 évben az Európai Uniós szőlőkivágásoknak, szerkezetátalakítási tevékenységeknek 

és más kontinensek szőlőterület növekedésének köszönhetően. 

Érdekes az a tény, hogy az egyes országok szőlőterülete mennyire koncentrált bizonyos fajták 

vonatkozásában. Az egyes országok rendkívül változatos képet mutatnak a szőlőfajták 

eloszlásában és koncentrációjában. A diverzitást érzékelteti a szőlőterület 75%-át adó 

legelterjedtebb fajták száma, mely Olaszországban kiemelkedően magas. Ugyanakkor 

Magyarországot is gazdag fajtaállomány jellemzi.  

A globális szőlőszaporítóanyag-előállítás helyzetével kapcsolatosan összességében 

elmondható, hogy a különböző országok nagyon változatos szaporítóanyag-előállítási 

változatokkal rendelkeznek. A legnagyobb volument képviselő országok Franciaország, 

Olaszország és Spanyolország, míg Portugália és Németország szerepe ennél jóval kisebb.  
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Absztrakt 

Hazánkban a méhcsaládok száma évről évre növekvő tendenciát mutat, mellyel a legtöbb 

méhlegelő növényünk vetésterülete tudja tartani a versenyt (repce és napraforgó), azonban a 

mézelő akácerdeink kiterjedése csökkent az elmúlt években.  Európában a legnagyobb 

kiterjedésű akácosok Magyarországon találhatóak, jelenleg az akácerdő telepítések csökkenő 

gyakorisága miatt felmerült a kérdés, hogy egy adott területen található akácerdő méhcsalád- 

eltartó képessége milyen korlátokkal rendelkezik? Akácosaink és a magyar akácméz ugyan 

hungarikummá lépett elő 2014-ben, azonban természetvédelmi okok miatt az akácosok 

arányának növekedése nem várható olyan ütemben, ahogyan a hazai méhcsaládok száma 

gyarapszik.  

 A magyar méhészeti ágazat legfontosabb terméke az akácméz, mely kiváló minősége miatt 

évtizedek óta keresett exportcikk. Mivel az akácerdők területi megoszlása nem egyenletes, így 

a méhlegelő minél szélesebb körű kihasználása érdekében vándorolnak a méhészek. Az 1960-

as és ’70-es években még lehetősége nyílt a hazai méhészeknek, hogy az akác időben eltérő 

virágzási periódusait vándorlással még jobban kihasználják, hiszen az ország keleti és déli 

részein nyíltak az első akácosok, innen vándoroltak a nyugati és északi akácerdőkbe. Ez az 

időbeli eltérés 3-8 napot jelentett. Mára azonban ezek a virágzási periódusok összecsúsznak, 

melyet a magasabb tavaszi átlaghőmérséklet idézhetett elő. 

Jelen kutatás célja, feltérképezni a nyírségi akácerdők méhcsalád-eltartó képességét, annak 

függvényében, hogy a helyi méhészetek mellett hány méhcsalád befogadására alkalmasak, 

hiszen erre a területre is évről évre több méhész vándorol a környező megyékből. Ez a 

vándorlási gyakorlat azonban a nyírségi akácerdők, mint méhlegelők beszűküléséhez vezethet. 

Szükséges tehát meghatározni, hogy az egyes járásokban található akácerdők milyen mértékben 

terheltek méhcsaládokkal, hogyan alakul a méhlegelő beszűkülés, anélkül, hogy a helyi 

méhészek megélhetését, versenyképességét, piaci pozícióját veszélybe sodorná, azáltal, hogy a 

méhcsaládonként megtermelt méz mennyisége csökken. 

A jelenlegi szabályozás csak a vándoroltatásra terjed ki, miszerint méheket vándoroltatni csak 

érvényes állatorvosi igazolással lehet, melyet kizárólag a hatósági vagy jogosult állatorvos 

állíthatja ki, a bizonyítvány pedig a kiállítástól számított 7 napig érvényes, illetve folyamatos 

vándorlás esetén a vándorlás teljes idejére. A szabályozás sajnos nem terjed ki annak 

korlátozására, hogy egy adott területen lévő akácerdő terület túlterhelésének elkerülése 

érdekében csak meghatározott számú méhcsalád tartására legyen lehetőség.  

Kulcsszavak: Nyírség, méhcsalád eltartó-képesség, akácerdő, méhsűrűség, méhlegelő-

beszűkülés 
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1. Bevezetés 

 

Hazánkban az eredményes méhészkedés folytatásához a természeti adottságok évtizedes 

átlagokban, Európa és a világ sok területével összehasonlítva kedvezőnek tekinthető. Ellenható 

tényezők azonban az éghajlatváltozás, a művelésbe nem vont területek, természetes 

méhlegelőink megfogyatkozása, a fokozódó növényvédőszer-használat, a mezőgazdasági 

technológiák modernizálása [19]. Magyarország természeti adottságai révén kiváló méhlegelő 

területekkel rendelkezik, melyek közül az 1950-es évektől kezdődően kiemelt szerepet kapott 

a fehér akác [1], annak ellenére, hogy az 1950-es években az akácosok radikális csökkenését 

irányozták elő (ez a területcsökkentés azonban nem következett be) [2].   

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a természetvédelem, és így az inváziós fajokkal 

kapcsolatos problémakör. Az Európai Unió szakminisztereinek tanácsa egy kizárni, illetve 

visszaszorítani kívánt özönfajokat tartalmazó lista összeállítása során hívta fel a figyelmet a 

gazdasági özönfajok okozta problémákra. Az idegenhonos, agresszíven terjeszkedő fajok 

jelentős környezeti károkat és veszteségeket okoznak [8]. Magyarországon gyakori özönfajnak 

tekintik a fehér akácot (Robinia pseudoacacia L.) illetve a mirigyes bálványfát (Alianthus 

altissima). A fehér  akác túlzott térfoglalása következtében kiszorítja az őshonos 

életközösségeket, azaz az akácosok a természetes élőhelyek rovásara hazánk területéből 

rendkívül jelentős területet (2012-ben az erdőterület 24 %-a, összesen mintegy 462.700 ha) 

foglalnak el [3]. A fehér akác hazai sikereit részben ellenálló képességének, részben pedig 

kiváló hasznosíthatóságának köszönheti [2, 23], továbbá méhészeti szempontból jelentős 

méhlegelőt biztosít méhcsaládjaink számára [16]. Európában a legnagyobb kiterjedésű 

akácosok Magyarországon találhatóak, azon belül is a Nyírséget tekintik az akác második 

hazájának, a magyarországi akáctermesztés központjának [11, 15].  

 

2. Szakirodalmi áttekintés 

 

Ma már egyértelmű, hogy a méhészet eredményességének meghatározó feltétele a méhlegelő, 

melynek jelentőségét, elsősorban az erdei méhlegelők esetében, egyre több méhész ismeri fel, 

továbbá szükségesnek látják azon tényezők megismerését, melyek méhészeti 

kihasználhatóságukat befolyásolják [9]. Azonban nagyon kevés azoknak a méhészeknek a 

száma, akik elsajátították az erdei méhlegelőkre vonatkozó ismeretanyagot, továbbá azt, hogy 

ezek a méhlegelők hol és milyen kiterjedésben állnak méhcsaládjaik rendelkezésére. A 

vándorolás során a méhészek évről-évre ugyanazon területeket látogatják méhcsaládjaikkal, így 

egyes területek túlzsúfolttá válhatnak, míg más községhatáros akácerdők kihasználatlanok 

maradhatnak méhészeti szempontból.  

Akácosainkat és a magyar akácmézet hungarikummá minősítették 2014-ben (az indoklás 

szerint az akácméz a magyar méztermelők egyedi, jellegzetes terméke, melynek termelését a 

Magyarországon kiterjedt akácerdők teszik lehetővé) [22], azonban a jelenlegi erdőtelepítések 

során az akácosok arányának növelését nem támogatják, melyet azzal indokolnak, hogy a nagy 

kiterjedésű akácosok veszélyeztetik természeti kincseinket, főként a száraz és félszáraz 

gyepeket, a nyílt, száraz erdőket és az alluviális élőhelyeket érinti kedvezőtlenül.  Az 

összeférhetetlenség elsősorban a természetvédelem, az erdészet és a méhészet szereplői között 

jelentkezik [22]. Korábbi kísérletek eredményei szerint a letermelt akácosok helyén a spontán 

regenerációs folyamatok során sűrű, a kialakuló galagonyás, bozótos növényközösség 

akadályozza az őshonos gyepek kialakulását is [21], továbbá az akácosok helyén a természetes 

vegetáció regenerációját lassíthatja a talaj tápanyagtartalmának feldúsulása (a rizobiális 

nitrogénkötés révén [4]), eutrofizációja, mely a gyomfajok vagy özönfajok tartós jelenlétét 
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okozza (pl. parlagfű) [20]. Azonban figyelembe véve az éghajlatváltozás hatásait, a fehér akác 

jelentősége hazánkban és más országokban is meghatározó fafajként marad jelen [18].  

Magyarországon jelenleg több mint 471 000 hektár akácerdő terület található [7]. Az ország 

legjellemzőbb akácos térségének a Nyírség, mint középtáj, tekinthető.  Az 1990-es években az 

Észak-Alföld régió akácerdő területe 31 851 ha-t tett ki, melynek jelentős hányada a Nyírségben 

található (34 %) [15], ahol az akácerdők területi megoszlása nem egyenletes, így a méhlegelő 

minél szélesebb körű kihasználása érdekében vándorolnak a méhészek. Az 1960-as és ’70-es 

években még lehetősége nyílt a hazai méhészeknek, hogy az akác időben eltérő virágzási 

periódusait vándorlással még jobban kihasználják [12]. A klímaváltozás és az antropogén 

hatások vizsgálata során a fehér akácot használták indikátor növénynek, ahol a fenológiai 

változásokon alapuló átlaghőmérséklet becslések eredményeit klimatikus sorozatokkal 

összehasonlítva, megállapították, hogy ez az időbeli eltérés 3-8 napot jelentett [25]. 

Napjainkban ezek a virágzási periódusok összecsúsztak, melyet a magasabb tavaszi 

átlaghőmérséklet idézhetett elő. A virágzási periódusok között eltelt idő (virágzási napok 

száma) nem teszi lehetővé, hogy vándorlással a méhek hordási, gyűjtési lehetőségeit 

biztosítsuk, hiszen a gazdaságos méztermelés alapvető tényezői nem valósulnak meg: elegendő 

nap a hordásra, pergetési munkálatok kivitelezéséhez, illetve a tovább vándorláshoz.  

A méhészeti gyakorlatban a vándorlás következtében egy-egy méhlegelő területen aránytalanul 

magas méhsűrűség alakulhat ki, mely méhegészségügyi kockázatot hordoz magában. 

Elsősorban a varroa atka (Varroa destructor) fertőzöttség terjedésének kedvez a zsúfolt 

vándortanya fokozott méhsűrűsége, ahol az eltájoló méhek révén, továbbá a hereröpködés 

következtében fertőzött méheket fogadhat be a méhcsalád, rajzáskor pedig a méhész fertőzött 

rajt foghat be. Az elhanyagolt méhészetek közelsége további veszélyforrást jelent [5].  Az 

előzőekben említett rajzás főként az akácvirágzás időszakában jellemző, amikor egy-egy 

akácerdő terület a Nyírségben méhcsaládokkal fokozottan terhelt, továbbá a nyúlós 

költésrothadás (Paenibacillus larveae) észlelése esetén elrendelt méhegészségügyi zárlat alatt 

álló terület magába foglalja az előzőekben említett zsúfolt vándortanyákat is.  

 

3. Anyag és módszer  

3.1.A földrajzi környezet hatása a mezőgazdasági termelésre  

 

Jelen tanulmány esetében figyelembe vettük azt, hogy a nyírségi akácerdők, mint méhlegelők, 

nem csupán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések községhatáros akácerdeit érintik, 

hanem a középtájhoz tartozó valamennyi település adatait értékeltük, hiszen a Nyírség, mint 

vizsgált állattenyésztési körzet, magába foglalja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelentős 

részét, valamint  Hajdú-Bihar megye néhány települését, melyek főként a Nyugat-Nyírséghez 

tartoznak [10]. A Nyírségre, mint állattenyésztési körzetre jellemző, hogy nemcsak nagy 

gazdasági állatfajaink esetében, hanem méhészeti szempontból is sűrűbb állatállománnyal 

rendelkezett az országos átlagnál (pl.: 1950-es években: 1000 kh szántó-, rét –és legelőterületre 

360 számosállat jutott).  

A Nyírségben egyre inkább előtérbe került a méhészeti tevékenység, melyhez a legfontosabb 

méhlegelő növényünk nagy területen áll rendelkezésre. 

 

Az állattenyésztés körzeteit a következő szempontok alapján határolják el:  

a, az összes állatsűrűség területenkénti adatai, 

b, állatsűrűség fajok szerint 

c, számosállatállomány fajok szerinti százalékos megoszlása [10].  

 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem megye szintű a vizsgálat? Fontos megemlíteni, hogy nem 

csupán a tavaszi átlaghőmérséklet befolyásolja az akácosok virágzási periódusait, hanem a 
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tengerszint feletti magasság is nagymértékben hozzájárul a méhlegelők biztosította lehetőségek 

kihasználhatóságához [9]. Ennek értelmében nem megye-szintű értékelés a mérvadó, hanem 

egy-egy táj ökológiai adottságaihoz mérten célszerű a méhlegelőt vizsgálni, hiszen a függőleges 

tagozódás révén az befolyásolja valamely terület mezőgazdaságának fejlődési irányait [10]. 

Továbbá, ha a rendelkezésre álló méhlegelőket vizsgáljuk, akkor a talaj típusa is meghatározó 

tényező, így a méhlegelők méhcsalád-eltartó képességét sem megyére, hanem tájra, 

tájegységre, középtájra, talajtájra (jellegzetes termőtalajjal rendelkező tájak) célszerű 

meghatározni.  

 

3.2.A számításokhoz szükséges adatok és ismeretanyag begyűjtése 

 

A méhcsalád-eltartó képesség és a méhsűrűségi adatok meghatározásához az alábbi adatok, 

illetve ismeretanyag begyűjtése vált szükségessé: 

 

1. Projekt település lista meghatározása, továbbá a közös önkormányzattal rendelkező 

települések összegyűjtése, melyeket a Magyarország közigazgatási helynévkönyve című 

Központi Statisztikai Hivatal gyűjteménye (Gazeteer of Hungary, 2018) alapján 

határoztunk meg (Közös önkormányzati hivatalok a székhely jogállása szerint.)  

2. A projekt települések önkormányzataihoz bejelentett méhcsaládok száma 2017. és 2018. 

évre (Nyíregyháza, Nyíregyháza-Oros esetében a méhcsaládok számáról a Nyíregyházi 

Méhészek Egyesülete biztosította a számításokhoz szükséges adatot) 

3. A projekt-településekhez tartozó községhatáros akácerdő területek ismerete 

4. A hektárban kifejezett akácerdő területek km2-ben történő meghatározása, ugyanis 1 ha 

akácerdő méhcsalád – eltartó képességnek kifejezése során 1 ha/2-3 méhcsaláddal 

számolunk, míg a méhsűrűségi adatok  esetében a méhcsalád/km2 mértékegység a 

mérvadó.  

A bejelentett méhcsaládok számának bekérése előtt egy méhegészségügyi fórumon 

méhegészségügyi felelősök, állatorvosok véleményét kértük azzal kapcsolatban, hogy a 

méhcsaládszám adatok összesítéséhez milyen metodikát célszerű alkalmazni. Javaslataik 

alapján az illetékes önkormányzatokhoz bejelentett méhcsaládszám adatokat kértük be 2017. és 

2018. évre (állandó és vándorméhészek méhcsaládjainak összesített adatai, melyeket az 

akácvirágzás időszakára vonatkozóan kértünk be). Az adatok bekérése során az e-mailben 

történő megkeresésére kevés önkormányzat szolgáltatott adatot további felhasználás céljából, 

ezért ezt követően a személyes látogatások keretein belül gyűjtöttük be az adatokat az 

önkormányzatoktól.  

Az egyes településekhez tartozó községhatáros akácerdő-területek nagyságáról a Nyírerdő Zrt. 

és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Debreceni Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti/ erdőtervezési osztály segítségét kértük, akik a legfrissebb erdőleltár adatait 

szolgáltatták kutatómunkánkhoz.  

Az erdőterületek az adatbázisban hektár mértékegységben szerepelnek, azonban a méhsűrűségi 

adatok meghatározásához szükségessé vált azok km2-re történő átváltása, melynek során 0,01 

váltóval számoltunk.  

A méhlegelő zsúfoltságát nehéz számszerűsíteni, továbbá jókora akácerdőt nehéz megterhelni, 

azonban a jelenlegi magas méhsűrűség következtében a méhészeknek a méhlegelő-beszűkülés 

jelenségével kell szembenézniük [17]. Örösi Pál Zoltán Méhek között című művében 1 ha 

akácerdőre 2-3 méhcsaládot javasol, mely az 1950-es években, amikor az akácerdők, mint 

méhlegelők, kihasználtsága kezdeti fázisban volt, ez a 2-3 méhcsalád hektáronként nem 

veszélyeztette a gazdaságos méztermelést, egy-egy akácos területén, míg mára újabb kutatási 

eredmények szerint 1 hektár akácerdő, egy átlagos erősségű méhcsalád számára nyújt 

biztonságos nektártermelést (a méhlegelő beszűkülése nélkül) [6].  
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Napjainkban az 1 ha akácerdőre jutó méhcsaládok száma jelentősen megnövekedett, elsősorban 

a vizsgált középtájon, a Nyírségben, hiszen akácvirágzás idején a környező tájegységekről, 

településekről számos méhész vándorol méhcsaládjaival a nyírségi akácosokba, melynek 

következtében egy-egy erdőterület jelentősen magasabb méhsűrűséggel jellemezhető, ahol az 

egységnyi területre jutó méhcsaládok száma magas,  azaz a méhlegelő-beszűkülés jelensége 

akadályozza a gazdaságos méztermelést, mely egyben fokozott állategészségügyi kockázatot is 

magában hordoz. A vándorlás magas költségei miatt a méhészek kisebb távolságok 

megtételében gondolkodnak, ezért elsősorban az adott település járásán belül választanak 

telephelyet méhcsaládjaik számára, ezért megvizsgáltuk az egyes nyírségi járások 

településeinek összesített méhsűrűségi adatait, továbbá az egyes járásokon belül kihasználatlan 

akácerdő területek felderítése is célkitűzéseink tárgyát képezte.  

 

4. Eredmények és azok értékelése 

 

Az eredmények értékelése során 110 település adataival számoltuk a méhsűrűségi adatokat, 

továbbá a községhatáros akácerdők méhcsalád-eltartó képességét, illetve az előzőekben 

ismertetett méhlegelő-beszűkülés jelenséget vizsgáltuk a projektben szereplő települések, 

járások esetében.  

Az adatok összesítése során az alábbi nyírségi járásokban vizsgáltuk meg a községhatáros 

akácerdők méhsűrűségi adatait, melyeket az 1-8. számú táblázatok tartalmaznak:  

1.Baktalórántházai Járás, Apagy – Vásárosnamény vonal (41. számú főút) 

2.Hajdúhadházi Járás  

3.Kisvárdai Járás 

4.Mátészalkai Járás 

5.Nagykállói Járás 

6.Nyírbátori Járás 

7.Nyíregyházi Járás 

A járások esetében ismertetett településeken felül további 9 település került bevonásra, a 

Nyírség területére vonatkoztatott méhsűrűségi adat kiszámítása során. A projekt-települések 

teljes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.  

 

1.táblázat: Baktalórántházai Járás 

Település 

Bejelentett méhcsaládok 

száma Akácerdő (ha) Akácerdő (km2) 

2017 2018 

Baktalórántháza 1305 1162 1029,69 10,2969 

Besenyőd 414 279 135,1 1,351 

Laskod 150 142 388,4 3,884 

Levelek 550 620 500,35 5,0035 

Magy 2310 2060 805,79 8,0579 

Nyíribrony 266 384 341,87 3,4187 

Nyírjákó 277 478 135,86 1,3586 

Nyírkércs 360 384 484,03 4,8403 

Ófehértó 652 677 400,61 4,0061 

Petneháza 743 605 516,48 5,1648 

Ramocsaháza 1089 1268 512,38 5,1238 

Rohod 1820 1637 628,34 6,2834 

Összesen 9936 9696 5878,9 58,789 

Forrás: Projekt települések önkormányzatainak adatszolgáltatása alapján, 2019.  
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A Baktalórántházai Járásban az adatok összesítését követően azt találtuk, hogy a méhsűrűség  

164,92 - 169,01 méhcsalád/km2 értéktartományban mozog. Az alábbi települések közül nagy 

jelentőséggel bír Baktalórántháza, ahol az akác 60 %-ot képvisel az erdőgazdálkodási 

tevékenységből, továbbá a Baktalórántházai Erdészet a társaság zászlóshajója, ahonnan az 

ország akácvetőmag-szükségletének 70-80 százaléka kerül ki.  

Több mint 130 hektár törzskönyvezett akácmag-termelő elit állománnyal rendelkezik, amelyből 

évenként átlagosan 80 mázsa vetőmagot gyűjtenek be. Az erdészetnek két helyen, összesen 69 

hektáron működik csemetekertje, de van saját nemesítésű akác klónkiválasztó telepe is, ahol 

napjainkban a méhészeti szempontból jelentős akác klónokat is vizsgálják (pl: Rózsaszín AC, 

Nyírségi, Zalai).  Az innen származó akáccsemete külföldön is keresett [26]. 

A Baktalórántházai Járás településeinek többsége a 41. számú főút mentén található, mely a 

környező községhatáros akácerdők megközelíthetősége szempontjából kedvező feltételeket 

biztosít a méhek szállítása, látogatása során.  

 

2.táblázat: Apagy – Vásárosnamény vonal (41. számú főút) 

Település 
Bejelentett méhcsaládok száma 

Akácerdő (ha) Akácerdő (km2) 
2017 2018 

Apagy 465 445 713,75 7,1375 

Baktalórántháza 1305 1162 1029,69 10,2969 

Besenyőd 414 279 135 ,1 1,351 

Levelek 550 620 500,35 5,0035 

Napkor 1548 1752 716,09 7,1609 

Nyírmada 1815 2013 863,11 8,6311 

Pusztadobos 499 320 145,57 1,4557 

Vásárosnamény 4015 4482 740,42 7,4042 

Összesen 12431 12710 5472,42 54,7242 

Forrás: Projekt települések önkormányzatainak adatszolgáltatása alapján, 2019. 

 

 A következő terület, melynek összesítettük adatait az Apagy-Vásárosnamény vonal (azaz a 41. 

számú főút mentén található méhészeti szempontból jelentős települések), azt tapasztaltuk, 

hogy az 1 km2-re jutó méhcsalád szám 227,16 – 232,25 értéktartományban mozog. 

Vásárosnaményt a Bereg Kapuja címmel illetik, mely már nem tartozik szorosan a Nyírség 

területéhez, hiszen a Nyírség ezen részén a peremtelepülés Nyírmada-Pusztadobos, azonban 

számos nyírmadai és pusztadobosi méhész részesíti előnyben a vásárosnaményi községhatáros 

akácerdőket, mint állandó telephelyet, így több helyi méhész igazgatásilag Vásárosnaményi 

Önkormányzathoz van bejelentve állandó telephellyel.  Az 2. számú  táblázatban feltűntetett 

települések közül kiemelkedő jelentőségű Vásárosnamény, az előzőekben ismertetett tényezők 

miatt, tehát itt a magas bejelentett méhcsaládok számát a környékbeli települések méhészei 

befolyásolják.  

 

3.táblázat: Hajdúhadházi Járás 

Település 

Bejelentett méhcsaládok 

száma Akácerdő (ha) Akácerdő (km2) 

2017 2018 

Bocskaikert 506 408 127,46 1,2746 

Hajdúhadház 36 33 1596,39 15,9639 

Téglás 26 22 396,43 3,9643 

Összesen 568 463 2120,28 21,2028 

Forrás: Projekt települések önkormányzatainak adatszolgáltatása alapján, 2019. 
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A Hajdúhadházi Járás esetében az adatok értékelését követően azt tapasztaltuk, hogy az 1 km2-

re jutó méhcsaládok száma 21,84 és 26,79 közötti tartományba esik, mely a vizsgált járások 

közül a legalacsonyabb méhsűrűséget jelenti. A járásban Hajdúhadház és Téglás  esetében a 

nagy kiterjedésű községhatáros akácerdők kihasználatlanok méhészeti szempontból, hiszen a 

települések községhatáros akácerdeiben 1 ha akácerdőre 0,02-0,06 méhcsalád jut, azonban 

Bocskaikert esetében az 1 ha akácerdő méhcsalád-eltartó képessége 0,5 méhcsalád/ha értékkel 

haladja meg  a szakirodalomban fellelhető értéket (1 ha/1-3 méhcsalád), hiszen Bocskaikertben 

1 hektár községhatáros akácerdő átlagosan 3,5 méhcsalád számára biztosított méhlegelőt.  

 

4.táblázat: Kisvárdai Járás 

Település 
Bejelentett méhcsaládok száma 

Akácerdő (ha) Akácerdő (km2) 
2017 2018 

Kisvárda 1209 1290 121,51 1,2151 

Ajak 745 785 164,61 1,6461 

Anarcs 250 200 292,4 2,924 

Dombrád 1984 1832 16,74 0,1674 

Döge 560 582 16,36 0,1636 

Gyulaháza 1258 1130 360,6 3,606 

Fényeslitke 606 444 188,0 1,88 

Jéke 480 575 65,42 0,6542 

Kékcse  230 245 165,31 1,6531 

Lövőpetri, Pap 

Nyírlövő (közös 

önkorm.) 

750 538 675,29 6,7529 

Mezőladány 354 414 62,12 0,6212 

Nyírkarász 25 27 1414,21 14,1421 

Nyírtass 1046 1503 465,01 4,6501 

Pátroha 325 375 1108,68 11,0868 

Rétközberencs 196 203 1,07 0,0107 

Szabolcsveresmart 1007 878 167,58 1,6758 

Tiszakanyár 574 553 147,76 1,4776 

Tornyospálca 1211 1071 1446,28 14,4628 

Újdombrád 121 172 0 0 

Újkenéz 442 386 4,23 0,0423 

Összesen 13373 13203 6883,18 68,8318 

Forrás: Projekt települések önkormányzatainak adatszolgáltatása alapján, 2019. 

 

Méhészeti szempontból kiemelkedő térség a Kisvárdai Járás, ahol a rendelkezésre álló adatok 

szerint közel 70 km2 akácerdő található, amelyből ha méhsűrűségre szeretnénk következtetni, 

akkor sajnos magas értéket kapunk. A méhsűrűségi adat a Kisvárdai Járásban 191,82 - 194,29  

méhcsalád/km2 közötti értéktartományban mozgott a vizsgált két évben. Méhészeti 

szempontból kiemelkedő jelentőségű Dombrád, továbbá nagy jelentőséggel bír 

Szabolcsveresmart. Ezek a települések Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északnyugati részén 

helyezkednek el, ahol a Tisza mentén az akácon kívül más méhlegelő növények is nagy 

jelentőséggel bírnak, pl. a cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa), melyek még vonzóbbá 

teszik a településeket a méhészek számára, azonban mind Dombrád, mind Szabolcsveresmart 

esetében a községhatáros akácerdő területek kis kiterjedésűek, melynek következtében 

akácvirágzás idején túlzsúfolt vándortanyák alakulnak ki.   
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5. táblázat: Mátészalkai Járás 

Település 

Bejelentett méhcsaládok 

száma Akácerdő (ha) Akácerdő (km2) 

2017 2018 

Fábiánháza 204 259 521,57 5,2157 

Hodász 1818 1260 456,35 4,5635 

Jármi, Papos 419 443 439,24 4,3924 

Kántorjánosi 1174 1893 964,67 9,6467 

Kocsord 1164 1115 15,0 0,15 

Mátészalka 1641 1871 100,0 1,00 

Mérk, Tiborszállás 739 594 377,0 3,77 

Nagydobos 406 444 554,96 5,5496 

Nagyecsed 487 531 162,11 1,6211 

Nyírcsaholy 562 547 391,72 3,9172 

Nyírkáta 588 845 1331,07 13,3107 

Nyírmeggyes 845 1075 525,03 5,2503 

Nyírparasznya 1648 1723 530,51 5,3051 

Ópályi 1036 849 1224,91 12,2491 

Ököritófülpös, Rápolt 599 599 1,0 0,01 

Őr 292 328 312,58 3,1258 

Vaja 1174 1266 516,22 5,1622 

Vállaj 393 385 199,14 1,9914 

Összesen 15189 16027 8637,08 86,3708 

Forrás: Projekt települések önkormányzatainak adatszolgáltatása alapján, 2019. 

 

A Mátészalkai Járás esetében 21 település községhatáros akácerdeinek összesített adata alapján 

végeztük el a méhsűrűségi adatok kiszámítását. A járásban az egy km2-re jutó méhcsaládok 

száma 175,86 – 185,56 értéktartományba esett. A járásban kiemelkedő akácerdő területtel 

rendelkezik Nyírkáta, illetve Ópályi, mely utóbbi a 41. számú főút felől könnyen 

megközelíthető. A járás központja, Mátészalka, ahol a községhatáros akácerdő területek 100 

hektárt tesznek ki, azonban az önkormányzathoz bejelentett méhcsaládok száma magas, 

melynek következtében az 1 hektár akácosra jutó méhcsaládok száma jelentősen meghaladja a 

szakirodalomban fellelhető 1 ha/1-3 méhcsalád eltartó képességet, mely még nem akadályozza 

a biztonságos méztermelést (Mátészalka esetében 1 hektár akácerdőre több mint 17 méhcsalád 

jut).  

6.táblázat: Nagykállói Járás 

Település 

Bejelentett méhcsaládok 

száma Akácerdő (ha) Akácerdő (km2) 

2017 2018 

Balkány 49 79 1869,59 18,6959 

Biri 414 279 135,1 1,351 

Bököny 506 408 124,78 1,2478 

Geszteréd 569 359 432,6 4,326 

Kállósemjén 1004 5122 1031,94 10,3194 

Nagykálló 1773 1922 678,22 6,7822 

Szakoly 1858 1966 810,39 8,1039 

Összesen 5404 10135 5082,62 50,8262 

Forrás: Projekt települések önkormányzatainak adatszolgáltatása alapján, 2019. 
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A Nagykállói Járás településeinek adatait figyelembe véve a méhsűrűségi adatok 106,32 – 

199,41 méhcsalád/km2 közé estek. A vizsgált járások, területek közül itt tapasztaltuk a 

legszélesebb méhsűrűségi intervallumot. A járás központjában mutatkozott a legmagasabb 

méhcsaládszám, azonban a községhatáros akácerdő terület jelentősen alulmarad a járás többi 

községhatáros akácerdő területéhez képest. 

  

7.táblázat: Nyírbátori Járás 

Település 

Bejelentett méhcsaládok 

száma Akácerdő (ha) Akácerdő (km2) 

2017 2018 

Bátorliget 579 648 514,03 5,1403 

Encsencs, Nyírgelse, 

Penészlek (közös 

önkorm.) 

1272 1270 4456,74 44,5674 

Kisléta 535 301 606,3 6,063 

Máriapócs 1930 1566 542,48 5,4248 

Nyírbátor 1591 979 1693,38 16,9338 

Nyírbéltek 1546 1958 2105,51 21,0551 

Nyírbogát, Nyírderzs 

(közös önkom.) 

3047 1478 2119,02 21,1902 

Nyírcsászári 1098 957 294,26 2,9426 

Nyírgyulaj 1492 880 536,17 5,3617 

Nyírlugos 1493 1655 1851,29 18,5129 

Nyírmihálydi 520 450 683,36 6,8336 

Nyírpilis 116 72 545,56 5,4556 

Nyírvasvári 572 430 1402,03 14,0203 

Ömböly 85 85 230,22 2,3022 

Piricse 103 151 1090,89 10,9089 

Pócspetri 2344 2394 572,36 5,7236 

Összesen 18323 15274 19243 192,436 

Forrás: Projekt települések önkormányzatainak adatszolgáltatása alapján, 2019. 

 

A Nyírbátori Járásban Encsencs, Nyírgelse és Penészlek, valamint Nyírbogát, Nyírderzs közös 

önkormányzattal rendelkező települések, melyek esetében a bejelentett méhcsaládok számát a 

7. számú táblázatban összevontan ismertetjük. A járásban a méhsűrűségi adatok 79,37 - 95,22 

méhcsalád/km2 értéktartományban mozogtak. A települések közül kiemelkedő községhatáros 

akácerdő területekkel rendelkezik Nyírbéltek, illetve Nyírbogát, Nyírderzs, ahol a vizsgált két 

méhészeti évben a bejelentett méhcsaládok száma meghaladja az 1400 méhcsaládot.  

 

8.táblázat: Nyíregyházi Járás 

Település 

Bejelentett méhcsaládok 

száma Akácerdő (ha) Akácerdő (km2) 

2017 2018 

Apagy 465 445 713,75 7,1375 

Kálmánháza 340 152 39,56 0,3956 

Kótaj 265 211 112,03 1,1203 

Nagycserkesz 816 714 34,59 0,3459 

Napkor 1548 1752 716,09 7,1609 

Nyíregyháza, 

Nyíregyháza-Oros 
9099 9099 1170,39 11,7039 
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Nyírpazony 373 216 344,33 3,4433 

Nyírtelek 2680 2722 207,90 2,0790 

Nyírtura 1020 924 614,91 6,1491 

Rakamaz 311 251 34,0 0,34 

Sényő 358 610 431,93 4,3193 

Szabolcs 163 95 22,0 0,22 

Tiszanagyfalu, Timár 

(közös önkorm.) 

423 247 17,0 0,17 

Újfehértó 2846 2356 770,48 7,7048 

Összesen 20707 19794 4458,48 44,5848 

Forrás: Projekt települések önkormányzatainak és a Nyíregyházi Méhészek Egyesülete 

adatszolgáltatása alapján, 2019. 

 

A Nyíregyházi Járás településeinek értékelése során azt tapasztaltuk, hogy az összesített 

akácerdő terület nyírségi viszonylatban alacsonynak tekinthető, hiszen 16 település 

községhatáros akácerdő területe nem éri el az 4500 hektárt. A járás központja, Nyíregyháza, 

kiemelkedően magas méhcsaládszámot jegyez a két vizsgált évben, azonban Nyíregyházához 

és Nyíregyháza-Oroshoz tartozó akácerdő területek a magas méhcsaládszám mellett 

alacsonynak tekinthetőek.  Nyíregyháza, Nyíregyháza-Oros esetében a méhcsaládok számáról 

a Nyíregyházi Méhészek Egyesülete szolgáltatott adatot (Hok József, elnök). A járásban a 

méhsűrűség 443,96 – 464,44 méhcsalád/km2 közé esett az akácvirágzás időszakában, mely a 

vizsgált járások közül a legmagasabb értéktartományt jelenti.  

Az 1. és 2. számú melléklet adatai alapján elvégeztük a projektben szereplő nyírségi 

településekhez tartozó összesített akácerdő területre a méhsűrűségi adatok kiszámítását, ahol 

azt találtuk, hogy a 1 km2 nyírségi akácerdő területre átalagosan 141,07 - 142,46 méhcsalád jut.  

 

5.Következtetések és javaslatok 

 

A méhcsaládeltartó képesség és a méhsűrűségi adatok az egyes járásokban eltérő képet 

mutattak. Az eredmények könnyebb átláthatósága érdekében olyan kategóriák meghatározását 

láttuk célszerűnek, melyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a túlzsúfolttá vált akácerdő 

területek további terhelését elkerüljük, továbbá az egyes járásokban tapasztalt kihasználatlan 

területekre hívjuk fel a méhészek figyelmét. A méhlegelő-beszűkülés mérséklésére szolgáló 

kategóriákat a 9. számú táblázat tartalmazza.  

 

9.táblázat: A méhlegelő beszűkülés kategóriái 

Kategória megnevezése 
Méhsűrűségi tartomány (méhcsalád/km2 

akácerdő) 

Kihasználatlan méhlegelő terület 0-50 

Kielégítő méhcsaládszámot eltartó 

méhlegelő 

50,01-100,0 

Kezdetleges méhlegelő beszűkülés 100,01-150,0 

Méhlegelő beszűkülés 150,01-200,0 

Fokozottan túlterhelt méhlegelő 200,01-250,0 

Kritikus mértékben túlterhelt méhlegelő 250 felett 

Forrás: saját szerkesztés, 2019 
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10.táblázat: A járásokban tapasztalt méhlegelő-beszűkülés mértéke 

Vizsgált járás Kategória Kihasználatlan községhatáros akácerdő 

terület a járáson belül 

Baktalórántházai 

Járás 
Méhlegelő beszűkülés Laskod 

Hajdúhadházi 

Járás 

Kihasználatlan 

méhlegelő terület 
Hajdúhadház, Téglás 

Kisvárdai Járás Méhlegelő beszűkülés 
Anarcs, Lövőpetri, Pap, Nyírlövő (közös 

önkorm.), Nyírkarász, Pátroha, Tornyospálca 

Mátészalkai Járás Méhlegelő beszűkülés 

Fábiánháza, Jármi, Papos, Nagydobos, 

Nyírkáta, Ópályi, Őr 

 

Nagykállói Járás 

Kezdetleges méhlegelő 

beszűkülés (2017), 

Méhlegelő beszűkülés 

(2018) 

Balkány 

 

Nyírbátori Járás 

Kielégítő 

méhcsaládszámot 

eltartó méhlegelő 

Encsencs, Nyírgelse, Penészlek (közös 

önkorm.), Kisléta, Nyírbátor, Nyírbéltek, 

Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, 

Nyírvasvári, Ömböly 

Nyíregyházi Járás 
Kritikus mértékben 

túlterhelt méhlegelő 
Apagy, Nyírpazony 

Forrás: saját szerkesztés, 2019 

 

A járások esetében azt tapasztaltuk, hogy bár az adott járásban található községhatáros erdők 

többsége túlterhelt méhészeti szempontból, azonban ezeken a területeken is mutatkoznak 

kihasználatlan községhatáros-akácerdők, melyeket a 10. számú táblázat tartalmaz. Azokat az 

akácosokat tekintettük kihasználatlannak, ahol az 1 hektárra eső méhcsaládok száma nem éri el 

az 1 méhcsaládot.  

Eredményeink gyakorlati vonatkozásában elmondható, hogy a nyírségben található akácerdő 

területek estében a méhlegelő beszűkülése még csak kezdetleges (összesített méhsűrűségi 

adatok tükrében: 141,07 – 142,46 méhcsalád/km2) azonban az egyes járásokban, pl. 

Nyíregyházi járás, már kritikus mértékű a községhatáros akácerdő területek terheltsége. 

Kiemelkedően magas méhsűrűséget tapasztaltunk az Apagy-Vásárosnamény vonal (41. számú 

főút) mentén fellelhető községhatáros akácerdőkben is. Az Országos Magyar Méhészeti 

Egyesület által elrendelt mézelő méhek nyúlós költésrothadása, fertőző méhbetegség miatt 

kialakult zárlatai 2018. évben az előzőekben említett térség településeit fokozottan érintették 

(Vásárosnamény, 41. számú főút) [27].  

A napraforgó hazánkban mára a legnagyobb területen (több mint 600 ezer ha) tenyésző 

méhlegelő, a méhészek számára az egyik, de vannak területek, ahol a legfontosabb árumézet 

adó növénnyé vált az elmúlt években [14], pedig ezt a helyet évtizedeken keresztül az akácméz 

töltötte be. Napjainkban ezt a csökkenő jelentőséget a fehér akác fagyérzékenységével, a 

virágzási periódus kedvezőtlen időjárásával és a mérsékelt nektárképződéssel hozzák 

összefüggésbe a méhészek, azonban a beszűkült méhlegelő okozta gazdasági kieséssel nem 

számoltak. 

A méhészet által előállított méz „kitermelése” a pergetés egy jó programlehetőség a falusi 

turisztikai kínálatban, vagy a mézből előállított mézeskalácsok, mint kézműves programok. 

Ezek a különböző mezőgazdasághoz kapcsolódó programok, mint turisztikai attrakciók, 

melyek a falusi turizmusban a vidéki életformához szorosan kötődnek, hozzájárulhatnak a vidék 

megtartó képességének növeléséhez [13].  
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Habár a fehér akác, mint méhlegelő jelenleg nagy területen áll rendelkezésre, a növekvő 

méhcsaládszám ellátását egyre kevésbé tudja biztosítani, hiszen természeti erőforrásaink, így a 

méhlegelők teljesítőképessége véges [19].  

Ezért tartjuk fontosnak azt, hogy a méhek számára jelentős gyűjtési-hordási lehetőséget 

biztosító akácerdő területek méhsűrűségét korlátozni szükséges, hiszen a beszűkült 

méhlegelőkön a gazdaságos méztermelés kedvező időjárás esetén is akadályoztatott, mely 

veszélyezteti a hazai méhészek piaci pozícióját és versenyképességét. Ennek enyhítésére 

javasoljuk a vándoroltatáshoz szükséges eszközpark fejlesztését, mely nagyobb távolságok 

megtételét biztosíthatja, ezáltal enyhíteni képes a magas méhsűrűség okozta méhlegelő-

beszűkülést a nyírségi akácosokban.  
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1.számú melléklet: A projekt-települések listája 

Település megnevezése 

Bejelentett méhcsaládok 

száma Megjegyzés 

2017 2018 

Ajak 745 785 Kisvárdai Járás 

Anarcs 250 200 Kisvárdai Járás 

Apagy 465 445 Nyíregyházi Járás 

Bagamér 779 600 Nyíradonyi Járás 

Baktalórántháza 1305 1162 Baktalórántházai Járás 

Balkány 49 79 Nagykállói Járás 

Bátorliget 579 648 Nyírbátori Járás 

Berkesz 1010 886 Kemecsei Járás 

Besenyőd 414 279 Baktalórántházai Járás 

Biri 233 256 Nagykállói Járás 

Bocskaikert  506 408 Hajdúhadházi Járás 

Bököny 4 6 Nagykállói Járás 

Dombrád 1984 1832 Kisvárdai Járás 

Döge 560 582 Kisvárdai Járás 

Encsencs, Nyírgelse, 

Penészlek 
1272 1270 Nyírbátori Járás 

Fábiánháza 204 259 Mátészalkai Járás 

Fényeslitke 606 444 Kisvárdai Járás 

Geszteréd  569 359 Nagykállói Járás 

Gyulaháza 1258 1130 Kisvárdai Járás 

Hajdúhadház 36 33 Hajdúhadházi Járás 

Hajdúsámson 1599 1799 Debreceni Járás 

Hodász  1818 1260 Mátészalkai Járás 

Jármi, Papos 419 443 Mátészalkai Járás 

Jéke 480 575 Kisvárdai Járás 

Kállósemjén 1004 5122 Nagykállói Járás 

Kálmánháza 340 152 Nyíregyházi Járás 

Kántorjánosi  1174 1893 Mátészalkai Járás 

Kékcse 230 245 
160 vándor, 160 vándor 

Kisvárdai Járás 

Kemecse  28 22 Kemecsei Járás 

Kisléta 535 301 Nyírbátori Járás 

Kisvárda 1029 1290 Kisvárdai Járás 

Kocsord 1164 1115 Mátészalkai Járás 

Kótaj 265 211 Nyíregyházi Járás 

Laskod  150 142 Baktalórántházai Járás 

Levelek  550 620 Baktalórántházai Járás 

Lövőpetri, Pap, Nyírlövő 750 538 Kisvárdai Járás 

Magy 2310 2060 
Ramocsaháza közös önkorm.  

Baktalórántházai Járás 

Máriapócs  1930 1566 Nyírbátori Járás 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6k%C3%B6ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Encsencs
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bi%C3%A1nh%C3%A1za
https://hu.wikipedia.org/wiki/Geszter%C3%A9d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hod%C3%A1sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1rmi
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ntorj%C3%A1nosi
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kemecse
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3taj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Laskod
https://hu.wikipedia.org/wiki/Levelek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magy
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1riap%C3%B3cs
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Mátészalka 1641 1871 Mátészalkai Járás 

Mérk, Tiborszállás 739 594 Mátészalkai Járás 

Mezőladány 354 414 Kisvárdai Járás 

Nagycserkesz  816 714 Nyíregyházi Járás 

Nagydobos  406 444 Mátészalkai Járás 

Nagyecsed  487 531 Mátészalkai Járás 

Nagykálló  1773 1922 Nagykállói Járás 

Napkor  1548 1752 Nyíregyházi Járás 

Nyírábrány, Fülöp 905 560 Nyíradonyi Járás 

Nyíracsád  2350 1330 Nyíradonyi Járás 

Nyíradony 73 74 Nyíradonyi Járás 

Nyírbátor  1591 979 Nyírbátori Járás 

Nyírbéltek  1546 1958 Nyírbátori Járás 

Nyírbogát, Nyírderzs 3047 1478 Nyírbátori Járás 

Nyírbogdány 1719 1576 Kemecsei Járás 

Nyírcsaholy 562 547 Mátészalkai Járás 

Nyírcsászári  1098 957 Nyírbátori Járás 

Nyíregyháza, 

Nyíregyháza-Oros 
9099 9099 Nyíregyházi Járás 

Nyírgyulaj 1492 880 Nyírbátori Járás 

Nyíribrony 266 384 
Ramocsaháza közös önkorm. 

Baktalórántházai Járás 

Nyírjákó  277 478 Baktalórántházai Járás 

Nyírkarász  25 27 Kisvárdai Járás 

Nyírkáta  588 845 Mátészalkai Járás 

Nyírkércs  360 384 
Ramocsaháza közös önkorm. 

Baktalórántházai Járás 

Nyírlugos  1493 1655 Nyírbátori Járás 

Nyírmada  1815 2013 Nyírség peremtelepülés 

Nyírmártonfalva  

815 896 18 áll, 797 vánd; 53 áll, 843 vánd 

Nyíradonyi Járás 

Nyírmeggyes  845 1075 Mátészalkai Járás 

Nyírmihálydi  520 450 Nyírbátori Járás 

Nyírparasznya  1648 1723 Mátészalkai Járás 

Nyírpazony 373 216 Nyíregyházi Járás 

Nyírpilis  116 72 
2019: 04. 24-ig: 62 mcs 

Nyírbátori Járás 

Nyírtass  1046 1503 Kisvárdai Járás 

Nyírtelek 2680 2722 Nyíregyházi Járás 

Nyírtét  887 665 Kemecsei Járás 

Nyírtura  1020 924 Nyíregyházi Járás 

Nyírvasvári  572 430 Nyírbátori Járás 

Ófehértó 652 677 Baktalórántházai Járás 

Ópályi 1036 849 Mátészalkai Járás 

Ököritófülpös, Rápolt 599 599 Mátészalkai Járás 

Ömböly 85 85 Nyírbátori Járás 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rk_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagycserkesz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagydobos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyecsed
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyk%C3%A1ll%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Napkor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADr%C3%A1br%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADracs%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADradony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrb%C3%A1tor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrb%C3%A9ltek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrbog%C3%A1t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrbogd%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrcsaholy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrcs%C3%A1sz%C3%A1ri
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADregyh%C3%A1za
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrgyulaj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADribrony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrj%C3%A1k%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrkar%C3%A1sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrk%C3%A1ta
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrk%C3%A9rcs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrlugos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrmada
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrm%C3%A1rtonfalva
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrmeggyes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrmih%C3%A1lydi
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrparasznya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrpazony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrpilis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrtass
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrt%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrtura
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrvasv%C3%A1ri
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93feh%C3%A9rt%C3%B3
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Őr  292 328 Mátészalkai Járás 

Pap 9 3 Kisvárdai Járás 

Pátroha 325 375 Kisvárdai Járás 

Petneháza 743 605 
Rohod Közös önkorm.  

Baktalórántházai Járás 

Piricse 103 151 Nyírbátori Járás 

Pócspetri 2344 2394 Nyírbátori Járás 

Pusztadobos 499 320 Nyírség peremtelepülés 

Rakamaz 311 251 Nyíregyházi Járás 

Ramocsaháza  1089 1268 
Ramocsaháza közös önkorm. 

Baktalórántházai Járás 

Rétközberencs  196 203 Kisvárdai Járás 

Rohod 1820 1637 Baktalórántházai Járás 

Sényő  358 610 Nyíregyházi Járás 

Szabolcs 163 95 Nyíregyházi Járás 

Szabolcsbáka 300 250 
Gyulaháza Közös önkorm.  

Kisvárdai Járás 

Szabolcsveresmart 1007 878 
Rétközberencs Közös önkorm.  

810 áll, 197 vánd; 775 áll, 103 v. 

Kisvárdai Járás 

Szakoly 1858 1966 Nagykállói Járás 

Székely (település)  718 690 Kemecsei Járás 

Téglás  26 22 Hajdúhadházi Járás 

Terem (település)  1743 1592 Nyírbátori Járás 

Tiszabezdéd 527 289 Záhonyi Járás 

Tiszakanyár 574 553 
Dombrádhoz tartozik 

Kisvárdai Járás 

Tiszanagyfalu, Timár 423 247 Nyíregyházi Járás 

Tornyospálca 1211 1071 Kisvárdai Járás 

Újdombrád 121 172 Kisvárdai Járás 

Újfehértó  2846 2356 1522 vánd; 911 vánd 

Újkenéz 442 386 Kisvárdai Járás 

Újléta 275 241 Nyíradonyi Járás 

Vaja  1174 1266 Mátészalkai Járás 

Vállaj 393 385 
Fábiánháza Közös önkorm.  

Mátészalkai Járás 

Vámospércs 18 26 Nyíradonyi Járás 

Vásárosnamény 4015 4482 Apagy-Vásárosnamény vonal 

Összesen 103490 102481 Bekért adatok alapján 

Forrás: Vulkovich G. (2018) Magyarország közigazgatási helynévkönyve (Gazetteer of 

Hungary, 2018) Központi Statisztikai Hivatal. ISSN 1217-2952 [24].  
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2.számú melléklet: A projekt településekhez tartozó községhatáros akácerdő területek 

Település megnevezése Akácerdő (ha) Akácerdő (km2) 

Ajak 164,61 1,6461 

Anarcs 292,4 2,924 

Apagy 713,75 7,1375 

Bagamér 1278,23 12,7873 

Baktalórántháza 1029,69 10,2969 

Balkány 1869,59 18,6959 

Bátorliget 514,03 5,1403 

Berkesz 182,21 1,8221 

Besenyőd 135,1 1,351 

Biri 134,1 1,341 

Bocskaikert  127,46 1,2746 

Bököny 124,78 1,2478 

Csaroda 5,12 0,0512 

Dombrád 16,74 0,1674 

Döge 16,36 0,1636 

Encsencs, Nyírgelse, Penészlek 4456,74 44,5674 

Fábiánháza 521,57 5,2157 

Fényeslitke 188 1,88 

Geszteréd  432,6 4,326 

Gyulaháza 360,6 3,606 

Hajdúhadház 1596,39 15,9639 

Hajdúsámson 1178,29 11,7829 

Hodász  456,35 4,5635 

Jármi, Papos 268,73 2,6873 

Jéke 65,42 0,6542 

Kállósemjén 1031,94 10,3194 

Kálmánháza 39,56 0,3956 

Kántorjánosi  964,67 9,6467 

Kékcse 165,31 1,6531 

Kemecse  354,9 3,549 

Kisléta 606,3 6,063 

Kisvárda 121,51 1,2151 

Kocsord 15 0,15 

Kótaj 112,03 1,1203 

Laskod  388,4 3,884 

Levelek  500,35 5,0035 

Lövőpetri, Pap, Nyírlövő 675,29 6,7529 

Magy 805,79 8,0579 

Máriapócs  542,48 5,4248 

Mátészalka 100 1 

Mérk, Tiborszállás 377 3,77 

Mezőladány 62,12 0,6212 

Nagycserkesz  34,59 0,3459 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rk_(Magyarorsz%C3%A1g)
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Nagydobos  554,96 5,5496 

Nagyecsed  162,11 1,6211 

Nagykálló  678,22 6,7822 

Napkor  716,09 7,1609 

Nyírábrány, Fülöp 2737,11 27,3711 

Nyíracsád  2091,12 20,9112 

Nyíradony 2426,49 24,2649 

Nyírbátor  1693,38 16,9338 

Nyírbéltek  2105,51 21,0551 

Nyírbogát, Nyírderzs 2119,02 21,,1902 

Nyírbogdány 599,52 5,9952 

Nyírcsaholy 391,72 3,9172 

Nyírcsászári  294,26 2,9426 

Nyíregyháza, Nyíregyháza-Oros 1170,39 11,7039 

Nyírgyulaj 536,17 5,3617 

Nyíribrony 341,87 3,4187 

Nyírjákó  135,86 1,3586 

Nyírkarász  1414,21 14,1421 

Nyírkáta  1331,07 13,3107 

Nyírkércs  484,03 4,8403 

Nyírlugos  1851,29 18,5129 

Nyírmada  863,11 8,6311 

Nyírmártonfalva  

1967,64 19,6764 

Nyírmeggyes  525,03 5,2503 

Nyírmihálydi  683,36 6,8336 

Nyírparasznya  530,51 5,3051 

Nyírpazony 344,33 3,4433 

Nyírpilis  545,56 5,4556 

Nyírtass  465,01 4,6501 

Nyírtelek 207,9 2,079 

Nyírtét  672,15 6,7215 

Nyírtura  614,91 6,1491 

Nyírvasvári  1402,03 14,0203 

Ófehértó 400,61 4,0061 

Ópályi 1224,9 12,249 

Ököritófülpös, Rápolt 1 0,01 

Ömböly 230,22 2,3022 

Őr  312,58 3,1258 

Pap 227,75 2,2775 

Pátroha 1108,68 11,0868 

Petneháza 516,48 5,1648 

Piricse 1090,89 10,9089 

Pócspetri 572,36 5,7236 

Pusztadobos 145,57 1,4557 

Rakamaz 34 0,34 
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Ramocsaháza  512,38 5,1238 

Rétközberencs  1,07 0,0107 

Rohod 628,34 6,2834 

Sényő  431,93 4,3193 

Szabolcs 22 0,22 

Szabolcsbáka 260,03 2,6003 

Szabolcsveresmart 167,58 1,6758 

Szakoly 810,39 8,1039 

Székely (település)  310,22 3,1022 

Téglás  396,43 3,9643 

Terem (település)  1540,39 15,4039 

Tiszabezdéd 108,82 1,0882 

Tiszakanyár 147,76 1,4776 

Tiszanagyfalu, Timár 17 0,17 

Tornyospálca 1446,28 14,4628 

Újdombrád 0 0 

Újfehértó  770,48 7,7048 

Újkenéz 4,23 0,0423 

Újléta 698,06 6,9806 

Vaja  516,22 5,1622 

Vállaj 199,14 1,9914 

Vámospércs 1366,79 13,6679 

Vásárosnamény 740,42 7,4042 

Összesen 72643,04 726,4304 

Forrás: A Nyírerdő Zrt. és a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal, Debreceni Járási Hivatal, 

Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti/Erdőtervezési Osztály (Erdőleltár) adatszolgáltatása 

alapján 
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Absztrakt 

Napjainkban a globális felmelegedés hatására kialakuló klímaváltozás egyre inkább a 

mindennapok középpontjába kerül. Igaz ez a gazdasági szektorra is, beleértve a baromfi 

ágazatot. A gazdasági veszteség, mind a tojások számának csökkenésében, mind a 

haszonállatok mortalitási rátájának növekedésében megnyilvánul. Számos kísérlet irányult már 

eddig is a baromfi hőtűrő képességének javítására. Irodalmi adatok igazolják a hőkezelés 

hatásosságát, azonban pontos protokoll még nincs kidolgozva. Ennek első lépéseként egy a 

hőstressznek jobban ellenálló, valamint arra érzékeny tyúkfajta molekuláris genetikai 

összehasonlító vizsgálata történik meg. Ezekből a vizsgálatokból információhoz juthatunk a 

hőkezelés és az azt követő hőstressz hatására végbemenő expressziós változásokról. Első 

lépésként a hőkezelés, a kikelést követő második napon történt meg. A csibék 12 órán keresztül 

38,5 oC-os környezetben voltak tartva, majd ezt követően a kezelést kapott egyedek feléből, 

illetve a kontroll állatok feléből is mintavétel történt. A kezelésen átesett, valamint a kontroll 

csoport többi tagja ivarérésig lett felnevelve, majd ezekből szintén megtörtént a mintavétel. A 

csibe és felnőtt házityúkok, kontroll és kezelt csoportjából négy féle szövetből történt 

mintavétel, ezután DNS és RNS izolálás következett. Az RNS mintákból cDNS átírás után 

állítottuk össze a qPCR reakciókat szövetspecifikus és hőstresszben érintett faktorokra 

specifikus mRNS és miRNS primereket alkalmazva. A miRNS-esek kulcsfontosságúak a 

génexpresszió szabályozásában. Úgy gondoljuk, hogy a miRNS-ek kifejeződési mintázatában 

a hőkezelés hatására létrejövő változások közvetlen információval szolgálhatnak az állatok 

adaptációs képességének hátterében meghúzódó molekuláris folyamatokról. Korábbi 

vizsgálatok alapján elmondható, hogy az előzetes hőkezelésen átesett állatok reproduktív 

tulajdonságai hőstressz hatására kevésbé romlottak, mint az a hőkezelést nem kapott állatok 

esetében tapasztalható volt. A molekuláris genetikai eredményeink magyarázattal szolgálhatnak 

a hőkezelés eredményezte emelkedett állati adaptáció mibenlétéről. 

Kulcsszavak: klímaváltozás, hőkezelés, miRNS, adaptáció 
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1. Bevezetés 

1.1 A kutatási téma jelentősége 

 

A kutatókat már régóta foglalkoztatja, hogyan lehetne megoldani a tyúkok akklimatizálását, 

vagyis, hogy a hűvösebb éghajlati területeken kitenyésztett, nagyobb teljesítményű házityúkok 

teljesítménye ne romoljon magas hőmérsékletű környezetbe helyezve sem. A magas 

hőmérséklet minden szaporasági és termelési paramétert negatívan befolyásol, ezáltal súlyos 

gazdasági kiesést okoz, akár a hús minőség, akár a tojás termelés mennyiségre nézve. 

Napjainkban már számos mérsékelt övi területen is igen hosszúak és forrók a nyarak, ezért a 

hőstressz okozta károk ma már a hazai nagyüzemek esetében is jelentősek, így a hőstressz 

hatására bekövetkező negatív hatások megelőzésére hazánkban is egyre nagyobb igény 

mutatkozik. A jövő hatékony mezőgazdaságának kialakításában nagy szerepe lesz az állatok 

fokozott adaptációs képességének, mivel világszerte megnövekedett az igény a baromfi 

termékekre. A hőstressz az az egyik legjelentősebb környezeti hatás, aminek az állományok 

leginkább kitettek. A gazdasági veszteség, mind a tojás szám csökkenésében, mind a mortalitási 

ráta növekedésében megnyilvánul [1]. Kutatásunk során olyan új eljárás kidolgozása a célunk, 

amelynek segítségével a magasabb környezeti hőmérsékletet is tolerálni képes baromfi vonalak 

lennének kialakíthatók. 

Annak érdekében, hogy enyhíteni lehessen a változó klíma következményeit, a hőstressznek 

jobban ellenálló, illetve érzékeny tyúk fajták molekuláris genetikai összehasonlító vizsgálatára 

van szükség. Egy optimális fiatalkori hőkezelési módszert kidolgozva pedig, a magasabb 

környezeti hőmérsékletet is tolerálni képes állomány lenne kialakítható [2] [3]. 

A hőkezelés hatására létrejövő molekuláris változásokat közvetlen a hőkezelés után, illetve 

ivarérett korban, négy különböző szövetben térképezzük fel. Úgy gondoljuk, hogy a környezet 

hatására az ivarsejtekben bekövetkező molekuláris változások az utód generációkban is 

kimutathatók. A hőkezelésnek kitett tyúkok utódjaiból létrehozott PG (Primordiális ősivarsejt) 

sejtvonalak is hordozzák a kezelés hatására az ivarsejtekben létrejött molekuláris változásokat. 

Ennélfogva a hőkezelt, illetve kontroll PGC vonalaknak az mRNS, illetve miRNS expressziós 

mintázatát összehasonlítva, képet kaphatunk arról, milyen védekezési mechanizmusok 

aktiválódnak a hőkezelés hatására az ivarsejtekben [4] [5]. 

 

1.2 Irodalmi áttekintés 

 

A házityúk ősivarsejteknek (PGC-k) kiemelkedő a jelentősége az alkalmazott embriológia és 

az őssejt-kutatás területén [6] [7]. A PG sejteket elsőként házi tyúkban, illetve fürjben 

tanulmányozták [8]. A házityúk embrionális fejlődése során a vérben vándorló PGC-ket össze 

lehet gyűjteni, tenyészeteket lehet létrehozni az izolált PG sejtekből [9] [10] [11]. Ezek a PG 

sejtek, hosszú tenyésztést követően is képesek beépülni a befogadó embrió csíravonalába és 

ivarsejtekké érni, amelyekből életképes utódok jönnek létre. 

Régóta próbálkoztak madár embrió eredetű őssejtvonalak létrehozásával, azonban ezeknek az 

ősivarsejteknek a hosszú távú fenntartása sokáig nem volt megoldott. Egy speciális tenyésztő 

médium kifejlesztése tette lehetővé a baromfi ősivarsejt tenyészetek hosszútávú fenntartását 

[11], aminek segítségével, egy minden eddiginél hatékonyabb módszer jött létre az őshonos és 

védett madaraink genetikai változatosságának megőrzésére [12]. 

Ezek az in vitro fenntartott ősivarsejt tenyészetek, alkalmas modell rendszerként szolgálhatnak 

a magas környezeti hőmérséklet okozta stressz hatására létrejövő molekuláris változások 

feltárására baromfiban. A kísérletsorozat során megvizsgáljuk a hőkezelésnek, majd 

hőstressznek kitett tojók szöveteiben, azok tojásaiban fejlődő embriók ivarszerv-telepeiben, 

illetve három napos embrióikból létrehozott PGC tenyészetek sejtjeiben az őssejtekre, az 
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ősivarsejtekre jellemző markerek expresszióját, illetve a hőstressz indukált gének 

kifejeződésében található különbségeket a nem hőkezelt állatokkal összehasonlítva azokat. 

Ismert, hogyha előzetesen megfelelő hőkezelést kapnak a kikelést követő második napon a 

csibék, a felnőtt állatok hőtoleranciája javul [13]. Olyan faktorok, illetve miRNS-ek 

expresszióját szeretnénk meghatározni, amelyek részt vesznek a hőstressz indukálta 

molekuláris jelátviteli folyamatokban. Irodalmi adatok alapján az egyik legfontosabb hősokk 

fehérje a HSP70 [14]. A hősokk fehérjék a molekuláris védőfunkciót ellátó chaperonok 

családjába tartoznak, amelyek elősegítik a fehérje feltekeredési folyamatokat, valamint előre 

jelzik a nem kívánt fehérje aggregátumok létrejöttét. A HSP70 működése hasonlít egy speciális 

hőmérsékleti szenzorhoz, ami segít a hőtolerancia kialakulásában, hőstressz esetén [15]. 

Valamint a HSP70-nek szerepe van az apoptózisban is [16]. 

Számos publikációban írtak arról, hogy a mikro RNS-ek fontos szerepet játszhatnak a hőstressz 

hatásának csökkentésében. Köztudott, hogy a miRNS-esek kulcsfontosságúak a génexpresszió 

szabályozásában. Többek közt leírták, hogy a miR-138 expressziója korrelációt mutat a hősokk 

fehérjék expressziójával, ezért összehasonlító elemzést szeretnénk végezni a különböző 

csoportok között (kezelt és nem kezelt), illetve különböző mintákban (szöveti, PGC) található 

miR-138 expressziós mintázatban. Egy izraeli kutatócsoport leírta a miR-138 szerepét a 

hipothalamikus neurogenezis szabályozásában [17]. Azt találták, hogy a miR-138 kötődik a 

Reelin (RELN) 3’UTR-hez, ennek következtében gátolja RELN expresszióját, ami elősegíti a 

neuronális sejtvándorlást. Ami további magyarázattal szolgál a hőkezelés elvégzésének 

időzítésére is, mivel madarak esetében fiatal korban még aktív a neuronális plaszticitás [17]. 

Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy a miRNS-ek kifejeződési mintázatában a hőkezelés hatására 

létrejövő változások közvetlen információval szolgálhatnak az állatok adaptációs képességének 

hátterében meghúzódó molekuláris folyamatokról. 

Szakirodalom alapján elmondható, hogy az előzetesen hőkezelésen átesett állatok reproduktív 

tulajdonságai hőstressz hatására kevésbé romlottak, mint az a hőkezelést nem kapott állatok 

esetében tapasztalható volt [18] [13]. A molekuláris genetikai eredményeink magyarázattal 

szolgálhatnak a hőkezelés eredményezte emelkedett állati adaptáció mibenlétéről. 

 

2. Célkitűzés 

 

Kutatásunk célja a hőkezelés hatására aktiválódó védekezési mechanizmusok vizsgálata szöveti 

mintákban és PG sejttenyészetekben, miRNS expressziós mintázatok összehasonlítása révén. 

Úgy gondoljuk, hogy a miRNS-ek kifejeződési mintázatában a hőkezelés hatására létrejövő 

változások pontosabb képet adnak az állatok adaptációs képességének hátterében meghúzódó 

molekuláris folyamatokról. 

Szeretnénk kifejleszteni egy olyan speciális hőkezelési eljárást, amelynek segítségével a magas 

környezeti hőmérséklet okozta stressz következményeit mérsékelni lehet. Egy optimális 

hőkezelési módszer kidolgozásával szeretnénk javítani a kezelt baromfiállomány hőtűrő 

képességét, amelynek alkalmazása megfelelő gazdasági termelést tesz lehetővé még magas 

környezeti hőmérséklet estén is. 

 

3. Anyag és módszer 

3.1 A házi tyúk tartása, hőkezelése 

 

A kísérlet sorozatban használt Kendermagos Erdélyi Kopasznyakú tyúkok a HáGK 

(Haszonállat Génmegőrzési Központ) gödöllői kísérleti telepén voltak szabad tartásban. 

A hőkezelési kísérlet során a tojásokat 38oC-on, 60%-os páratartalom mellett keltettük. A csibék 

hőkezelése két napos korban, 38,5oC-on, 12 órán keresztül történt a HáGK telephelyén, Dr. 
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Liptói Krisztina és munkatársai segítségével. A hőkezelt és nem hőkezelt, kontroll csoport 

30oC-os hőstressznek lett kitéve, 24 hetes koruktól, 12 héten keresztül. 

A kezelt és kontroll állatokból származó szöveti minták, a begyűjtést követően folyékony 

nitrogénben tároltuk. A kísérlet sorozatban hőkezelt, hőkezelt és hő-stresszelt, illetve kontroll 

csoportok utódaiból származó embriók ivarszerveit is kipreparáltuk későbbi felhasználáshoz. 

Tovább a hőkezelt, hőkezelt és hő-stresszelt, illetve kontroll csoportba tartozó állatok utódaiból 

(három napos embriókból) izolált vérből PGC vonalakat alapítottunk és felhasználásig 

lefagyasztottunk (1. ábra). 

 

 
1. ábra: Hőkezelési kísérlet sorozat folyamatábrája [3] [5] [11] 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

3.2 PG sejtek gyűjtése, tenyésztése 

 

Madaraknál a PG sejtek az embrió keringési rendszerét használják arra, hogy eljussanak az 

ivarszervtelepekig [19]. A PG sejteket a Hamburger-Hamilton féle nevezéktan (2. ábra) HH14-

16-os stádiumú embriók véréből izoláltuk [20]. Az izolálás az embrió dorzális aortáján keresztül 

történt egy üveg mikrokapillárissal, amivel 1-2 μl vért tudtunk összegyűjteni. Ezt a mennyiségű 

vért egy speciális tenyésztőmédiumba helyeztük, ami csak a PG sejtek fejlődését támogatja, 

egy pár héten belül a vérsejtek elpusztulnak, majd egy tiszta PGC tenyészetet kapunk. A 

felhasznált médium elkészítésének leírása a skóciai Roslin Intézettől származik [11] [21]. A 

későbbi vizsgálatokra (RNS izolálás) a sejteket TRIzol-ban gyűjtöttük össze, 10 percen 

keresztül szobahőmérsékleten tartottuk, majd –70oC-on tároltuk a mintákat az RNS izolálásig. 
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2. ábra: Házi tyúk embrionális fejlődésének sematikus ábrája [20] 

Forrás: Wolpert L. (2011). Principles Of Development alapján saját szerkesztés 

 

3.3 RNS izolálás 

 

Az RNS izolálása a hőkezelt csibék, illetve a hőkezelt és hő-stresszelt felnőtt és kontroll tyúkok 

négy különböző szövetéből (agy, vázizom, máj, ivarszervek), a tojók tojásaiban fejlődő embriók 

ivarszerv-telepeiből, illetve három napos embriókból létrehozott PGC tenyészetek sejtjeiből 

történt. A TRIzol-ba legyűjtött mintákat felolvasztottuk, majd az ivarszervekből homogenizálás 

után, míg a PG sejtekből homogenizálás nélkül végeztük el az RNS izolálást. Az izolálás során 

kapott RNS koncentrációját NanoDrop (ND-1000, Thermo Scientific, UV-Vis) 

spektrofotométerrel mértük. 

 

3.4 Real-time PCR 

 

Hőkezelés hatására indukálódó miRNS expressziós mintázat változásának nyomon követését 

real-time PCR (qPCR) technika segítségével végeztük. A qPCR-hez 96 lyukú plate-et 

használtunk, a reakciót Eppendorf Mastercycler Realplex készülékben végeztük [22]. A 

reakcióhoz az előzőleg elkészített cDNS oldatokból 0,75μl-t, a SYBR Green festéket és a 

primereket tartalmazó qPCR mixből 14,25μl-t mértünk be lyukanként. Minden minta/primer 

esetében 3 párhuzamos mérést végeztünk. 

Belső kontrollként (háztartási génként) cGapdh-t alkalmaztunk, illetve a vizsgálandó markerek 

esetében az általunk tervezett primer párokat használtunk [22] (1. ábra). A miRNS-ek esetében 

speciális TaqMan próbákat alkalmaztunk. 

 

3.5 Statisztikai analízis 

 

Az adatok kiértékelését GenEx program (MultiD Company) segítségével végeztük. ANOVA 

analízist követően Tukey-féle post hoc eljárást alkalmazva azonosítottuk, hogy mely 

mintapárok átlagai közötti eltérés szignifikáns. 
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4. Eredmények 

 

Eddigi eredményeink alapján elmondható, hogy a reproduktív tulajdonságok kevésbé romlottak 

hőstressz esetén, a tojástermelés, és az életképes embriók aránya is szignifikánsan magasabb 

volt a hőkezelt csoportban hőstressz esetében, mint azoknál, az állatoknál, amelyek csak 

hőstresszen estek át. 

Megvizsgáltunk két hőstresszel kapcsolt (HSP70, miR-138), egy őssejt specifikus (miR-191) 

és egy ősivarsejt specifikus (CVH - chicken vasa homologue) markerek expressziós mintázatát, 

kezelt és nem kezelt ivarszerv telepekben. A HSP70 és a miR-138 emelkedett expressziója 

figyelhető meg a hím jobb oldali gonádokban, míg az őssejt és ősivarsejt specifikus markerek 

jobb/bal oldali aszimmetriát mutatnak (3. ábra). 

 

 
3. ábra: CVH; HSP70; miR-191 és a miR-138 expressziós mintázatának változása hím 

(M) és nőstény (F) 10 napos embrió jobb (R) és bal (L) oldali gonád szövetekben [3] [22] 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ezt követően kontroll PGC tenyészetekben vizsgáltuk a HSP70 (4. ábra/a) és a miR-138 (4. 

ábra/b) expressziós szintjét. Mind a HSP70, mind a miR-138 expressziója a tenyésztés kezdetén 

alacsony értéket mutatott. A tenyésztés idejének előrehaladtával, növekedés volt megfigyelhető 

mindkét értékben. 

 

 
4. ábra: A HSP70 (a) és miR-138 (b) relatív expressziója kontroll PGC tenyészetekben 

[3] [21] [22] 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

  



170 

 

5. Következtetések 

 

Kutatásunk során a PG sejttenyészeteket, mint modell rendszert alkalmazzuk, amellyel 

meghatározhatjuk a hőkezelés hatására végbemenő molekuláris folyamatokat. 

Hőkezelési eljárás optimalizálásával javíthatjuk az állatok adaptációs képességét, ezáltal 

hatékonyabbá válhat a mezőgazdasági termelés. 

Emellett kutatások irányulnak az akklimatizációs tulajdonság örökölhetőségére is, ami 

epigenetikai változásoknak átadásán keresztül valósulhat meg. A PG sejttenyészetek 

karakterizálásával, lehetőség nyílna ezeknek az epigenetikai módosulásoknak a feltárására, ami 

magyarázattal szolgálhat a generációkon átadódó adaptációs képességről. 
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Absztrakt 

Vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy egyszerű mechanikai darabolással hogyan 

formázhatók, egységesen alakíthatók a főtt tojástermékek, esetünkben a tisztított, főtt 

keménytojás, ill. a tojásfehérje rúd. 

Vizsgálataink fő célja az volt, hogy ezzel a módszerrel egyszerűen, gyorsan, hatékonyan 

tudjunk darabos, rögös tojástermékeket, főként tojásfehérje alapú termékeket előállítani. Az 

aprítással készült félkész termékeket ezt követően tojásfehérje alapú tejtermék analógok 

készítésére használhatjuk, azonban a technológia optimalizálásához a jelen vizsgálat 

elengedhetetlen. 

Vizsgálatainkhoz speciális átalakításokat végeztük egy „daráló” berendezésen, és hat 

különböző formázóval kapott mintákat vizsgáltuk a következő paraméterekre: 

 

-mikrobiológiai paraméterek változása a gyártás során 

-mikrobiológiai paraméterek változása a tárolás során (2-4°C-on történő tárolás) 

-patogénok jelenléte 

-fizikai paraméterek (szemcseméret) 

-mikroszkópos szerkezeti vizsgálatok 

-érzékszervi jellemzők (íz, illat) 

 

Eredményeinkből látszik, hogy bár a főtt tojástermékekből (főtt tojásfehérje rúd, tisztított főtt 

keménytojás) viszonylag egyszerű aprításos/darabolásos lépéssel számos formájú, jól eltartható 

mailto:hidas.karina@phd.uni-szie.hu
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félkészterméket állítható elő, ezek tejtermék analógnak nem alkalmasak, csupán félkésztermék 

előállítására alkalmas az aprítás. 

Enne két fő oka: 

1) az érzékszervi jellemzők tojásra jellemzők. Ennek elfedésére, kiküszöbölésére további 

vizsgálatok szükségesek, ill. új más területeken történő fejlesztés hangsúlyozása mellett kell 

dönteni. 

2) az állomány, például a fehérjedarabkák állománya egyértelműen megtartják a tojás 

jellemzőit. 

Kulcsszavak: tojástermékek, tejtermék analógok, aprítási műveletek, technológia fejlesztés 

 

1. Bevezetés 

1.1 alfejezet neve 

 

A tojás az egyik tápanyagokban leggazdagabb élelmiszerünk, amely nagy mennyiségben 

tartalmazza az emberi szervezet számára elengedhetetlen esszenciális aminosavakat (6). A tojás 

rendszeres fogyasztása hozzájárul az egészséges és kiegyensúlyozott étrendhez. A 

tojássárgájában található koleszterin miatt korábban számos irodalmi forrás nem javasolta a 

rendszeres fogyasztását, azonban a legújabb kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy a 

táplálékkal bevitt koleszterin mennyisége csupán 20%-kal járul hozzá az emberi szervezetben 

mérhető teljes koleszterin mennyiségéhez (2, 3, 5) 

A tojás a sportágspecifikus étrendek mellett a súlycsökkentő diéták szerves részét is képezheti, 

ugyanis napi egy közepes méretű tojás elfogyasztása hozzájárul az étvágyérzet csökkentéséhez 

a következő 24 órában (9). A nagy mennyiségű és kiváló minőségű fehérje mellett a tojás 

számos rendkívül fontos tápanyagot tartalmaz nagy mennyiségben. Ezek közül kiemelendő a 

kalcium, a folsav, a vas és a lutein. A tojásban a C-vitaminon kívül minden vitamin 

megtalálható. Ezek közül a legjelentősebbek a zsíroldható vitaminok, így az A-, D- és B12-

vitamin (1, 10). 

A modern fogyasztók körében egyre nagyobb igény jelentkezik a funkcionális élelmiszerek 

iránt. Ez nemzetközi szinten, például Japánban kiemelkedő fogyasztói igény (4). Ezzel szemben 

a magyar fogyasztók első sorban az élelmiszerek érzékszervi tulajdonságait, élvezeti értékét 

tekintették a legfontosabb tényezőnek. Ez azonban a különböző egészséges életmóddal 

foglalkozó ismeretterjesztő és marketingtevékenységeknek köszönhetően megváltozni látszik 

(7, 8) 

Emellett természetesen meg kell említenünk az egyre nagyobb számban jelentkező igényt a 

„mentes” termékek piacán is (11), ezek közül tálkán a legjelentősebb a laktóz- és tejfehérje-

mentes termékek piaca. Kísérletünkben arra kerestük a választ, hogy főtt tojástermékekből elő 

lehet-e állítani csupán darabolással rögös tejtermékekhez (pl. túró, rikotta) hasonló 

tulajdonságokkal rendelkező tejtermék-analógokat. 

 

2. Anyag és módszer 

2.1 Felhasznált anyagok 

 

Kísérleteinkhez a Capriovus Kft. gyártóvonalairól származó főzött, tisztított keménytojás sós 

lében és főzött tojásfehérje rudat használtunk. A két különböző alapanyag alkalmazásának oka 

egyrészről a különböző termékösszetétel, illetve a termékek különböző geometriája volt. 
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2.2 Alkalmazott módszerek 

 

    

1 2 3 4 
 

1. ábra: a kísérlethez alkalmazott aprítófeltétek 

 

A feltétek (1. ábra) teljesen más geometria jellemzőkkel rendelkeztek (alak, áteresztő felület 

nagysága), hogy minél szélesebb körbe betekintést nyerjünk a lehetőségek területén, gondolva 

itt a következőkre: 

 forma homogenitás 

 méret homogenitás 

 főtt keménytojás esetén fehérje/sárgája homogenitás 

A különböző kialakításokkal nagyobb tételeket gyártottunk, mivel műszakon belül számoltunk 

a feltapadásokra, ezeknek a mikrobiológiai és fizikai paraméterekre történő hatásával. 

A tárolási kísérletek során a különböző mintavételi időponthoz (±20 perc) tartozó, aprított 

mintákat kék fóliába csomagoltuk (vákuum vagy módosított légterű csomagolást nem 

alkalmaztunk), majd ezt követően jelölve hűtőkamrában tároltuk. 

A mintákat az előírt napon felbontottuk és vizsgáltuk. 

A mikrobiológiai vizsgálatok a következőképpen történtek: 

 aerob mezofil összcsíraszám – hígításos lemezöntés 

 Enterobacteriaceae szám – hígításos lemezöntés 

 Salmonella (jelenlét/cm2) – PCR ill. szelektív táptalaj 

o Listeria (jelenlét/cm2) - PCR ill. szelektív táptalaj 

o B. cereus (jelenlét/cm2) – szelektív táptalaj 

o  
A nem mikrobiológiai vizsgálatok a következőképpen történtek: 

 érzékszervi vizsgálat: 3 képzett és 3 laikus érzékszervi bíráló 

 átlagos szemcseméret – tolómérő segítségével 

 

A mintákat onnantól számítottuk nem megfeleltnek, amikor a „Főzött, tisztított keménytojás 

sós lében” specifikációjában szereplő mikrobiológiai paramétereknek már nem felelt meg. 
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3. Eredmények és értékelésük 

3.1 mikrobiológiai változások 

 

A mikrobiológiai vizsgálatok közül csupán a mezofil aerob összes élő csíraszám vizsgálatánál 

tudunk különbségeket felfedezni az egyes minták, az egyes feltétek között. A többi 

mikrobiológiai vizsgálat minden esetben negatív eredményt adott a 8 órás tárolási idő végéig. 

A főtt egész tojás mezofil mikrobiótájában bekövetkező változásokat szemlélteti a 2. ábra. Jól 

láthatjuk, hogy a 2 és 4 aprítófejek alkalazása esetén következett be nagyobb mikroba-szám 

növekedés a 8. óra végére. 

 

 

2. ábra: A főtt egész tojás mezofil aerob csíraszámának alakulása az aprítást követően 

 

 

 

3. ábra: A főtt tojásfehérje rúd mezofil aerob csíraszámának alakulása az aprítást 

követően 
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A 3. ábrán láthatjuk a tojásfehérje rúd mikrobiológiai változásait az aprítást követően. A főtt 

tojáshoz hasonlóan itt is a legnagyobb mikrobaszám-növekedést a 4. és 2. aprítófeltét 

alkalmazása okozta. Azonban a tojásfehérje rúd szennyezettsége jelentősen kisebb, mint az 

egész főtt tojásé. Összességében mindkét vizsgált mintáról elmondható, hogy a vizsgált 

időtartam alatt nem ért elaz emberi egészségre ártalmas mikrobiológiai szennyezettséget. 

 

3.2 a techno-funkcionális és érzékszervi paraméterek változásai 

 

 

 

4. ábra: a főtt teljes tojás az 1. feltéttel történt aprítás után 

 

 

5. ábra: a főtt teljes tojás a 3. feltéttel történt aprítás után 
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6 ábra: a főtt teljes tojás a 4. feltéttel történt aprítás után 

 

A 4. 5. és 6. ábrán láthatjuk, hogyan néztewk ki aprítást követően az egész főtzt tojásból nyert 

minták. Minden mintáról elmondható, hogy a sárgája rész szemcsemérete egyenletes volt, a 

sárgája esetén a szemcseméretet nem befolyásolta az aprítófeltét geometriája. 

Ezzel szemben a fehérje méret szerinti eloszlása nagyban függött az alkalmazott aprítófeltéttől. 

A 7. ábrán láthatjuk, hogy egész főtt tojás esetén a legnagyobb fehérje szemcseméret a 3. és 1. 

feltéttel történt aprítást követően volt mérhető. 

 

 

7. ábra: Az átlagos fehérje darabméret alakulása egész főtt tojás esetén 
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8. ábra: Az átlagos fehérje darabméret alakulása főtt tojásfehérje rúd esetén 

 

Az egész főtt tojáshoz hasonlóan alakult a fehérje szemcsemérete a főtt tojásfehérje rúd 

esetében is. Itt is a legnagyobb szemcseméretet a 3. és 1. feltét alkalmazásával nyertük. Mindkét 

mintánál megfigyelhetjük, hogy a tárolási idő alatt az átlagos fehérje szemcseméret csökkent, 

ez valószínű a vízveszteség által bekövetkezett szemcsezsugorodásnak tudható be. 

A minták érzékszervi paraméterei (szín, illat és íz) minden esetben megegyeztek a főtt egész 

tojás, illetve a főtt tojásfehérje rúdtól elvárható paramétereknek. Idegen ízt, illatot, vagy színt 

nem tapasztaltunk a tárolás alatt sem.  

 

4. Összefoglaló 

 

Eredményeinkből látszik, hogy bár a főtt tojástermékekből (főtt tojásfehérje rúd, tisztított főtt 

keménytojás) viszonylag egyszerű aprításos/darabolásos lépéssel számos formájú, jól eltartható 

tojástermék állítható elő, ezek tejtermék analógnak nem alkalmasak. 

Enne két fő oka: 

1) az érzékszervi jellemzők tojásra jellemzők. Ennek elfedésére, kiküszöbölésére további 

vizsgálatok szükségesek, ill. új más területeken történő fejlesztés hangsúlyozása mellett kell 

dönteni. 

2) az állomány, például a fehérjedarabkák állománya egyértelműen megtartják a tojás 

jellemzőit. 

Tehát összességében elmondhatjuk, hogy a kívánt érzékszervi tulajdonságok eléréséhez más 

módszert kell alkalmaznunk, vagy az aprítási műveletet kell más technológiával ötvöznünk. 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

Kutatásainkat a „VEKOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” 

pályázati kiírásban támogatott „Tojásfehérje alapú tejtermék analógok kifejlesztése és a 

szükséges technológiák kidolgozása” című projektünk keretében valósítottuk meg. 
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Absztrakt 

A helyi adók a rendszerváltástól jogrendszerünk integráns részét képezik és a helyi adóztatás 

az önkormányzati igazgatás egyik legfontosabb kérdése, hiszen a helyi adóbevételek azok, 

amelyekkel az önkormányzatok önként vállalt feladataikat, közszolgáltatásaikat finanszírozni 

tudják, illetve a kötelező helyi feladataikat magasabb szinten valósíthatják meg. Ráadásul a 

helyi adók azok, amelyekkel az önkormányzatok a pénzügyi függetlenségüket biztosítani 

tudják. A helyi adók megállapításához az önkormányzatok számára viszonylag tág teret 

engednek a jogszabályok, azonban a helyi adók megállapítása nyilvánvalóan nem lehet 

parttalan. Kérdés az, hogy vajon fellelhető-e bármilyen nyoma annak, hogy egy önkormányzat 

a helyi adó bevezetésekor vagy mértékének megállapításakor diszkriminál egyes 

vállalkozásokat, megsértve ezzel az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályozást? 

Kulcsszavak: versenypolitika, belső piac, állami támogatás, önkormányzatok, helyi adózás 

 

1. Bevezetés 

 

Kevéssé vizsgált, de meglátásunk szerint fajsúlyos kérdése az adóztatásnak a helyi, azaz az 

önkormányzati adóztatás kérdése. Hazánkban mindösszesen 3.178 települési önkormányzat 

működik, amelyek számára nyitva áll a helyi adóztatás lehetősége. A helyi adók kivetésének 

joga az önkormányzatok alapvető jogai közé tartozik, hiszen ennek fajtájáról és értékéről való 

döntés joga az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában már meghatározásra kerül. A 

helyi adóztatás az önkormányzati igazgatás egyik legfontosabb kérdése, hiszen a helyi 

adóbevételek azok, amelyekkel az önkormányzatok önként vállalt feladataikat, 

közszolgáltatásaikat finanszírozni tudják, illetve a kötelező helyi feladataikat magasabb szinten 

valósíthatják meg. A helyi adóztatás nélkül önkormányzatiságról nem is beszélhetnénk. 

A helyi adókra vonatkozó alapvető jogszabályunk, az 1990. évi C. törvény (Htv.), amelynek 

keretei között az önkormányzat egy-egy helyi adót bevezethet, alkalmazhat. A Htv. keretei - 

azért, hogy az önkormányzatok minél jobban érvényesíthessék a helyi adópolitikájukat - tág 

teret enged az egyes helyi adók mértékének megállapításánál. Ugyanakkor viszont e területen 

is irányadó az állami támogatásokra irányadó szabályozás, melynek értelmében az 

önkormányzatok nem nyújthatnak indokolatlan támogatásokat az egyes vállalkozásoknak. A 

helyi adók megléte vagy akár csak bevezetésének kérdése, illetve mértéke ugyanis egy-egy 

vállalkozás alapításánál, fejlesztésénél kiemelt szempontnak minősül. Vajon fellelhető-e 

bármilyen nyoma annak, hogy egy önkormányzat a helyi adó bevezetésekor vagy mértékének 

megállapításakor diszkriminál egyes vállalkozásokat, megsértve ezzel az állami támogatásokra 

vonatkozó uniós szabályozást? 

Tanulmányunkban e kérdés megválaszolására vállalkozunk, melynek keretében hazánk 23 

megyei jogú városát vizsgáljuk meg, hogy milyen helyi adókat és helyi adó mértékeket 

alkalmaznak. Ennek során olyan mintákat keresünk, amelyek földrajzi (vagy esetlegesen más) 

mailto:josef.bacsardi@gmail.com
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alapon megvalósuló diszkriminációra utalhatnak. Előzetesen úgy véljük, hogy az építményadó 

és telekadó helyi adók mértékének szabályainál lehet felfedezni diszkriminatív adóztatási 

gyakorlatot. Éppen ezért a vizsgálat súlypontja ezen adónemekre esett. 

 

2. Hipotézisek 

 

Kutatásunk megkezdésekor az alábbi hipotézisek kerültek felállításra: 

1. A megyei jogú városok helyi adórendszere összetettségüknél fogva alkalmasak a 

diszkriminatív helyi adóztatás megvalósítására. 

2. A megyei jogú városok többségénél nincs diszkriminatív helyi adóztatás. 

3. Az építményadó és telekadó helyi adók mértékének szabályainál lehet felfedezni 

diszkriminatív adóztatási gyakorlatot. 

 

3. Adók és az állami támogatás kapcsolata 

 

Kutatásunk bemutatását megelőzően mindenképpen szükséges megvizsgálni az adók és az 

állami támogatás közötti kapcsolódási pontokat. 

Az uniós versenyjogban kulcsszerepet tölt be az állami támogatások kérdésköre. Az EUMSZ 

107.(1) cikke szerint „a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami 

forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy 

bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, 

amennyiben ez érinti a tagállamok közti kereskedelmet”. Mindez rávilágít arra, hogy az Unió 

már hosszú ideje elkötelezett az indokolatlan támogatások visszaszorítására. A fenti szigorú 

szabályok alól pedig csak szűk körben enged kivételt, úgymint a természeti csapások vagy a 

fejletlen régiók felzárkózását elősegítő támogatások. Mindez jól mutatja, hogy a belső piac 

integritása felülírja az egyes nemzetállami érdekeket. A tagállamok azonban továbbra is arra 

törekszenek, hogy gazdaságpolitikájukat kizárólag ők határozhassák meg, ami viszont sok 

esetben azzal járhat, hogy olyan eszközökkel élnek, amelyek a versenyt torzítják. Éppen ezért 

az Európai Unióban a tagállami gazdaságpolitikákat keretek közé kell szorítani, s csak azokat 

a támogatásokat szabad megengedni, amelyek piaci hiányosságokat küszöbölnek ki. 

Az Európai Gazdasági Közösség, majd az Európai Unió létrejöttével ugyanis új, sajátos helyzet 

alakult ki: a tagállamok fokozatosan egyre több hatáskörrel ruházzák fel az uniós 

intézményeket, amelyek az uniós jog alkalmazhatóságát lényegesen kiterjesztik. Azonban ez 

továbbra sem jelenti azt, hogy a tagállamoknak megszűnt volna a mozgásterük.  

Mindez különösen az adópolitika esetében igaz, ami az egyik legfontosabb eszköz a 

gazdaságpolitika meghatározására, s így a nemzeti szuverenitás részét is képezi1. Nem véletlen 

tehát, hogy az uniós jog nem ismeri az „európai adó” fogalmát: az Európai Unió ilyen jellegű 

bevételei a tagállami forgalmi adók bizonyos százalékából, a vámbevételekből és a 

mezőgazdasági kivetésekből származnak2. Szintén nem létezik uniós adóhatóság, illetve 

szövetségi szintű adórendszer sem3. Az egyedüli célkitűzés a belső piac integritásának 

biztosítása. Éppen ezért a Szerződésekben viszonylag kevés rendelkezés vonatkozik az adókra: 

az EUMSZ 110-113. cikkelyei által kijelölt keretek értelmében a tagállamoknak tartózkodniuk 

kell a diszkriminatív vagy protekcionista adók bevezetésétől. 

                                                 
1 BÉKÉS Balázs: A közvetlen adózás az Európai Unióban. PhD értekezés, PPKE JÁK Doktori Iskola. Budapest, 

2012. március. 

https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/B%C3%A9k%C3%A9s%20Bal%C3%A1zs%20PHD%20dolgoza

t.pdf ; 17. 
2 BÉKÉS: im. 17. 
3ŐRY Tamás: Adóharmonizáció az Európai Unióban. Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma. 

http://www.bmeip.hu/download/engemiserint/Adoharmonizacio%20az%20EUban.pdf; 3. Letöltés dátuma: 

2019.05.02. 
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Az Európai Unióban főszabály szerint tehát továbbra is az adószuverenitás elve érvényesül, az 

uniós intézmények az adóharmonizáció segítségével igyekeznek az egyes adórendszereket 

befolyásolni, teljes beavatkozást azonban nem gyakorolnak4. A szakirodalom ennek kapcsán 2 

utat említ: a pozitív, illetve a negatív harmonizációt. Előbbi tekintetében a Tanács 

harmonizációs rendelkezéseket fogadhat el különleges jogalkotási eljárásban egyhangúság 

mellett, ami döntően irányelvek formájában valósul meg5. Emiatt viszont uniós szinten – 

különösen a közvetlen adózás területén6 - lassan halad előre az adórendszerek közelítése, az 

egyes tagállamok adójoga továbbra is nagyfokú eltérést mutat. Mindez nem véletlen, hiszen e 

terület továbbra is érzékeny a tagállamok számára, s a jelenleg még 28 tagú Európai Unióban 

az egyhangúság követelményének eleget tenni rendkívül nehéz7.  

Mindezek fényében előtérbe kerül a negatív harmonizáció, ahol az Európai Bíróságra hárul a 

feladat, hogy jogfejlesztő tevékenységével, ítéletein keresztül kijelölje a tagállamok 

mozgásterét. A Testület ennek keretében tiltásokkal formálja a nemzeti adójogokat. Eddig 

főként az alapelvek betartására, valamint a belföldi és külföldi adóalanyok diszkriminációjának 

megelőzésére törekedett8. A Bíróság számos alkalommal bizonyította már, hogy képes az uniós 

jognak új irányokat szabni, így ez az eszköz alkalmas lehet a belső piac integritásának 

védelmére9. Mindazonáltal ez az irány mindössze a nemzeti jogszabályok ekvivalenciáját és 

átláthatóságát követeli meg10. 

A fentiek alapján elsőre úgy tűnhet, hogy a tagállamoknak nem kell sok megkötéssel 

számolniuk. Azonban ténylegesen több olyan terület is van, amely korlátozhatja a tagállamok 

mozgásterét. Ilyennek minősül például a káros adóversenyt generáló adóintézkedések 

megszüntetésének kötelezettsége, az uniós szabadságok (különösen a letelepedés, a 

szolgáltatásnyújtás és a tőke szabad mozgása)11 és az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok betartása12.  

                                                 
4 ERDŐS Éva: Az európai adóharmonizáció mint a káros adóverseny elleni fellépés eszköze. Publicationes 

Universitatis Miskolcinensis  Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/1. (2012) pp. 255–270. 

http://www.matarka.hu/koz/ISSN_08666032/tomus_30_1_2012/ISSN_0866-6032_tomus_30_1_2012_255-

270.pdf; 256.o. Letöltés dátuma: 2019.05.03. 
5 Habár a Szerződések csak a közvetett adókra vonatkozóan tartalmaznak explicite rendelkezést (EUMSZ 113. 

cikk), a közvetlen adózásra (társasági adózásra) is irányadók: ugyanis az EUMSZ 115. cikke engedélyezi – szintén 

egyhangúság mellett - irányelvek elfogadását a tagállamok olyan törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 

rendelkezéseinek közelítése céljából, amelyek közvetlenül érintik a belső piacot. Erről részletesen lásd például: 

KEUSCHNIGG, Christian-LORETZ, Simon-WINNER, Hannes: Tax competition and tax coordination in the European 

Union: A survey, Working Papers in Economics and Finance, No. 2014-04, 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/122170/1/803538588.pdf, illetve BITTMANNOVÁ, Bianka: The Current 

State of the Tax Harmonization in the European Union, International Journal of Novel Research in Marketing 

Management and Economics Vol. 3, Issue 1, pp: (1-9), Month: January-April 2016, 

http://www.noveltyjournals.com/download.php?file=The%20Current%20State%20of%20the%20Tax-

473.pdf&act=book  
6 Ezzel kapcsolatban lásd például: CZAKÓ Dezső: Az Európai Unió adóharmonizációs folyamatának legfontosabb 

eredményei és néhány aktuális fejleménye, http://publikaciotar.repozitorium.uni-bge.hu/216/1/2011_3_06.pdf; 

95-96., illetve Margarita F. SAFONOVA-Dmitry S. REZNICHENKO-Marina V. MELNICHUK-Alan K. KARAEV-

Svetlana F. LITVINOVA: Taxes Harmonization Features in the European Union Countries, International Journal of 

Economics and Financial Issues, 2016, 6(S8) 154-159, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/365187 
7 ERDŐS: i.m., 256. 
8 BÉKÉS: im. 19-20.o. 
9 Elegendő csak, ha a Costa v. ENEL ügyre utalunk, melyben a Testület kimondta, hogy az uniós jog elsőbbséget 

élvez a tagállami joggal szemben. Erről bővebben lásd: C-6/64. sz. Flaminio Costa v E.N.E.L. ügy, 

[ECLI:EU:C:1964:66]. 
10 ERDŐS: im.; 263-264.o. 
11 Influence of EU Law on Taxation in the EU Member States' Overseas Territories and Crown Dependencies, 

Directorate General for internal policies policy department A: Economic and scientific policy,  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578989/IPOL_IDA(2016)578989_EN.pdf, 8-10. 
12 NYIKOS Györgyi (szerk.): Állami támogatások, Dialóg Campus kiadó, Budapest, 2018, 131-153. 

http://www.matarka.hu/koz/ISSN_08666032/tomus_30_1_2012/ISSN_0866-6032_tomus_30_1_2012_255-270.pdf
http://www.matarka.hu/koz/ISSN_08666032/tomus_30_1_2012/ISSN_0866-6032_tomus_30_1_2012_255-270.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/122170/1/803538588.pdf
http://publikaciotar.repozitorium.uni-bge.hu/216/1/2011_3_06.pdf
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Az Európai Bizottságnak ennek következtében alapvetően két lehetősége volt, hogy fellépjen a 

diszkriminatív tagállami adópolitikai törekvésekkel, illetve a multinacionális vállalatok 

adóelkerülésével szemben: az uniós szabadságok vagy az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok13. Ezek közül az utóbbira esett a választása, ami nem meglepő, hiszen ezen a 

területen a Testületnek az EUMSZ 108. cikke szerint kizárólagos hatáskörei vannak. 

Az EUMSZ 107. cikk értelmében ráadásul nincs annak jelentősége, hogy a támogatást milyen 

formában nyújtják. Éppen ezért az egyes tagállami adóintézkedések éppúgy tiltott állami 

támogatásnak minősülhetnek, mint a direkt támogatások. Ezt az Európai Bizottság 1998-ban14 

és 2016-ban15 kiadott Közleményei egyaránt megerősítik, előbbi mindezt az egységes piac 

létrejöttével, valamint a tőkemozgások liberalizációjának megvalósulásával indokolja. Ezen a 

tényen pedig az sem változtat, hogy egészen a kilencvenes évek közepéig az Európai Bizottság 

elvétve vizsgálta ezeket16, mivel az 1957-es Római Szerződés 92. cikke is pontosan ezt a 

megfogalmazást használta.  

Tovább nehezíti a tagállamok dolgát, hogy az „adó”, illetve a vállalkozás versenyjogi fogalma 

lényegesen bővebb a hagyományos értelmezésnél. Előbbi esetében idetartozik minden, az 

állami főhatalom – beleértve önkormányzatokat is – útján beszedett adó, illeték, díj, illetve 

járulék. Ráadásul annak sincs jelentősége, hogy az adóztatás, mely fázisában nyújtották a 

támogatást pl: adótényállás meghatározása, adó beszedése17. Utóbbi tekintetében pedig fontos 

hangsúlyozni, hogy vállalkozás nemcsak gazdasági társaság lehet, hanem minden olyan 

természetes vagy jogi személy, amely gazdasági tevékenységet végez, függetlenül jogi 

formájától vagy finanszírozásának a módjától. Szintén nincs annak jelentősége, hogy az érintett 

profitorientáltan vagy non-profit formában működik: ugyanis az adott piacon versenyben állhat 

a profitorientált jogalanyokkal szemben. Továbbá annak sem, ha a szolgáltatást ingyenesen 

nyújtják. Az, hogy egy adott tevékenység mikor minősül gazdaságinak, mindig esetről esetre 

kell megvizsgálni. Az Európai Bíróság gyakorlata az alábbi területeken állított fel kivételeket: 

 állami közhatalom gyakorlása pl: hadsereg, rendőrség, repülésbiztonság és –ellenőrzés, 

 szociális biztonság, 

 egészségügyi ellátás, 

 oktatás és kulturális tevékenységek, 

 kultúra és a kulturális örökség megőrzése, beleértve a természetvédelmet is18. 

 

Ha egy jogalany egyszerre végez gazdasági és nem gazdasági tevékenységet, akkor annyiban 

tartozik az előbbi alá, amennyiben a támogatás a gazdasági tevékenységre vonatkozik19.  

Mindezek fényében kedvezményezettnek (vállalkozásnak) minősülhet egy egyéni ügyvéd, 

alapítvány, önkormányzat, de akár az egyház is. Utóbbi tekintetében érdemes megemlíteni a 

                                                 
13 Erről részletesen lásd: WÁGNER Tamás: Adójellegű állami támogatások - A magyar reklámadó és az uniós jog, 

Miskolci Doktorandusz Konferencia Tanulmánykötet, 7-11. 
14 A Bizottság közleménye az állami támogatási szabályoknak a vállalkozások közvetlen adóztatásával kapcsolatos 

intézkedésekre történő alkalmazásáról (98/C 384/03), https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998Y1210(01) 
15 Bizottsági közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett 

állami támogatás fogalmáról (2016/C 262/01). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=IT 
16 NYIKOS Györgyi (szerk.): i.m.; 133. 
17 GYÜRKÉS Anita: Az uniós állami támogatási szabályok alkalmazása az adóintézkedések területén – az Európai 

Bíróság esetjogának tükrében, Állami Támogatások Joga 17 (2013/1) 3–43., 

http://epa.oszk.hu/02400/02450/00017/pdf/EPA02450_ATJ_2013_1_03-43.pdf, 8. 
18 Bizottsági közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett 

állami támogatás fogalmáról (2016/C 262/01). http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2016%3A262%3AFULL, 5-9. 
19 NYIKOS Györgyi (szerk.): i.m.; 37-41. 
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Betania ügyet20, ahol az állami támogatások kedvezményezettje a Betania rendtartományi 

piarista iskolák kongregációja volt. További érdekesség, hogy a vizsgálatot nem az Európai 

Bizottság kezdeményezte, hanem a tagállami bíróság fordult előzetes döntéshozatali eljárás 

keretében az Európai Bírósághoz, ami újdonságnak számít, mivel korábban hasonló ügy még 

nem jutott el az Európai Bíróságra21. Az ügy hátterében egyébként egy korábban, a kongregáció 

tulajdonában álló épületegyütteshez tartozó iskola előadótermének átépítése és kibővítése 

kapcsán - melyet összejövetelekre, konferenciákra és kurzusok tartására használtak - 

megfizetésre került önkormányzati adó állt, melyet a Spanyolország és a Szentszék között 

megkötött gazdasági megállapodásra hivatkozva akartak visszaigényelni. A jogvita tárgyát 

képező előadóteremben állami, illetve ún. szabadoktatás folyt. Habár főszabály szerint az 

egyházak az állami támogatásokra vonatkozó szabályozáson kívül esnek, az előbb említett 

funkcionalista megközelítés miatt, amennyiben gazdasági tevékenységet folytatnak, mégis 

vállalkozásnak minősülnek. A konkrét ügyben az Európai Bíróság úgy ítélte meg, hogy az 

előadóteremben folytatott szabadoktatás – mivel ennek költségét túlnyomórészt a diákoknak 

kell állniuk – annak minősül22. 

Ahhoz, hogy egy adott adóintézkedés állami támogatásnak minősüljön, az alábbi feltételeknek 

kell egyidejűleg teljesülniük: 

 előny, 

 államnak vagy állami forráson keresztül kell biztosítani, 

 szelektív, 

 az intézkedésnek érintenie kell a tagállamok közötti kereskedelmet, valamint 

 torzítania kell a versenyt vagy azzal kell fenyegetnie. 

 

Az egyes feltételekre pillantva érdemes kiemelni, hogy az előny fogalmát az Európai Bizottság 

rendkívül szélesen értelmezi: „az előny olyan gazdasági előny, amelyet egy adott vállalkozás 

rendes piaci körülmények között nem tudott volna megszerezni23”. Az intézkedés formájának, 

okának vagy céljának egyáltalán nincs jelentősége, egyedül a hatás számít. Az adók 

tekintetében idetartozhat például az adóalap csökkentése, az adó összegének teljes vagy 

részleges elengedése, illetve az adótartozás halasztása, törlése vagy akár különleges 

átütemezése is. Emiatt viszont a tagállamok nagyon nehezen tudják magukat kimenteni, nem 

véletlen tehát, hogy több szerző is kritizálja az Európai Bizottság gyakorlatát. A leggyakoribb 

vád, hogy a jogsértés megállapításához sokszor az előny megléte is elegendő, s keveset 

foglalkozik a szelektivitás kérdésével24. Egyesek szerint pedig egyenesen mellőzi ezt a 

követelményt, amivel szembemegy a jelenlegi esetjoggal, s az EUMSZ 107. cikkével is. 

Ugyanis a gazdasági előny szelektivitása megdönthető vélelem, s ráadásul a két fogalom 

elkülönül egymástól, ami független vizsgálatot igényelne25. 

                                                 
20 C-74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania v Ayuntamiento de Getafe, [ECLI:EU:C:2017:496]. 
21 Françoise CURTIT-Anne FORNEROD: State Support for Religions: European Regulation. Francis Messner. Public 

funding of religions in Europe, Ashgate, pp.3-22, 2015, Cultural diversity and law in association with RELIGARE, 

9781472428912. <halshs-01659227>, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01659227/document, 1-16. 
22 Az ügy részleteiről lásd: WÁGNER Tamás Zoltán: Egyház és az állami támogatások kérdése, avagy a Betania 

ügy, A Jog tudománya, a mindennapok joga I., konferenciakötet, DE Praetor Szakkolégium, Debrecen 2019, 222-

236. 
23 Bizottsági közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett 

állami támogatás fogalmáról (2016/C 262/01). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=IT; 15. 
24 Cleary GOTTLIEB: Three Years of EU State Aid Review of Tax Rulings: Taking Stock. Alert Memorandum. July 

29, 2016.  https://awards.concurrences.com/IMG/pdf/17._f.-

c._laprc_vote_n._van_robbroeck_and_j.f.d._weyde__three_years_of_eu_state_aid_review_of_tax_rulings_takin

g_stock.pdf; 50.o. 
25 Liza Lovdahl GORMSEN: EU State Aid Law and Transfer Pricing: A Critical Introduction to a New Saga. Journal 

of European Competition Law & Practice, 2016, Vol. 7, No. 6.; 37.o. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=IT
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A konkrét ügyek tekintetében az Európai Bizottság rendszeresen hangsúlyozza, hogy a 

támogatások közé nemcsak a pozitív juttatások tartoznak, hanem azok az intézkedések is, 

amelyek enyhítik a rendes körülmények között a vállalkozás költségvetésében megjelenő 

terheket: vagyis általa pénzügyileg kedvezőbb helyzetbe kerülnek a vállalatok, míg az állam 

számára bevételkiesést eredményez. Ennek keretében a Bizottság előnynek minősítette többek 

között a magyar reklámadószabályozás26, valamint az élelmiszerláncfelügyeleti díj27 során 

alkalmazott progresszív adókulcsokat, valamint számos, multinacionális cégnek biztosított 

feltételes adómegállapítást is. Utóbbiak kapcsán megjegyezte, hogy a hatóságok a döntésükkel 

lehetővé tették, hogy az adott vállalat az adóalapját csökkenteni tudja28.  

A második feltétel kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy kulcskérdés, hogy vajon mikor tudható 

be az adott intézkedés az államnak. A Bizottság 2016-os Közleménye értelmében ez többek 

között akkor áll fenn, ha: 

 az adott szerv nem hozhatta meg a vitatott határozatot a közigazgatási szerv 

követelményeinek figyelembevétele nélkül, 

 a közvállalkozást az állammal összekapcsoló szervezeti jellegű tényezők megvannak, 

 a támogatás nyújtásában közreműködő vállalkozásnak figyelembe kellett vennie a 

kormányzati szervek által közzétett iránymutatásokat, 

 a közvállalkozás a közigazgatási struktúrák szerves részét képezi. 

 

Mindezek nyomán állami forrásnak minősül a központi költségvetés, a regionális és helyi 

önkormányzatok, valamint az állami vállalatok által nyújtott támogatások is. Ugyanakkor 

magánvállalatok esetében is fennállhat ez a feltétel, ha az állam meghatározó befolyással 

rendelkezik felette pl: ő nevezi ki az igazgatótanács tagjait. Mindez azt jelenti, hogy a 

közvetlenül vagy közvetetten állami források felhasználásával nyújtott támogatások egyaránt 

idetartoznak29. 

A fentiekhez kapcsolódva érdemes megemlíteni a magyar élelmiszerlánc-felügyeleti díj 2014. 

évi módosításának tárgyában hozott bizottsági döntést30, mely hűen tükrözi azt a tényt, hogy e 

téren is merülhetnek fel viták a Bizottság és a tagállamok között. A konkrét ügy hátterében az 

állt, hogy a korábbi szabályozást, ahol a díj mértéke az összes élelmiszerlánc- szereplő számára 

egységesen az érintett értékesítési nettó árbevétel 0,1 %-a volt, egy progresszív díjszerkezet 

váltotta fel, melynek mértéke 0–6 % között változott az előző évi árbevétel nagyságának 

függvényében. Magyarország azzal érvelt, hogy a módosítással csak egy uniós jogi aktusból 

eredő kötelezettségnek tesz eleget, melynek következtében – az uniós esetjog alapján – nem 

beszélhetünk állami támogatásról. Az Európai Bíróság ugyanis korábban kimondta, hogy egy 

uniós irányelv valamely tagállam általi végrehajtása során megállapított adómentesség nem az 

                                                 
26 A Bizottság határozata  

(2016.11.4.) Magyarország által a reklámbevétel adózására vonatkozóan végrehajtott  SA.39235 (2015/C) (ex 

2015/NN) intézkedésről, C(2016) 6929 final,   

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/257499/257499_1851247_115_2.pdf; 43-45. bekezdés 
27 A Bizottság határozata  

(2016.7.4.) az SA.40018 (2015/C) (ex 2015/NN) intézkedésről A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti díj 

Magyarország által végrehajtott 2014. évi módosítása, C(2016) 4056 final, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/259571/259571_1770495_140_2.pdf; 36-37. bekezdés 
28 Lásd például: Commission decision  

of 30.8.2016 on state aid SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) implemented by Ireland to Apple, 

C(2016) 5605 final, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253200/253200_1851004_674_2.pdf; 223. 

bekezdés 
29 NYIKOS Györgyi (szerk.): i.m.; 49. 
30 A Bizottság határozata  

(2016.7.4.) az SA.40018 (2015/C) (ex 2015/NN) intézkedésről A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti díj 

Magyarország által végrehajtott 2014. évi módosítása, C(2016) 4056 final, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/259571/259571_1770495_140_2.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/257499/257499_1851247_115_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/259571/259571_1770495_140_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253200/253200_1851004_674_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/259571/259571_1770495_140_2.pdf
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adott tagállamnak tudható be, hanem az uniós jogalkotó jogi aktusából ered. Az Európai 

Bizottság azonban nem fogadta el a 882/2004/EK rendeletre történő hivatkozást, mivel az 

érintett rendelet általános kötelezettségeket fogalmazott meg a tagállamok számára, s nem írta 

elő a progresszív díjszerkezet kialakítását.  

A szelektivitás szintén konjunktív elem, vagyis az érintett támogatásnak bizonyos 

vállalkozásokat, gazdasági ágazatokat vagy bizonyos áruk termelését kell előnyben 

részesítenie. Ez számtalan módon megvalósulhat, többek között akár a vállalkozások mérete, 

székhelye vagy a tevékenysége alapján. A szakirodalomban két fajtáját különböztetik meg: 

tárgyi és regionális szelektivitás. Előbbi értelmében egy adott intézkedés csak bizonyos 

vállalatokra vagy gazdasági ágazatokra vonatkozik. Utóbbiak esetében pedig arról van szó, 

hogy a támogatás hatálya nem az egész tagállamra, hanem annak csak egy részére terjed ki. 

Főszabály szerint ez automatikusan tiltott állami támogatást eredményez, azonban vannak 

olyan – az esetjogban kialakult – feltételek, melyeknek eleget téve, mentesülhet az adott 

intézkedés31. Ehelyütt fontos megemlíteni, hogy az általánosan32 alkalmazandó intézkedések 

nem minősülnek szelektívnek. Ezekre a Szerződések nem tartalmaznak iránymutatást, azonban 

az uniós esetjogban bőven találunk idevonatkozó eseteket, így például idetartoznak a 

környezetvédelmi, kutatás-fejlesztési vagy képzési tevékenységekhez kapcsolódó 

adókedvezmények. Szintén ebbe a körbe tartozik az is, ha a munkavállalókat érintő 

adócsökkentés úgy valósul meg, hogy az a munka-intenzív vállalkozásokat előnyben részesíti 

a tőke-intenzívekkel szemben. Azonban léteznek olyan intézkedések, amelyek látszólag 

általános hatályúak, mégis szelektívnek minősülnek. Ezekkel kapcsolatban a Bizottság 2016-

ban kiadott Közleménye úgy fogalmaz, hogy önmagában véve a támogatott vállalkozások nagy 

száma (mely akár egy egész gazdasági ágazat is lehet), az ágazatok sokfélesége vagy mérete 

nem mentesítő körülmény. Hasonló a helyzet, ha a támogatást több objektív feltétel mellett, 

előre meghatározott költségvetési összeg keretében, határozatlan számú, eredetileg egyenként 

nem azonosított kedvezményezettnek nyújtják33.  

Vajon mi alapján dönti el az Európai Bizottság, hogy az adott intézkedés szelektívnek minősül? 

Ugyanis a fentiek fényében igen széles mérlegelési jogköre van. Nos, ennek kapcsán fontos 

kiemelni az 1998-as Közleményét, melynek értelmében „nem korlátozza a tagállamok arra 

vonatkozó jogkörét, hogy döntsenek az általuk legmegfelelőbbnek tartott gazdaságpolitikáról, 

és különösen, hogy úgy osszák el a különböző termelési tényezőkön keresztül az adóterhet, 

ahogy célszerűnek vélik34”. Ennek értelmében tehát nem kérdőjelezi meg a tagállami 

adórendszereket, csak azt vizsgálja, hogy a kérdéses intézkedés hogyan illeszkedik bele egy 

adott tagállam adórendszerébe (ennek során pedig figyelmen kívül hagyja más tagállamok 

adórendszerét)35. E tekintetben az ún. szelektivitás tesztet alkalmazza, mely az alábbi elemekből 

áll: 

 azonosítja a referencia-rendszert, vagyis azoknak a szabályoknak a halmazát, melyek 

valamennyi vállalatra vonatkoznak 

                                                 
31 Bizottsági közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett 

állami támogatás fogalmáról (2016/C 262/01). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=IT; 32. 
32 Ehelyütt érdemes kiemelni, hogy ehhez hasonlóan akkor sem beszélhetünk állami támogatásról, ha az állam úgy 

jár el, mint bármely más piaci befektető vagy a rendszer természetéből fakad annak látszólagos állami támogatási 

jellege. Ez utóbbira jó példa, hogy az egyes tagállamok eltérő társasági adókulcsa van. 
33 SZABÓ Marcel-LÁNCOS Petra Lea-GYENEY Laura: Uniós szakpolitikák, Szent István Társulat, Budapest, 2013, 

81-83. 
34 A Bizottság közleménye az állami támogatási szabályoknak a vállalkozások közvetlen adóztatásával kapcsolatos 

intézkedésekre történő alkalmazásáról (98/C 384/03), https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998Y1210(01); 13. bekezdés 
35 Massimiliano TROVATO: Tax rulings and state aid: A treacherous mix, http://www.epicenternetwork.eu/wp-

content/uploads/2015/04/Trovato-EPICENTER-Tax_Agreements-Full1.pdf; 3. 
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 megállapítja, hogy az adott intézkedés vajon eltér a referencia-rendszertől, vagyis 

különbséget tesz-e az összehasonlítható jogi és ténybeli helyzetben levő adófizetők 

között 

 amennyiben eltérés mutatkozik: azt vizsgálja, hogy mindezt mennyiben támasztja alá a 

rendszer természete vagy általános felépítése36. 

 

Érdemes itt megjegyeznünk, hogy a fenti tesztet alkalmazva az Európai Bizottság több esetben 

is szelektívnek minősítette az árbevétel alapján kiszabásra kerülő progresszív adókat37, illetve 

díjakat38. E tekintetben rámutatott arra, hogy a progresszív kulcsok alkalmazása csak 

kivételesen indokolható, amikor azt az intézkedés sajátos célja teszi szükségessé. Például ilyen 

esetnek számít, ha az intézkedés által kezelni kívánt externáliák is progresszív módon 

növekednek az árbevétellel párhuzamosan39. A feltételes adómegállapítások (ruling) vizsgálata 

során viszont nem ragaszkodik szigorúan az EUMSZ 107. cikkében meghatározott fogalomhoz, 

a szelektivitási teszttel szinte alig foglalkozik (ez utóbbi összefüggésben van azzal, hogy a 

Bizottság elsősorban az előny meglétére fókuszál). A referenciarendszer alapjául szolgáló 

tagállami társasági adózásra vonatkozó általános szabályokat széleskörűen határozza meg. 

Elsőként a szokásos piaci ár elvétől való eltérést, majd a hatóság mérlegelési jogkörét vizsgálja 

meg. Végezetül, ahhoz, hogy az adott ruling ne minősüljön szelektívnek, a diszkriminatív 

jellegének a rendszer természetéből kell erednie vagy általános jellegűnek kell lennie. Ez utóbbi 

kitétel azonban a Bizottság nagyon szűken értelmezi, rendszerint olyan esetekre szorítva, mint 

a kettős adóztatás elkerülése40. 

Az utolsó két feltétel közül a kereskedelemre gyakorolt hatás kapcsán meg kell jegyeznünk, 

hogy ez főszabály szerint valamennyi támogatás tekintetében feltételezett, ez alól kivétel az ún. 

                                                 
36 SULLIVAN & CROMWELL LLP: The European Commission’s application of the state aid rules to tax – Where are 

we now?; 11-12. 
37 Lásd például: A Bizottság határozata  

(2016.11.4.) Magyarország által  a reklámbevétel adózására vonatkozóan végrehajtott  SA.39235 (2015/C) (ex 

2015/NN) intézkedésről, C(2016) 6929 final,  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/257499/257499_1851247_115_2.pdf, illetve Commission 

decision of 30.6.2017  

on the state aid SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) implemented by Poland for the tax on the retail sector, C(2017) 

4449 final, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/266058/266058_1919738_69_2.pdf 
38 A Bizottság határozata  

(2016.7.4.) az SA.40018 (2015/C) (ex 2015/NN) intézkedésről A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti díj 

Magyarország által végrehajtott 2014. évi módosítása, C(2016) 4056 final, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/259571/259571_1770495_140_2.pdf 
39 Az Európai Bíróság ezzel szemben az adószuverenitás elvére fokozottabban ügyel. A C-233/16-C-237/16. sz 

ügyekben három spanyol tartomány által a nagy alapterületű kereskedelmi egységekre kivetett adót minősített az 

állami támogatásokra vonatkozó szabályozással összeegyeztethetőnek. A Testület szerint ugyanis az adó hatálya 

alá tartozó nagy alapterületű kereskedelmi egységek, illetve az az alá nem tartozó kis alapterületű egységek nem 

minősülnek az adó célját tekintve azonos ténybeli és jogi helyzetben levőnek. Emellett az alapterületen alapuló 

adóztatás koherensnek tekinthető az adó által kitűzött célokkal (környezetvédelem, területrendezés), valamint az 

alkalmazott értékhatárok nem minősülnek nyilvánvalóan alkalmatlannak az elérni kívánt célok tekintetében. Erről 

részletesen lásd: STAVICZKY Péter: Az uniós joggal összeegyeztethetők a sávos különadók, SZAKma 2018/10, 22-

23. Szintén idetartozik a lengyel kiskereskedelmi adó ügye, ahol az Európai Bizottság a progresszív adókulcsokat 

szelektív előnynek tekintve, az állami támogatásokkal összeegyeztethetetlennek minősítette a szabályozást. 

Azonban a Törvényszék megsemmisítette ezt a határozatot. Ítéletében többek között hivatkozott a tagállami 

adószuverenitás elvének a megsértésére, az adókulcsoknak az adórendszer tartalmából történő indokolatlan 

kizárására, illetve az adórendszer célkitűzéseinek helytelen megállapítására. Erről részletesen lásd: Az Európai 

Unió Törvényszéke 64/19. sz. sajtóközlemény, Luxembourg, 2019. május 16., A T-836/16. és T-624/17. sz., 

Lengyelország kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet, 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190064hu.pdf. 
40 Aidan James O’ CONNELL: Tax Rulings and State Aid, https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/376/190/RUG01-

002376190_2017_0001_AC.pdf; 37-38. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/257499/257499_1851247_115_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/259571/259571_1770495_140_2.pdf
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/376/190/RUG01-002376190_2017_0001_AC.pdf
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/376/190/RUG01-002376190_2017_0001_AC.pdf
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de minimis támogatások, a de facto nemzeti szinten érvényesülők, valamint amikor a tranzakció 

teljes egészében az EU-n kívül zajlik. A Bizottság ezt gyakorlatilag evidenciaként kezeli, a 

tagállamoknak pedig nagyon nehéz dolguk van, ha ezt cáfolni szeretnék41. Ez utóbbit az esetjog 

egyértelműen alátámasztja. A Testület például számos, progresszív adókulcsokat alkalmazó 

tagállami intézkedésnél állapította meg, hogy az adott piac nyitott a verseny előtt, tehát más 

tagállamokból származó szereplők is jelen vannak rajta, így az egyes szereplőknek nyújtott 

támogatások alkalmasak arra, hogy érintsék az EU-n belüli kereskedelmet42. A multinacionális 

vállalatoknak adókedvezményeket biztosító feltételes adómegállapítások kapcsán pedig szinte 

evidens volt e feltétel teljesülése, hiszen az érintett vállalatok globális jelenléttel bírtak43. 

A verseny torzítását az Európai Bizottságnak nem kell számszerűsítenie, elég csupán annak 

lehetőségét megállapítania44. E tekintetben az uniós joggyakorlat szerint elegendő, ha lehetővé 

teszi a vállalkozás számára, hogy megerősítse piaci versenypozícióját. A gyakorlatban ez 

rendszerint liberalizált ágazatokban fordul elő. Emellett az sem zárja ki a verseny torzulásának 

a lehetőségét, ha alacsony összegű állami támogatásról van szó vagy a kedvezményezett 

kisvállalkozás. Ráadásul az sem számít, ha a támogatás nem segíti elő az adott vállalkozás 

bővülését/piaci részesedés szerzését: elegendő az, ha erősebb versenypozíció fenntartását teszi 

lehetővé számára, mint a támogatás nélkül. Mindez egyértelműen jelzi, hogy e feltétel alól 

nagyon nehéz mentesülni, azonban az esetjog felállított egy olyan konjunktív 

kritériumrendszert, amikor a versenytorzulás mégsem állapítható meg. A kritériumok a 

következők: 

 a szolgáltatás az uniós joggal összhangban létrehozott jogi monopólium hatálya alá 

tartozik,  

 a jogi monopólium nemcsak a piacon folyó, hanem a piacért folyó versenyt is kizárja, 

amennyiben kizárja, hogy valamely lehetséges versenytárs az adott szolgáltatást nyújtó 

kizárólagos szolgáltatóvá váljék,  

 a szolgáltatás nem versenyez más szolgáltatásokkal, valamint  

 ha a szolgáltató egy másik, a verseny előtt nyitott (földrajzi vagy termék-) piacon 

működik, ki kell zárni a kereszttámogatást. Ez megköveteli, hogy külön könyvelést 

vezessenek, a költségeket és a bevételeket megfelelő módon osszák el, valamint a jogi 

monopólium tárgyát képező szolgáltatásra nyújtott állami finanszírozást más 

tevékenységekre ne lehessen igénybe venni45. 

 

A konkrét ügyekre pillantva megállapítható, hogy az Európai Bizottság nagyon hasonló 

érvrendszer alapján minősítette versenytorzítónak az egyes tagállami intézkedéseket, legyen 

szó akár adójogszabályokról vagy a multinacionális vállalatoknak adókedvezményeket 

                                                 
41 A témára még visszatérünk a helyi adók kapcsán. 
42 Lásd például: A Bizottság határozata  

(2016.11.4.) Magyarország által a reklámbevétel adózására vonatkozóan végrehajtott SA.39235 (2015/C) (ex 

2015/NN) intézkedésről, C(2016) 6929 final,  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/257499/257499_1851247_115_2.pdf, 73. bekezdés; Commission 

decision of 30.6.2017  

on the state aid SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) implemented by Poland for the tax on the retail sector, C(2017) 

4449 final, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/266058/266058_1919738_69_2.pdf, 62. bekezdés; A 

Bizottság határozata  

(2016.7.4.) az SA.40018 (2015/C) (ex 2015/NN) intézkedésről A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti díj 

Magyarország által végrehajtott 2014. évi módosítása, C(2016) 4056 final, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/259571/259571_1770495_140_2.pdf, 58. bekezdés. 
43 O’ CONNELL: i.m., 17. 
44 SZABÓ Marcel-LÁNCOS Petra Lea-GYENEY Laura: i.m., 82-83. 
45 Bizottsági közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett 

állami támogatás fogalmáról (2016/C 262/01). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=IT; 41. 
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biztosító feltételes adómegállapításokról. Előbbiek tekintetében hangsúlyozta, hogy itt a 

kedvezményezetteknek biztosított működési támogatásokról van szó, amelyek mentesítik az 

adott vállalkozásokat olyan terhek alól, amelyeket szokásos körülmények között a rendes 

tevékenységük vagy mindennapos üzletmenetük során viselniük kellett volna, megerősítve 

ezzel a pénzügyi helyzetüket az adott piacon46. Utóbbiaknál ugyan elhagyta a működési 

támogatásra történő utalást, viszont hasonlóan az előzőkhez, kiemelte, hogy olyan terhek alól 

való mentesülésről van szó, amelyeket normál társasági adórendszer alkalmazása esetén az 

érintett vállalkozásoknak viselniük kellett volna47.  

Összefoglalva az eddig elmondottakat, úgy tűnik, hogy a Bizottság egyes vizsgálati lépései 

egymást erősítik. Így jóval nagyobb az esély arra, hogy az olyan (adó) intézkedéseket, amelyek 

több ponton is sértik az állami támogatásra vonatkozó szabályokat, végül a Bizottság tiltott 

támogatásnak minősít. Másrészt a Bizottság gyakorlata rávilágít arra is, hogy az egyes 

diszkriminatív adóintézkedések – annak ellenére, hogy itt nem közvetlen támogatásokról van 

szó – szintén veszélyeztethetik a belső piac integritását, éppen ezért indokolt a velük szembeni 

fellépés. Mindez annak ellenére helytálló, hogy továbbra is az adószuverenitás elve érvényesül 

és a Szerződések kevés rendelkezést tartalmaznak a tagállami adópolitikára vonatkozóan. 

 

4. A helyi adók rendszerének vázlatos bemutatása 

 

Mindenképpen meg kívántuk vizsgálni, hogy hazánk települési önkormányzatai mennyiben 

tesznek eleget a diszkriminációmentesség fentebb ismertetett elvének a helyi adóztatás 

tekintetében. Vizsgálódásunk azért esett a helyi adókra, mivel ezek mindenki számára 

nyilvánosak, elérhetők és ebből kifolyólag viszonylag egyszerű a téma szempontjából releváns 

következtetéseket levonni.  

Nyilvánvaló, hogy kutatásunkban nem vizsgálhattuk hazánk összes, mintegy 3.178 település48 

helyi adórendeleteit, ezért kizárólag hazánk legnagyobb népességű és legnagyobb gazdasági 

erejű városai, a megyei jogú városok helyi adórendeleteit tekintettük át, Budapest és kerületei 

kivételével. A 23 megyei jogú város hatályos adórendeleteit publikálták a nemzeti 

jogszabálytárban, így összehasonlító jellegű munka elvégzése lehetővé vált. 

Mielőtt a kutatás eredményeire rátérnénk, mindenképpen szükséges hazánk helyi 

adórendszerének rövid ismertetése. 

Hazánkban a települési önkormányzatok adóztatási joga a lehető legmagasabb jogforrási 

szinten, az Alaptörvényben került megállapításra, ugyanis az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

                                                 
46 Lásd például: A Bizottság határozata  

(2016.11.4.) Magyarország által a reklámbevétel adózására vonatkozóan végrehajtott SA.39235 (2015/C) (ex 

2015/NN) intézkedésről, C(2016) 6929 final,  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/257499/257499_1851247_115_2.pdf, 72-73. bekezdés; 

Commission decision of 30.6.2017  

on the state aid SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) implemented by Poland for the tax on the retail sector, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/266058/266058_1919738_69_2.pdf, 61-65. bekezdés; A 

Bizottság határozata  

(2016.7.4.) az SA.40018 (2015/C) (ex 2015/NN) intézkedésről A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti díj 

Magyarország által végrehajtott 2014. évi módosítása, C(2016) 4056 final, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/259571/259571_1770495_140_2.pdf, 58. bekezdés. 
47 Lásd például: Commission decision of 11.1.2016 on the excess profit exemption state aid scheme SA.37667 

(2015/C) (ex 2015/NN) implemented by Belgium, C(2015) 9837 final, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256735/256735_1748545_185_2.pdf, 116. bekezdés; 

Commission decision of 21.10.2015 on state aid SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) implemented by the Netherlands 

to Starbucks, C(2015) 7143 final, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253201/253201_1762441_575_2.pdf, 227. bekezdés. 
48 Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2018. január 1., Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2018,  

https://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2018.pdf, 19. oldal. Letöltés dátuma: 2019. január 23. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/257499/257499_1851247_115_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/266058/266058_1919738_69_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/259571/259571_1770495_140_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256735/256735_1748545_185_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253201/253201_1762441_575_2.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2018.pdf
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h) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 

dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.49 A helyi adóztatás tehát a települési önkormányzatok 

alkotmányos joga, amely az önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatainak 

finanszírozásának egyik50, meglátásunk szerint legfontosabb,51 alapjául szolgálnak. 

Állításunkat alátámasztásra elég, hogyha áttekintjük a Helyi Önkormányzatok Európai 

Chartáját is, amelyben a helyi adóztatás az önkormányzatok egyik legfontosabb alapjogaként 

kerül említésre.52 

A helyi adók alapvető szabályait egy viszonylag régi jogszabályunk, a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) rögzíti. A Htv. alapvetően két típusú, az önkormányzat 

képviselő-testülete által bevezethető adótípust ismer:53 

1. helyi adó, 

2. települési adó. 

A helyi adó gyűjtőnév, amely további adótípusokat foglal magába és ezen gyűjtőnév foglalta 

magában 1990-től 2015-ig az összes képviselőtestület által megállapítható adót. A települési 

adó egy új adótípus, amely egy 2014-es törvénymódosítással54 került a Htv.-be. A települési 

adó részletszabályai a Htv.-ből hiányoznak, ezért a képviselőtestület viszonylag szabad kezet 

kap az adó kreálásban, egyfajta „biankó” bevételi forrást biztosítva saját maguk számára, mivel 

hiányzik az adó mértékével, alapjával, tárgyával és alanyával kapcsolatos alapvető központi 

szabályozás.55 Az előzőekből következően a települési adó nem igazán alkalmas arra, hogy 

jelen tanulmány elején meghatározott kutatási feladat végrehajtását támogassa, így a települési 

adót kutatásunkban nem vizsgáltuk.56 

A Htv. szerint a helyi adók az alábbi csoportokba oszthatók: 

1. vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)57, 

2. kommunális jellegű adók (kommunális adó, idegenforgalmi adó),58 

3. helyi iparűzési adó.59 

Érdemes áttekinteni, hogy az egyes adótípusokból mekkora bevételük származott a helyi 

önkormányzatoknak:60 

 

 

 

 

                                                 
49 Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pont 
50 VARGA Judit: A „közpénzi” minőség védelmének jogi eszközei Magyarországon. In: HORVÁTH M. Tamás, 

BARTHA Ildikó, VARGA Judit (szerk): Honnan hová? A közpénzek védelméről. Debreceni Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar, Debrecen, 2017. 52. 
51 Több olyan közszolgáltatás létezik, amely közszolgáltatás nyújtását az állam nem támogatja, azokat a helyi 

adóbevételekből kell fedezni. Ilyen közszolgáltatás például az önkormányzati rendészeti közszolgáltatás 

közterület-felügyeleti ágazata is. Lásd pl.: BACSÁRDI József- CHRISTIÁN László: Hol tart jelenleg az 

önkormányzati rendészet? In: CHRISTIÁN László (szerk.) Rendészettudományi kutatások: Az NKE 

Rendészetelméleti Kutatóműhely tanulmánykötete. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2017. 27-38. 
52 1997. ÉVI XV. TÖRVÉNY A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJÁRÓL SZÓLÓ, 1985. 

OKTÓBER 15-ÉN, STRASBOURGBAN KELT EGYEZMÉNY KIHIRDETÉSÉRŐL 9. CIKK 3. PONT 
53 Htv. 1. § (1) bekezdés 
54 Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 

szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény  
55 CSINK Lóránt: Az önkormányzati adóhatóság teljhatalma, avagy a települési adó alkotmányellenessége. 

Pázmány Law Working Papers. 2016/10. 
56 Más kérdés, hogy a megyei jogú városok nem élnek a települési adó bevezetésének lehetőségével, hiszen a helyi 

adók megfelelő finanszírozási hátteret biztosítanak számukra. 
57 Htv. 11. §-22. § 
58 Htv. 24. §-34. § 
59 Htv. 35. §-42/A. § 
60 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qp011c.html, Letöltés dátuma: 2019.04.12. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1000122.TV/tvalid/2018.1.2./tsid/
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qp011c.html
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1. táblázat 

Adó megnevezése 2017-es bevétel (millió Ft) 

Építményadó 123.130  

Telekadó 24.018 

Magánszemély kommunális adója 14.765 

Idegenforgalmi adó 13.602 

Helyi iparűzési adó 638.731 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Táblázatunk alapján megállapítható, hogy a legjelentősebb helyi adó messze az iparűzési adó, 

amelyet a vagyoni típusú adók követnek. 

A kutatási eredmények ismertetését megelőzően mindenképpen szükségesnek látjuk néhány 

mondatban vázolni az egyes adónemek alapvető szabályait.  

Vagyoni adó az építményadó és a telekadó. Az építményadó bevezetése esetén adókötelessé 

válik az önkormányzat illetékességi területén lévő építmény,61 illetve az önkormányzat 

illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény 

szerinti reklámhordozó.62 A Htv. külön, egyes speciális adótárgyak vonatkozásában tartalmaz 

adómentességet, így ezen adótárgyak az adózó bejelentése alapján az önkormányzati 

szabályozástól függetlenül mentesnek minősülnek.63 A telekadó bevezetése esetében 

adókötelessé válik az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.64 A Htv. a telekadó 

esetében is, hasonlóan az építményadóhoz, megállapít adómentességi feltételeket.65 

Kommunális adónak minősül a magánszemély kommunális adója és az idegenforgalmi adó. A 

magánszemély kommunális adóját kell fizetnie azon magánszemélynek, aki építmény vagy 

telek tulajdonosa, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával 

rendelkezik.66 Magánszemély kommunális adója tekintetében a Htv. mentességet nem állapít 

meg. Önkormányzati bevezetés esetén idegenforgalmi adót kell fizetnie annak a 

magánszemélynek, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább 

egy vendégéjszakát eltölt.67 A Htv. ellentétben a magánszemély kommunális adójával egyes 

speciális helyzetben lévő adóalanyok tekintetében biztosít törvényi adómentességet.68 Itt le 

kívánjuk szögezni, hogy a kommunális típusú adók tekintetében adódiszkrimináció nem 

merülhet fel, ugyanis az magánszemélyeket terhelhet csak, vállalkozókat nem. 

Az iparűzési adó hazánkban a legjelentősebb helyi adó adónem. Bevezetése esetén adóköteles 

az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási 

tevékenység.69 A Htv. a helyi iparűzési adó tekintetében szigorúan szabályozza, hogy milyen 

módon biztosíthat egy önkormányzat adómentességet vagy adókedvezményt. A Htv. ezen 

részletszabályainak ismertetése meghaladná ezen dolgozat kereteit, azonban felsorolásszerűen 

mindenképpen szükséges említést tenni az adómentességről, adókedvezményről és az 

                                                 
61 Htv. 11. § 
62 Htv. 11/A. § 
63 Htv. 13. § 
64 Htv. 17. § 
65 Htv. 19. § 
66 Htv. 24. § 
67 Htv. 30. § 
68 Htv. 31. § 
69 Htv. 35. § 
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adócsökkentésről. Az önkormányzat jogszerűen mentesíthet a helyi iparűzési adó alól, illetve 

adókedvezményt állapíthat meg:70 

1. azon vállalkozó számára, akinek/amelynek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja 

meg a 2,5 millió Ft-ot, 

2. háziorvos, védőnő vállalkozó számára, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja 

az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, 

3. a vállalkozó azon beruházásának értéke vagy annak egy része után, melyet a vállalkozó 

az adóévben helyezett üzembe. 

Önkormányzati rendelettől függetlenül Htv. szerint adómentesség illeti meg a szabályozott 

ingatlanbefektetési társaságot és a beszerző, értékesítő szövetkezetet.71  

Az iparűzési adó tekintetében sem merülhet fel alapesetben adódiszkrimináció, ugyanis 

maga a Htv. rendelkezései azok, amelyek behatárolják, hogy milyen típusú 

adómentességet, adókedvezményt nyújthat egy önkormányzat. Amennyiben tehát egy 

önkormányzat helyi iparűzési adó adónemben adómentességet vagy adókedvezményt állapít 

meg, annak szigorú törvényi felhatalmazás alapján kell megtörténnie. Ha ettől eltér az 

önkormányzat képviselőtestülete, akkor a Kúriának egyértelműen meg kell semmisítenie az 

ilyen önkormányzati rendelkezéseket. 

Az önkormányzatok helyi adóztatási tevékenységének a Htv. általános rendelkezései is 

korlátokat állítanak, illetve meghatározzák az önkormányzat helyi adómegállapítással 

kapcsolatos általános jogait. Az önkormányzat adómegállapítási joga:72 

1. Htv.-ben meghatározott adókat vagy azok valamelyikét bevezesse, a már bevezetett 

adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás 

naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit, 

2. az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) 

meghatározza, 

3. az adó mértékét a Htv.-ben meghatározott felső határokra tekintettel megállapítsa, 

4. a Htv.-ben meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, 

kedvezményekkel, így különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel 

rendelkező eltartottak számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, 

lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban 

lakóhellyel rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel 

kibővítse, 

5. a Htv. és az adózás rendjéről szóló törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról 

szóló törvény keretei között az adózás részletes szabályait meghatározza, 

6. ha az adó mértékét határozott időre állapította meg, akkor a határozott időszak 

harmadik naptári évétől vagy az azt követően kezdődő naptári évtől, a határozott 

időszak letelte előtt az adó mértékét növelheti, ha a naptári évet megelőző naptári év 

első tíz hónapjában az adott adónemben bevallott, kivetett adóból származó bevétel 

nem éri el a naptári évet megelőző második naptári év első tíz hónapjában bevallott, 

kivetett adóból származó bevétel 50%-át. 

 

Dolgozatunk szempontjából a legfontosabb jog az adómérték megállapításának joga.73 Első 

szempillantásra úgy tűnhet, hogy az önkormányzat parttalanul jogosult az egyes adók 

tekintetében a Htv.-ben meghatározottakon túl további mentességeket, kedvezményeket 

megállapítani,74 azonban ez nem így van.  

                                                 
70 Htv. 39/C. § 
71 Htv. 39/E. §-39/F. § 
72 Htv. 6. § 
73 Htv. 6. § d) pont 
74 Htv. 6. § e) pont 
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Az önkormányzat adóztatásának korlátairól is részletes szabályok találhatók a Htv.-ben. Az 

egyes adónemek vázlatos bemutatásánál már jeleztük, hogy maga a Htv. állít korlátokat az 

önkormányzatok parttalan adómentesség, adókedvezmény megállapítási törekvései elé, így az 

iparűzési és kommunális adók tekintetében adódiszkrimináció gyanúja elvileg nem merülhet 

fel, a vizsgálódásunk tehát a vagyoni típusú adókra kell, hogy irányuljon. Nem ismertetve a 

Htv. részletes, adómegállapítás korlátaira vonatkozó szabályozását kiemelnénk az alábbiakat: 

1. az önkormányzat az adóalanyt egy meghatározott adótárgy (épület, épületrész, telek) 

esetében csak egyféle adó fizetésére kötelezheti, 

2. a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze, reklámhordozója utáni 

építményadó, telke utáni telekadó és a helyi iparűzési adó megállapítása során - ha a 

Htv. eltérően nem rendelkezik - a Htv.6. § d) pontja nem alkalmazható, azaz a Htv.-ben 

meghatározottakon túl további mentességeket, kedvezményeket megállapítani nem 

lehet, 

3. a helyi iparűzési adó esetén egy adómérték alkalmazható, azaz nem lehetséges pl. építési 

övezetenként eltérő mértékű iparűzési adó alkalmazása, 

4. az adóalap fajtáját, az adó mértékét, a rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy 

lehet megállapítani, hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi 

sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok 

széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének. 

 

A fenti korlátok értelmezése is a már említett meglátásunkat erősíti, azaz a helyi iparűzési 

adónemben a törvényi korlátok miatt, illetve a kommunális típusú adók tekintetében az 

adóalanyok személye miatt diszkriminatív adóztatás nem valósulhat meg. A fentiek miatt a 

primer kutatásunkat mindenképpen a vagyoni típusú adókra kellett, hogy fókuszáljon. 

Fontosnak tartjuk még megjegyezni, hogy helyi adót megállapítani egy önkormányzat kizárólag 

helyi rendeletben tud,75 a helyi adójogszabályok végrehajtásáért az önkormányzati adóhatóság 

felelős,76 önkormányzati adóhatóságként pedig az önkormányzat jegyzője jogosult eljárni.77 Az 

önkormányzati adóhatóság az eljárása során köteles végrehajtani a helyi önkormányzat 

rendeletében foglaltakat, figyelemmel a központi adójogszabályokra. Az önkormányzati 

adóhatóság saját hatáskörben, egyedi döntéssel jogszerűen nem dönthet – természetes személyt 

kivéve - adómérséklésről,78 így esetében adódiszkrimináció nem merülhet fel. Az 

önkormányzati adóhatóság, nagyon helyesen, kizárólag fizetési halasztást, részletfizetést 

engedélyezhet, ezzel nem veszélyeztetve az önkormányzatot megillető helyi adóbevételeket.79 

 

5. Önkormányzatot megillető járulékok és díjak 

 

Bár jelen dolgozat a helyi adókat vizsgáljuk, említésre érdemesek még az önkormányzatot 

megillető járulék és díjbevételek is, ugyanis ezek is köztehernek minősülnek. 

1. Önkormányzatot megillető járulék 

Önkormányzatot megillető járulékra a kézenfekvő példa a mezőőri járulék, amely az azt 

bevezető helyi önkormányzat kizárólag az önkormányzati rendészeti szervek közül speciálisnak 

tekinthető a mezei őrszolgálat finanszírozására fordíthatja.80 A mezei őrszolgálatok 

finanszírozása tekintetében döntő jelentőségű volt, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányos 

                                                 
75 Htv. 1. § (1) bekezdés 
76 Htv. 9. §  
77 Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 22. § b) pont 
78 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 201. § (1)-(2) bekezdés 
79 Art. 198 § 
80 Lásd: A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. 

törvény (Fbtv.) 19. § (1) bekezdés 
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teherként értékelte a mezőőri járulékot, így akarva-akaratlanul is, de biztosította a kis 

települések számára az önkormányzati rendészet működtetésének lehetőségét.81 

A mezőőri járulékot az önkormányzat rendeletben köteles megállapítani,82 így a mezőőri 

járulék megállapításánál alkalmazandóak a jogszabályalkotásra vonatkozó előírások, azaz 

kizárólag arról rendelkezhet az önkormányzat, amelyre jogszabály felhatalmazást ad. Jelen 

esetben az önkormányzat kizárólag a járulék mértékét, illetve a járulékfizetés részletszabályait 

határozhatja meg. Dolgozatunk szempontjából a járulékfizetés alanya, mértéke és az esetleges 

mentességek, kedvezmények az érdekesek. Járulékfizetés alanya a földhasználó, aki lehet 

magánszemély vagy vállalkozó is. A mezőőri járulék alapja a földhasználattal érintett föld 

aranykorona értéke és/vagy nagysága (általában hektárban kifejezve). Áttekintve a mezőőri 

járulékra vonatkozó helyi rendeleteket rendkívül heterogén szabályozást láthatunk, ugyanis 

központi szabály csak minimálisan korlátozza a mezőőri járulék alapjának megállapítását. Az 

önkormányzat, mivel nem helyi adóról beszélünk, adhat kedvezményeket, mentességeket, 

azonban hogy valóban élnek-e ezen lehetőséggel az önkormányzatok egy önálló kutatás tárgya 

kell, hogy legyen. 

2. Önkormányzatot megillető díjak 

Az önkormányzatot megillető díjak egy nagyon heterogén kategóriát alkotnak. Egyes díjak 

megállapítása helyi rendeletben történik, míg más díjak meghatározásának formája 

önkormányzati határozat. 

Önkormányzati rendeletben megállapítandó díjak közé tartozik83 a lakás és helységek bérleti 

díja,84 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési díja,85 talajterhelési díj,86 

gyermekétkeztetés térítési díja,87 a házasságkötésért fizetendő díjak,88 a temetőben alkalmazott 

fenntartással és üzemeltetéssel összefüggő díjak89. Önkormányzati rendeletben állapítják meg 

eredeti jogalkotói hatáskörben az önkormányzatok a közterület-használati díjakat. 

Az önkormányzati határozattal hagyják jóvá az egyes intézmények (könyvtárak, sport 

létesítmények, felnőtt étkezést biztosító konyha) szolgáltatásainak díjait. 

Önkormányzatonként változó, hogy az egyes díjak megfizetése vonatkozásában milyen 

kedvezményeket, mentességeket ad. A diszkrimináció vizsgálata tekintetében érdemes 

kiválasztani egy, a vállalkozásokat érintő díjtípust és megvizsgálni a vonatkozó önkormányzati 

szabályozást és gyakorlatot, azonban ez, hasonlóan a járulék vizsgálathoz önálló kutatás tárgya 

kell, hogy legyen. 

 

6. Hazánk megyei jogú városainak helyi adórendszerének vizsgálata a diszkrimináció 

tilalmának szemszögéből 

 

Kutatásunkban megvizsgáltuk a 23 megyei jogú város helyi adórendszerét. Kiemelendő, hogy 

a vizsgált 23 megyei jogú városból mindegyik bevezette az építményadót és az iparűzési adót. 

Ez azt mutatja, hogy ezen két adónem kiemelt szerepet élvez a helyi adóztatásban.90 

                                                 
81 BACSÁRDI József - Önkormányzati rendészet az Alkotmánybíróság és a Kúria döntéseinek tükrében. In: GAÁL 

Gyula-HAUTZINGER Zoltán (szerk.): A XXI. század biztonsági kihívásai Pécs, Magyarország: Magyar 

Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, 2018. 125. 
82 Fbtv. 19. § (1) bekezdés 
83 Megjegyezzük, hogy a felsorolás nem teljes körű, csak a legjellemzőbb díjtípusokat soroltuk fel. 
84 A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE, VALAMINT AZ ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ 

EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY 1. MELLÉKLETE 
85 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés 
86 A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdés 
87 Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés 
88 Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) bekezdés 
89 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41/B. § 
90 Lásd dolgozatunk 1. táblázata, amely szerint az iparűzési adót követően a vagyoni típusú adók a legjelentősebb 

helyi adók. 
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Megemlítendő még, hogy az idegenforgalmi adót 21 vizsgált település vezette be, míg a másik 

vagyoni típusú adót, a telekadót mindössze 9 megyei jogú város alkalmazza. A legkevésbé 

népszerű adótípus a magánszemély kommunális adója, amelyet csak 4 település alkalmaz. 

Tekintettel arra, hogy építményadót minden megyei jogú város bevezette és a telekadó is 

viszonylag népszerűnek tekinthető (majdnem 40 %-a a vizsgált önkormányzatoknak 

rendelkezett róla), ezért kutatásunk során mindegyik megyei jogú város vonatkozásában 

tekintettünk át helyi adórendeleteket.  

Az építményadó esetében lehetőség van arra, hogy terület alapján vagy korrigált forgalmi érték 

szerint adóztassanak a települések. A vizsgált megyei jogú városok közül kizárólag egy 

település (Nyíregyháza) választotta a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatást. Ennek oka az, 

hogy alapterület alapján adóztatni jóval egyszerűbb, mint meghatározni egy-egy építmény 

forgalmi értékét. Megjegyzendő, hogy az építményadó adónemben a települések a 

reklámhordozó után is állapítottak meg adót, azonban ez esetben jellemzően csak egy 

adómértékét alkalmaztak, így adódiszkrimináció gyanúja nemigen merülhetett fel. 

Mind az építményadó, mind a telekadó esetében rendkívül változatos adómértékekkel lehet 

találkozni, sok esetben mentességeket, adókedvezményt megállapítva a magánszemélyek 

számára. Helyesen, egyik vizsgált település sem biztosított adómentességet, adókedvezményt 

vállalkozás számára, azonban több esetben mégis fenn áll az adódiszkrimináció gyanúja. 

Felmerülhet a kérdés, hogy ez hogyan lehetséges? 

Az önkormányzatoknak – jogszerűen - lehetőségük van arra, hogy adórendeleteikben 

övezeteket állapítsanak meg, ahol eltérő adómértéket alkalmaznak, illetve egyes adótárgyakat 

építményadó adónemben eltérő adómértékkel adóztassanak.  

A hazai megyei jogú városok építményadó és telekadó rendeleteinek áttekintését követően az 

alábbi táblázat készíthető: 

 

2. táblázat 

 Építményadó Telekadó 

Övezeti besorolás alapján 

történő adó mérték 

differenciálás  

3 2 

Adótárgy, különös jellemző 

alapján történő adómérték 

differenciálás 

13 1 

Mind övezeti, mind adótárgy, 

különös jellemző alapján 

történő adómérték 

differenciálás 

6 6 

Nincs differenciálás 1 - 

Forrás: saját szerkesztés- 

 

Némi magyarázat szükséges a „különös jellemző” alapján történő differenciálás sorhoz. A 

telekadó esetében találtunk arra példát, hogy a beépíthetőség, be nem építhetőség szerint eltérő 

adómérteket határozott meg az önkormányzat, illetve találhatunk arra példát, hogy differenciált 

adómértéket határoztak meg a telek nagysága esetén. 

A táblázatból látható, hogy építményadó adónemben az adómérték differenciálása az adótárgy 

alapján a legjellemzőbb, illetve sok település használja az övezeti besorolását is az eltérő 
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adómérték megállapításához mind telekadóban mind, építményadóban. A telekadó esetén az 

övezeti besorolást túlnyomórészt kiegészíti az adótárgy különös jellemzője alapján történő 

besorolás is. Összességében levonható az a következtetés, hogy a vizsgált települések vagyoni 

típusú adóinak tekintetében egyaránt alkalmazzák az övezeti és az adótárgy, különös jellemző 

szerinti differenciálást. A differenciált adómértékek alkalmazása azonban felvetheti a 

szelektivitás gyanúját, azaz egy adóalany, vagy adóalanyok egy csoportjának hátrányos 

helyzetbe vagy előnyös helyzetbe hozatalát. 

Áttekintve az adórendeleteket arra lehetünk figyelmesek, hogy egyes esetekben az 

adórendeletek, főként azok, amelyek mind az övezeti, mind az adótárgy, különös jellemző 

alapján differenciálnak, nagyon sok adómértékkel dolgoznak. Ez azontúl, hogy bizonyára 

megnehezíti a helyi adóhatóság dolgát a jogszerű adómegállapításnál, mindenképpen felveti a 

gyanúját annak, hogy az önkormányzatok egyes adóalanyokat kedvezőbb helyzetbe kívánnak 

hozni más adóalanyok kárára, ezzel indokolatlan versenyelőnyt biztosítva számukra. 

Mindösszesen 8 építményadó rendelet és 7 telekadó rendelet esetén merülhet fel annak a 

lehetősége, hogy az önkormányzatok a szelektivitás tilalmát megsértik. Ez azért lehetséges, 

mert vélhetően egy bizonyos adózói körre van szabva egy adómérték. Ennek eklatáns példája 

az, hogy egy különös adótárgy (pl.: hitelintézet, homokbánya, kártyaterem (!)) saját 

adómértéket kap. Ez még szemléletesebb abban az esetben, amikor övezeti besoroláson belül 

egy adótárgy típusra külön adómértéket állapítanak meg, így nagyon szűkre szabva azt a kört, 

aki egy bizonyos alacsonyabb vagy magasabb adómértékkel adózik.  

Mindez oda vezethető vissza, hogy az önkormányzatok korábbi széleskörű kedvezmény-

nyújtási lehetőségüket az uniós csatlakozás előtt korlátozták, éppen annak érdekében, hogy 

lehetőleg ne sérthessék az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat91. Az ide vonatkozó 

2001. évi L. törvény segítségével igyekeztek elejét venni a versenytorzító 

adókedvezményeknek. Erre három lépésben került sor: 

 elsőként gyakorlatilag teljesen megszűntették annak lehetőségét, hogy az 

adórendeleteken keresztül vállalkozók is részesülhessenek adókedvezményből/-

mentességből (továbbiakban erre már csak a magánszemélyek jogosultak), 

 másodsorban az EU-csatlakozást követően újabb versenytorzító kedvezményeket nem 

lehetett már nyújtani és a régiek tekintetében pedig egy 5 éves moratórium lépett 

érvényben, melynek értelmében ezek a kedvezmények 2007. december 31-ével 

hatálytalanná váltak, 

 végezetül főszabály szerint az önkormányzatok valamennyi vállalkozó számára csak 

azonos adómértéket állapíthattak meg, kivéve az építményadót és a telekadót92. 

Az utóbbi két adófajta tekintetében – ahogy azt az imént elemeztük – tehát elméletben 

fennállhat a diszkrimináció lehetősége. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az Európai 

Bizottság – hasonlóan a tagállami adójogszabályokhoz - önkormányzati adórendeletek esetében 

is ugyanazokat a kritériumokat értékeli. Ugyanakkor viszont a helyi adóknál olyan tényezők is 

fokozottan érvényesülnek, melyek más esetekben inkább marginálisnak tekinthetők.  

Ezek közül elsősorban a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége érdekes a számunkra. Itt 

érdemes ismét megemlíteni, hogy főszabály szerint ezt a Bizottság adottnak tekinti, ez alól 

kivételt az ún. de minimis támogatások, a de facto nemzeti szinten érvényesülők, valamint azok 

a támogatások képezik, amikor a tranzakció teljes egészében az EU-n kívül zajlik. 

Tanulmányunk szempontjából az első két kivételnek van jelentősége.  

Előbbi hátterében az áll, hogy a Bizottság megítélése szerint egy bizonyos összeghatárt el nem 

érő támogatások nem befolyásolják a tagállamok közötti kereskedelmet, illetve nem torzítják a 

                                                 
91 BOKROS Andrea: A helyi adóztatás vizsgálata a jogharmonizáció oldaláról, Jegyző és közigazgatás, XV. 

évfolyam, 2. lapszám, https://jegyzo.hu/a-helyi-adoztatas-vizsgalata-a-jogharmonizacio-oldalarol/ 
92 ERDŐS Éva: Az adójogi harmonizáció problémái a helyi adóztatásban, Sectio Juridica et Politica, Miskolc, 

Tomus, XXVI/l. (2008), 321-323. 
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versenyt. Ezzel kapcsolatban a Bizottság több rendeletet is kiadott, melyek közül az általános 

csekély összegű támogatásról szóló rendelet93 érdemel külön figyelmet. Ennek értelmében 

ugyanis a rendelet hatálya alá tartozó ágazatokban tevékenységet végző vállalatoknak az alábbi 

feltételekkel nyújtható az állami támogatásokra irányadó szabályokkal összeegyeztethetően 

támogatás: egy és ugyanazon vállalkozás részére, tagállamonként, három pénzügyi év 

vonatkozásában, 200 ezer eurónak megfelelő összegben94. Ennek alapján jól látható, hogy az 

önkormányzati adókedvezmények döntő többsége ebbe a kategóriába tartozik, különösen a kis 

létszámú települések esetében. Éppen ezért leginkább a megyei jogú városok (pl: Debrecen, 

Pécs, Szeged stb.) esetében merülhet fel érdemben az, hogy a kérdéses adórendelet 

diszkriminatív jellegének az állami támogatásokra irányadó szabályok szempontjából 

relevanciája van. 

Ugyanakkor viszont még az utóbbi esetben is mentesülhet – s ezáltal nem minősül állami 

támogatásnak - az érintett támogatás a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége alól, ha 

csak de facto nemzeti szinten érvényesül. Az idevonatkozó gyakorlatot az Európai Bíróság és 

az Európai Bizottság esetjoga alakította ki. Előbbi tekintetében az Altmark, illetve a Tirrenia 

ítéletek nyomán megállapítható, hogy ez a feltétel akkor teljesül, ha egy helyi szolgáltatás 

nyújtásáért vagy beruházás végrehajtásáért más tagállam vállalkozása nem szállhat versenybe. 

A konkrét kritériumokat azonban az Európai Bizottságnak kellett meghatároznia, amely több 

területen (pl: kulturális támogatások, egészségügyi beruházások, helyi szabadidős 

létesítmények) is meghatározott kivételeket. A Testület által kialakított, ún. vonzásterület teszt 

értelmében arra törekszik, hogy a nyilvánvalóan helyi érdekű szolgáltatásokat és beruházásokat 

meghagyja tagállami hatáskörben (vagyis amikor a tagállamok közötti kereskedelem 

érintettsége marginális marad). A teszt során egyrészt azt veszi figyelembe, hogy lehet-e 

valószínűsíteni más tagállamból érkező vállalkozást, másrészt azt is, hogy a kedvezményezett 

vállalkozás részt vesz-e, illetve a támogatás segítségével lehetősége nyílik-e belépni egy másik 

tagállam piacára. Ide elsősorban azok az esetek tartozhatnak, amikor egy település, illetve 

annak közvetlen szomszédságának az igényeinek a kielégítéséről van szó. Ez alól viszont 

kivételt jelent, ha az érintett szolgáltatásokat, illetve beruházásokat egy másik tagállamban 

honos vállalkozás nyújtja, mivel ekkor a Bizottság adottnak tekinti a tagállamok közötti 

kereskedelem érintettségét95. Ennek alapján úgy véljük, hogy elsősorban azok az esetek 

jöhetnek számításba, amelyeknél az érintett önkormányzati adórendelet a multinacionális 

vállalatokat diszkriminálja a helyi vállalkozásokkal szemben. 

Mindazonáltal nem vállalkozhattunk arra és ez nem is volt a kutatásunk feladata, hogy 

megállapítsuk, hogy ténylegesen megvalósul-e az adódiszkrimináció az egyes települések 

esetén, azonban az eddigiek fényében kétségkívül megállapítható, hogy a gyanú több 

esetben felmerülhet. Azért okoz nehézséget egy-egy település esetében a ténylegesen 

megvalósuló adódiszkrimináció vizsgálata, mivel a vállalkozók által az önkormányzati 

adóhatósághoz benyújtott bevallások, bejelentések, adatszolgáltatások nem nyilvánosak, azokat 

az adóhatóság adótitoksértése nélkül nem teheti közzé.96 Ráadásul nincs nyilvános és közhiteles 

adatbázis arra vonatkozóan, hogy egy-egy adózó egy telken mekkora nagyságú építménnyel 

rendelkezik. Ennek oka az, hogy az építmények nagy része olyan régi, nem biztos, hogy 

rendelkezik maga a tulajdonos pontos, hasznos alapterületre vonatkozó adatokkal, másrészt az 

adózók nem mindig teljesítik pontosan a bejelentési kötelezettségüket az adóhatóság felé, és az 

                                                 
93 A Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. 

és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról  
94 A részletszabályokkal kapcsolatban lásd például: NYIKOS Györgyi (szerk.): i.m.; 101-109. 
95 BENÁRD Tünde: A helyi célú beruházások és szolgáltatások állami támogatásának hatása a tagállamok közötti 

kereskedelemre, Állami Támogatások Joga 19 (2013/3) 3–17., 

http://epa.oszk.hu/02400/02450/00019/pdf/EPA02450_ATJ_2013_3_03-17.pdf 
96 Art. 127. § 
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adóhatóságnak nem biztos, hogy van kapacitása egy-egy építmény pontos hasznos 

alapterületének ellenőrzésére. 

Mindenképpen érdemes azonban egy gondolatkísérletet lefolytatni, hogy az adódiszkrimináció 

hogyan valósulhat meg a gyakorlatban. Találhatunk arra példát települési adórendeletben, hogy 

bolti kiskereskedelmi tevékenység céljára szolgáló építmény után, amennyiben annak hasznos 

alapterülete az 500 négyzetmétert meghaladja 1.700 Ft-ot kell fizetnie a vállalkozásnak m2-

enként. A nagyvárosokban például jellemző kiskereskedelmi egység a TESCO áruház, 

amelynek alapterülete nagyvárosokban 7.000-12.000 m2.97 Amennyiben egy átlagos nagyvárosi 

TESCO áruház alapterülete 10.000 m2, akkor a vállalkozás által fizetendő éves építményadó 

17.000.000 Ft/év, azonban láthatunk arra is példát, hogy egy nagyvárosban két TESCO áruház 

is működik, így a vállalkozás éves adója akár 100.000 Euró is lehet, azaz már három év alatt 

meghaladhatja a 200.000 eurós küszöbértéket. 

A fenti gondolatkísérlet megerősítheti azt, hogy lehetséges a helyi adók tekintetében az 

adódiszkrimináció, hiszen a Htv. elég tág teret enged az építményadó és telekadó tekintetében 

a helyi önkormányzatoknak. 

 

7. Hipotézisek értékelése 

 

Kutatásunk megkezdésekor mindösszesen három hipotézist állítottunk fel, amelyek értékelése 

primer kutatásunk tükrében immár lehetségessé vált: 

1. A megyei jogú városok helyi adórendszere összetettségüknél fogva alkalmasak a 

diszkriminatív helyi adóztatás megvalósítására. 

A hipotézis bizonyítást nyert. A megyei jogú városok helyi adórendszere 

összetettségüknél fogva alkalmasak a diszkriminatív helyi adóztatás megvalósítására. A 

diszkriminatív helyi adóztatás alapvetően a vagyoni típusú adók esetében jelentkezhet. 

2. A megyei jogú városok többségénél nincs diszkriminatív helyi adóztatás. 

A hipotézis bizonyítást nyert. A megyei jogú városok többségénél nem merült fel az, 

hogy helyi adórendeleteik alkalmasak lennének a diszkriminatív helyi adóztatás 

megvalósítására. 

3. Az építményadó és telekadó helyi adók mértékének szabályainál lehet felfedezni 

diszkriminatív adóztatási gyakorlatot. 

A hipotézis bizonyítást nyert. A diszkriminatív helyi adóztatás alapvetően a vagyoni 

típusú adók esetében jelentkezhet az adómérték differenciált megállapításának 

lehetősége miatt. 

 

8. Befejezés 

 

Összességében véve elmondhatjuk, hogy az állami támogatásokra vonatkozó joganyag, illetve 

gyakorlat napjainkra olyan komplexé vált, hogy az adózás is az uniós intézmények látókörébe 

került. Habár továbbra is az adószuverenitás elve érvényesül, egyre több olyan terület van, 

ahová az Európai Bizottság a jogköreit kiterjeszti. A kutatásunk tárgyát képező önkormányzati 

adók ennek iskolapéldája. A hazai önkormányzati adórendeletek áttekintése után jól látszik, 

hogy döntően nem beszélhetünk állami támogatási szempontból releváns diszkriminációról, 

viszont megítélésünk szerint vannak olyan rendeletek, amikor ez megvalósulhat. Ugyanakkor 

ez szerintünk – figyelembe véve a fizetendő adó mennyiségét – még nem indokol átfogó 

                                                 
97 Lásd: CSAPÓ Tamás: Hipermarketek, szakáruházak és bevásárlóközpontok a magyar városokban. (kézirat) 

http://ttk.nyme.hu/fldi/Documents/Csap%C3%B3%20Tam%C3%A1s/Hipermarketek.doc. Letöltés dátuma: 

2019. május 31. 
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bizottsági vizsgálatot, így az önkormányzatoknak reálisan nem kell számolniuk azzal, hogy az 

állami támogatásokra vonatkozó szabályok eseti megsértése miatt a Bizottság látókörébe 

kerülnének. Ráadásul a Testületnek jelentős az ügyterhelése, s napjainkban elsődlegesen nem 

a tagállamok önkormányzataira, hanem a nagy multinacionális vállalatok (Apple, Starbucks) 

adóelkerülési gyakorlataira fókuszál98. Mindazonáltal az önkormányzatoknak célszerű 

ismerniük az ide vonatkozó joganyagot, amelyekről Magyarországon a Támogatásokat 

Vizsgáló Iroda (TVI) gondoskodik99. 
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Absztrakt 

Az Európai Uniónak (EU) a beruházásvédelem területén történő egyre aktívabb szerepvállalása 

napjainkban számos konfliktusforrást jelent, akár csak az uniós jog és a nemzetközi 

egyezményeken alapuló nemzetközi beruházásvédelem kollíziója is. Az EU-ban néhány évvel 

ezelőtt kezdetét vette egy új beruházásvédelmi politika kialakítása, amely sokszor 

„összeütközni” látszik a nemzetközi beruházásvédelemmel, akár a szabályozást, a 

vitarendezést, vagy akár a választottbírósági eljárást nézzük. A két dimenzió között az 

összeütközést jelenti többek között a tagállamok egymással kötött kétoldalú beruházásvédelmi 

egyezményeinek (BIT) uniós joggal való összeegyeztethetőségének kérdésköre. Ebben az 

esetben az összeegyeztethetőség abban áll például, hogy van-e a tagállamoknak hatásköre 

kétoldalú beruházásvédelmi egyezmények útján vagy más módon szabályozni a tagállamok 

közötti beruházásokat, tekintettel például a letelepedés és a tőke szabad mozgására vonatkozó 

szabályokkal való átfedésekre. A kérdésben az EU Bírósága már hozott döntést, hiszen az 

Achmea-ítéletben kimondta, hogy az EU-n belüli kétoldalú beruházási megállapodások 

beruházó és állam közötti választottbírósági eljárásra vonatkozó kikötései ellentétesek az EU-

Szerződésekkel és ez által veszélyeztetik az uniós jog autonómiáját és közvetlen hatályát. 

Azonban az e témakörben felmerülő egyéb kérdések (mint például az, hogy lehet-e bármilyen 

hatása az EU Bírósága döntésének a kereskedelmi (nem BIT alapú) választottbíróságokra, 

hogyan alakulnak a nem uniós befektető és uniós tagállam között létrejött (EU-n kívüli) BIT 

alapú választottbírósági döntések, hogyan lehet értelmezni a multilaterális egyezményekre - 

mint például az Európai Energia Charta - a Bíróság döntését stb.) megválaszolása még várat 

magára. A kutatás célja elsődlegesen az uniós beruházásvédelem szabályozásának és az Európai 

Unió Bírósága releváns esetjogának megismerése, illetve elemzése annak érdekében, hogy az 

aktuális, vagy akár a fentebb ismertetett kérdésekre is válaszokat lehessen adni.  

Kulcsszavak: beruházásvédelem, Európai Unió, BIT, Achmea-ügy, választottbíróság 

 

1. Bevezetés 
 

A nemzetközi beruházásvédelem és az uniós jog közötti „összeütközés”, valamint az Európai 

Unió folyamatosan formálódó beruházásvédelmi politikája jelentős átalakulást eredményezhet 

a nemzetközi és az uniós beruházásvédelmi szabályok, illetve az ehhez kapcsolódó vitarendezés 

vagy akár a választottbírósági eljárások kapcsán.  

Jelenlegi kutatásom elsődleges célja az Európai Unió (EU) beruházásvédelmi szabályainak és 

az Európai Unió Bírósága (EuB) vonatkozó ítélkezési gyakorlatának tanulmányozása, valamint 

a releváns bírósági határozatok elemzése. Tanulmányomban vállalom, hogy röviden 

bemutatom, általában mit jelent és hogyan alakult ki a beruházásvédelem, a beruházásvédelmi 

jog. Ezt követően kitérek az EU beruházásvédelmi politikájára, illetve beruházásvédelmmel 

kapcsolatos szabályozására. Végül, de nem utolsó sorban, rávilágítok a beruházásvédelmi 

bíráskodás problémáira az EU-ban, az EuB egyik határozata alapján. A tanulmány ezen 

egységei összefoglalják kutatásom eddigi eredményeit.  

 

mailto:bihari.erika@unideb.hu
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2. A nemzetközi beruházásvédelem kialakulása 

 

Manapság számos konfliktusforrást eredményez az EU-nak a nemzetközi beruházásvédelem 

területén történő térnyerése, illetve az uniós jog és a nemzetközi egyezményeken alapuló 

nemzetközi beruházásvédelem kollíziója. Ahhoz, hogy átfogóan megismerjük az EU 

nemzetközi beruházások terén történő egyre aktívabb szerepvállalását át kell tekintenünk az EU 

szabályozásának eredetét a nemzetközi beruházások terén, aminek elemzéséhez 

elengedhetetlen a nemzetközi beruházásvédelem kialakulásának, jogforrásainak vizsgálata. 

A második világháborút követően a nemzetközi kereskedelem mellett a külföldi beruházások 

kulcsszerepet töltöttek be a világgazdaság alakításában, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

jelentős eszközévé válva. A világszerte kiépülő liberális piacgazdaságok és az elmúlt 

évtizedekben lezajlott technikai áttörések tovább fokozták a külföldi működőtőke áramlását. A 

külföldi beruházások működésében számos kihívás jelentkezett, így többek között az előnyök 

maximalizálására és a hátrányok minimalizálására törekvés, a kisajátítási tendenciák, külföldi 

beruházók felé nyújtandó bánásmódok és az egyes államok beruházástámogatási politikája is. 

Mindezekre tekintettel a külföldi beruházások védelmének a nemzeti határokon belüli 

megvalósulása és az államok független gazdaságpolitikája nemzetközi szabályozást igényelt.1  

A beruházásvédelmi jog2 kialakulásának utolsó szakasza valamikor az 1990-es évek elején 

kezdődött. A létrejövő struktúra két pillére a beruházásvédelmi egyezmények rendszere 

(materiális szabályok) és a sajátos vitarendezési rendszer, illetve annak szabályai.3 

 

2.1. Az egyezmények rendszere 

 

A nemzetközivé váló szabályozás a jogbiztonság megteremtését célozta a külföldi beruházók 

és a jogalkotók számára is, ami együtt járt a beruházásvédelmi viták depolitizálódásával. A 

kollektív elbánási követelmények kialakulása előnyt jelentett, mivel minimalizálta a politikai 

kockázatok kialakulását a beruházások megkezdésekor. A pártatlan és hatékony vitarendezési 

eljárások elérése pedig mellőzhetővé tette a külföldi beruházó honos államának diplomáciai 

fellépését, ugyanis ez azt jelenti, hogy közvetlenül az érintett külföldi beruházó léphet fel 

egyéni igényeinek érvényesítésére. Ez a megoldás mind a külföldi beruházó, mind a beruházást 

fogadó állam számára előnyökkel jár: míg a beruházó nemzetközi jogorvoslathoz jut, addig a 

fogadó állam ezzel a biztosítéknyújtással tud beruházásra ösztönözni, illetve más nemzetközi 

eljárásokat megelőzni.4  

A nemzetközi beruházásvédelem „jogi eszközének” tekinthető a számos kétoldalú 

beruházásvédelmi egyezmény (BIT),5 vagy akár – többoldalú egyezmények is – az 1965-ös 

Washingtoni egyezmény az Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjának 

(ICSID) felállításáról, a Multilaterális Beruházásvédelmi Ügynökséget létrehozó egyezmény, 

Energia Charta Egyezmény stb.  

A BIT-ek tekintetében kiemelendő, hogy számuk az utóbbi néhány évtizedben robbanásszerű 

növekedésnek indult. Népszerűségük egyik legfőbb oka talán az, hogy számos olyan 

nemzetközi jogi megoldást kínálnak a beruházók számára, amelyek csökkentik az idegen állam 

ismeretlen jogi környezetéből fakadó üzleti kockázatokat. Az egyezmények sztenderd 

                                                 
1 DIMOPOULOS, Angelos: EU Foreign Investment Law, Oxford University Press, Oxford, 2011., 11. 
2 Beruházásvédelmi jogon a nemzetközi közjognak azon szabályait értjük, amelyek előírják, hogy egy állam 

milyen szabályok szerint köteles a területén található külföldi befektetésekkel bánni. E körbe tartoznak továbbá 

azok a szabályok, amelyek a beruházásvédelmi szabályok megszegéséből eredő jogviták rendezésére vonatkoznak. 
3 Katona János: A beruházásvédelem reformja és az EU formálódó beruházásvédelmi politikája – pillanatkép, 

Európai Jog, 2015/4. szám, 8. 
4 DOLZER, Rudolf – SCHREUER, Christoph: Principles of international investment law, Oxford University Press, 

Oxford, 2009, 220-221. 
5 A hatályos egyezmények adatai elérhetők: http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA (2019. május 30.) 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA
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„klauzulákat” tartalmaznak, amelyek rögzítik többek között a külföldi beruházásokkal 

kapcsolatos bánásmód, a kisajátításért járó ellentételezés, valamint a beruházó és az állam 

közötti vitarendezés szabályait, de számos esetben nélkülöznek más, hasonlóan fontos 

előírásokat, mint például a piacra lépési feltételeket vagy a különböző szabályozási 

megfontolások figyelembevételét.6  

 

2.2. Vitarendezés 

 

A másik pillér a vitarendezés, tehát a nemzetközi beruházási választottbíráskodás. A 

problémákat, amelyekkel a vállalatok szembesülnek külföldön történő beruházás során, nem 

mindig lehet nemzeti bíróságokon orvosolni. Ilyen lehet például a befogadó ország általi 

közvetlen kisajátítás, úgy, mint az eszközök erőszakkal és kellő kártérítés nélkül történő 

lefoglalása, a megkülönböztetés, szabályszerű eljárás hiánya a nemzeti bíróságokon, vagy a 

nemzetközi tőketranszferekre vonatkozó korlátozások. 

A vitarendezés kétféle fórumon valósulhat meg. Az egyik lehetőség az 1965-ös Washingtoni 

Egyezmény kihirdetésével létrehozott globális szintű Beruházási Viták Rendezésének 

Nemzetközi Központjának eljárása, angol rövidítéssel az ICSID. A beruházási jogviták döntő 

többsége az ICSID megalakulása óta e fórum előtt zajlik.7 A másik lehetőség az egyéb kikötött 

nemzetközi beruházási választottbíróságok eljárásának igénybevétele, amely bíróságok a 

kereskedelmi választottbíróságokhoz hasonlóan a külföldi választottbírósági határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1958-as New Yorki Egyezmény hatálya alatt állnak.  

A döntésekkel összefüggésben kiemelendő, hogy az egymástól független, önálló 

válaszottbírósági tanácsokat a korábbi tanácsok döntései formálisan nem kötik, már csak azért 

sem, mert a jogalap esetenként általában különböző kétoldalú egyezmény. Ugyanakkor az 

egyezményekben szereplő, hasonló megfogalmazású rendelkezések értelmezésekor a 

bíróságok általában figyelembe veszik a korábbi döntéseket, és ha valamely korábban kialakult 

gyakorlattól el kívánnak térni, akkor az eltérést megindokolják.8 

Összefoglalva elmondható, hogy a két és többoldalú beruházásvédelmi egyezmények 

viszonylag közös szabályokat tartalmaznak és többnyire lehetővé teszik, hogy a BIT-ek 

megsértése esetén a beruházó választottbíróság előtt keressen jogorvoslatot.  

 

3. Nemzetközi beruházásvédelem kontra EU-s beruházáspolitika 

 

Az Európai Unió a modern nemzetközi beruházásvédelmi joganyag alakulásával egyidejűleg 

alakult meg. Az EU a Közös Kereskedelempolitika (továbbiakban: KKP) keretében nemzetközi 

kereskedelmi hatáskörrel rendelkezik, mindemellett a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésétől 

kezdve a külföldi beruházásokkal kapcsolatosan is hatáskörrel bír.9 Az EU szabályozásának 

elemzéséhez meg kell különböztetnünk az EU-n belüli (intra-EU trade) tagállamok közötti 

beruházásokat, és az EU-n kívüli (extra-EU trade) beruházásokat harmadik állam részvételével.  

Az EU beruházásvédelmi politikáját és a nemzetközi beruházásvédelmi joganyaggal szembeni 

különbségét leginkább az intra-EU beruházásokon keresztül lehet megismerni. Az uniós jog fő 

célja a tagállamok között a tőke szabad áramlásának biztosítása, illetve a 

diszkriminációmentesség. Az egységes piac elemeiként megjelenő tőke szabad áramlása és a 

letelepedés szabadsága lehetővé tette a tagállami beruházók számára, hogy más tagállamban 

                                                 
6 DOLZER– SCHREUER: i.m. 24. 
7 DIMOPOULOS: i.m. 14. 
8 KATONA János: Nemzetközi beruházásvédelem – alkotmányossági kételyek, Európai Jog, 2014/1. szám, 3. 
9 SZABÓ Marcel – LÁNCOS Petra Lea – GYENEY Laura: Uniós szakpolitikák, Szent István Társulat, Budapest, 

2015., 81-81. 
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diszkrimináció nélkül valósíthassák meg beruházásaikat.10 Így, ellentétben a nemzetközi 

beruházásvédelemmel, az uniós jognak nem vált kifejezett tárgyává a külföldi beruházó 

tulajdonának állami beavatkozásokkal szembeni védelme. Természetesen ez nem egyezik a 

tulajdonvédelem kérdéskörével, aminek tárgyában az Európai Unió Bírósága elismerte, hogy 

az uniós jog alapelvei tartalmazzák a magántulajdon védelméhez való jogot,11 és az uniós jog 

elsőbbségéből eredően a nemzeti intézkedések nem lehetnek ellentétesek az uniós joggal.12 

Azonban ezt az uniós joggyakorlatot a Lisszaboni Szerződés kiegészítette, mivel a kötelező 

erőre emelkedett Alapjogi Charta 17. cikke garantálja a tulajdonhoz való jogot, illetve 

meghatározza a tulajdonjog korlátozásának vagy a tulajdonjogtól való megfosztásnak a 

lehetőségét, amennyiben ezt uniós rendelkezések teszik szükségessé.13 Emellett minden 

tagállam részese az Emberi Jogok Európai Egyezményének, így egyúttal az Emberi Jogok 

Európai Bíróságának hatásköre kiterjed tagállami viszonylatban a tulajdonvédelemre is.14  

Az EU a Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséig a nemzetközi közösségben nem léphetett fel 

kulcsszereplőként a külföldi beruházások szabályozásában, erre kizárólag az Európai Unió 

Működéséről szóló Szerződés (továbbiakban: EUMSz) 206. és 207. cikke ruházta fel 

hatáskörrel. A 206. és 207. cikk az unió számára kifejezett hatáskört ruház: „(…) az Unió a 

közös érdekeknek megfelelően hozzájárul a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez, a 

nemzetközi kereskedelemre és a külföldi közvetlen befektetésekre vonatkozó korlátozások 

fokozatos megszüntetéséhez és a vám- és egyéb akadályok csökkentéséhez. A közös 

kereskedelempolitika egységes elveken alapul, ez vonatkozik különösen (…) a külföldi 

közvetlen befektetésekre, a liberalizációs intézkedések egységesítésére. A közös 

kereskedelempolitikát az unió külső tevékenységének elvei és célkitűzései által meghatározott 

keretek között kell folytatni.” A cikk megfogalmazásából látható, hogy az EUMSz meg kívánja 

különböztetni a tőkeáramlások15 két formáját, a közvetlen külföldi tőkeberuházást és a 

portfólió-beruházást. Közvetlen külföldi tőkeberuházás esetén a beruházó célja, hogy a 

megszerzett tulajdonjoga segítségével a vállalat felett ellenőrzési, irányítás jogokat 

gyakoroljon.16 Ellentétben a portfólió-beruházással, ahol a beruházó tisztán pénzügyi 

befektetést jelent, és nem törekszik a vállalat irányítására és felügyeletére, kizárólag a 

fizetőképesség megőrzésében érdekelt.  

E megkülönböztetés alapján megállapítható, hogy a közvetlen befektetések a Lisszaboni 

Szerződés hatálybalépésétől az EU közvetlen kompetenciájába tartoznak, ellenben a portfólió-

beruházásokkal, amelyek tagállami hatáskörben maradnak. Így a portfólió-beruházást érintő 

megállapodások megkötése esetén indokolt a vegyes szerződések megkötése mind az unió, 

mind a tagállamok részvételével.17  

Az előbb kifejtettek egyáltalán nem jelentik azt, hogy a Lisszaboni Szerződés vezette volna be 

elsőként a külföldi beruházásokat az uniós jogba. Korábban a különböző kompetenciákhoz 

csatlakozóan, kiegészítő módon az EU már próbálkozott egy saját, differenciálható beruházási 

                                                 
10 DIMOPOULOS: i.m. 17. 
11 4/73 Nold-ügy (1974), C-84/95 Bosphorus-ügy (1996). 
12 6/64 Costa vs. ENEL (1964), 182/83 Fearon (1984). 
13 DIMOPOULOS: i.m. 17-18. 
14 Azonban az uniós jogalkotást és jogalkalmazást nem érintik ezek a szabályok, hiszen előreláthatólag az EU nem 

csatlakozik az Egyezményhez. 
15 Ezen beruházásoknál a cél a tőkeállomány fenntartása és bővítése. 
16 Az EUMSz nem határozza meg a külföldi közvetlen befektetések fogalmát, így a Bíróság ezt a hiányosságot 

pótolva három kritérium alapján határozta meg e fogalmat: a befektetésnek, hosszú távúnak és a kapcsolt 

vállalkozás saját tőkéjének / részvénytőkéjének legalább 10 %-át képviselő nagyságúnak kell lennie, valamint a 

befektető számára a kapcsolt vállalkozás működése felett vezetői ellenőrzést kell biztosítania. (A C-446/04. sz. 

Test Claimants in the FII Group Litigation kontra Commissioners of Inland Revenue ügyben 2006. december 12-

én hozott ítélet alapján.) 
17 SZABÓ– LÁNCOS– GYENEY: i.m. 82. 
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politika megteremtésével, ám kizárólag azokon a területeken, amelyeket a tagállami 

egyezmények nem érintettek.  

Az Európai Unió Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a tagállamok által kötött egyezmények 

által nem rendezett területeken végzett kiegészítő tevékenységet, így a tőkemozgások és a 

beruházások elősegítése területén. A KKP kiterjesztésével az EU beruházási politikája is egyre 

szélesebb területet kezdett el felölelni a szabályozás terén is, úttörő szerepet töltött be 

beruházásokkal összefüggő multilaterális egyezményekkel kapcsolatban. Az EU egyre erősebb 

térnyerése a beruházások szabályozása terén a tagállami hatáskörök terjedelmének és 

gyakorlásának bizonytalanná válásához és megkérdőjelezéséhez vezetett, megindítva egyfajta 

hatalmi küzdelmet az EU és a tagállamok között a külföldi beruházások szabályozásával 

kapcsolatosan.18 A Lisszaboni Szerződés sem oldotta meg teljesen egyértelműen ezeket az 

ellentéteket. Az alábbiakban az egyes konfliktusforrások kerülnek kifejtésre. 

 

4. A tagállamok közötti beruházásvédelmi egyezmények és az azokhoz kapcsolódó 

jogviták 

 

A jelenlegi konfliktus az EU-jog és a nemzetközi beruházásvédelmi jog között kitárta a kapukat 

az érdekelt felek számára. Az 1990-es években az uniós csatlakozásukat megelőzően a leendő 

kelet-közép-európai tagállamok számos BIT-et kötöttek a nyugat-európai tagállamokkal. A két 

nagy bővítési kört megelőzően nem kerültek a figyelem középpontjába ezek az egyezmények, 

egészen 2004-ig, amikor is a Bizottság szemléletében a BIT-ek megtűrt kivételek kategóriájából 

az egységes piac akadályaivá váltak. A Bizottság továbbá szüntelenül szem előtt tartja azt is, 

hogy a BIT-ek az egyes külföldi beruházóknak különböző jogokat biztosítanak, ami ellentétes 

az egységes piac szemléletével, mivel így diszkriminatív módon előnyt élveznek azok a 

tagállamok, akik között fennáll egy beruházásvédelmi egyezmény, ellentétben azokkal, akik 

között nem. Továbbá sérelmesnek tartja a Bizottság, hogy az intra-EU-s BIT-ek párhuzamos 

joghatóságot teremtenek választottbírói úton, ami egyúttal alkalmas lehet a Bíróság uniós 

jogértelmezési monopóliumának megkerülésére.19  

Ezek alapján levonható a következtetés, hogy az egyezmények jelentős politikai és jogi vitákat 

generálnak, amikben különösen a Bizottság lép fel változó szerepkörökben, egyes esetekben 

amicus curiae szerepében, máskor felügyeleti szervként kívánja akaratát érvényesíteni. Az 

uniós jog szupremáciájának érvényesítése érdekében a Bizottság számos nemzetközi 

beruházásvédelmi választottbírósági ügyben fellépett, így többek között írásbeli beadványokkal 

élt,20 vagy elvi állásfoglalásokat21 terjesztett elő. Az ügyekben eljáró választottbíróságok 

azonban nem találták EU jogba ütközőnek a BIT-eket.22 A Bizottság kötelezettségszegési 

eljárásokat is indított bizonyos tagállamokkal szemben a csatlakozás előtt kötött BIT-ek 

kapcsán, így 2009-ben három ítélet is született a Bíróság előtt23 az EU-tagállam és harmadik 

államok közötti uniós joggal összefüggő kérdésekben.  

A Bíróság ezen ügyekben kidolgozta a „hipotetikus összeférhetetlenség” tesztet, amely 

kimondja, hogy amennyiben az összeférhetetlenség fennáll az uniós jog és a BIT között, vagy 

a BIT-et kell az uniós joggal összhangba hozni, vagy ha ez a lehetőség nem áll fenn, a BIT 

                                                 
18 DIMOPOULOS: i.m. 17. 
19 GRILL, Anne Karin – LUKIC, Sebastian: The End of Intra-EU BITs: Fait Accompli or Another Way Out?, Kluwer 

Arbitration Blog, November 16. 2016. 
20 Például: Eastern Sugar vs. Checz Republic SCC-ügyben (No. 088/2004) 
21 Például: AES vs. Hungary ügy (ICSID Case No. ARB/07/22., Achmea B.V vs. The Slovak Republic ügy 

(UNCITRAL PCA Case No. 2008-13). Utóbbi ügyben a Bizottság „az egységes piac anomáliájának” nevezte a 

beruházásvédelmi egyezményeket. 
22 Lásd: Achmea B.V vs. The Slovak Republic ügy. 
23 C-205/06 Bizottság kontra Ausztria (2009), C-249/06 Bizottság konta Svédország (2009), C-118/07 Bizottság 

Kontra Finnország (2009). 



209 

 

alkalmazását meg kell tagadni. Ennek hátterében elsősorban az uniós jog Bíróság általi 

értelmezésének monopóliuma húzódik meg.24 Ezekben az ügyekben a Bizottság azzal érvelt, 

hogy a BIT-ek a tőke szabad átutalhatóságát szabályozó klauzulája ellentétes az uniós joggal, 

mivel nem adnak lehetőséget a tőke mozgásának EU általi korlátozására a tagállamok és a 

harmadik államok között, így az Európai Közösségekről szóló Szerződés 227. cikkébe ütközik. 

A Bíróság a Bizottság érvelését találta megalapozottnak, tehát nem vélte megfelelőnek a 

nemzetközi közjog által lehetővé tett eszközöket (mint például az újratárgyalást, felfüggesztést, 

amire Ausztria és Svédország is hivatkozott), mert véleménye szerint nem garantálják 

megfelelő mértékben az EU intézkedéseinek azonnali és hatékony alkalmazását. Így ellentétes 

az uniós joggal az a BIT, amely nem tartalmaz rendelkezést a szabad átutalhatóság azonnali 

korlátozására.25 

 

5. Achmea-ügy 

 

Nem minden tagállam ért tehát egyet a Bizottság álláspontjával. 2016. március 3-án a Német 

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof) előzetes döntéshozatali eljárást 

kezdeményezett26 az intra-EU-s beruházásvédelmi egyezményeken alapuló választott bírósági 

szerződések uniós joggal való összeegyeztethetőségével kapcsolatban, különös tekintettel az 

EUMSz 18., 267. és 344. cikkére. A német bíróság a Bizottság szemléletével ellentétes 

álláspontra jutott: a 344. cikkel kapcsolatos német jogi álláspont szerint a kérdéses cikk csak a 

tagállamok közötti vitára vonatkozik, a tagállam és a beruházó vitájára azonban nem.27 

Mindemellett a 267. cikk sem jelenti az intra-EU-s BIT-ek akadályát, mivel az Európai Unió 

Bírósága az Eco Swiss China Time Ltd. v. Benetton International EV ügyben28 kifejtette, hogy 

a tagállamok felülvizsgálhatják az ítéleteket és előzetes döntéshozatali eljárás keretében a 

Bírósághoz fordulhatnak uniós jogi kérdésben, ám ez a lehetőség korlátozott mivel az ítéletek 

kizárólag közrendbe ütközés esetén vizsgálhatók felül.29 A 18. cikk tekintetében pedig a Német 

Szövetségi Bíróság választottbíróságot preferáló véleményt képvisel: szerinte a diszkrimináció 

lehetősége kiküszöbölhető azáltal, ha minden beruházó előtt megnyílik a lehetőség a 

választottbírói úton történő jogvita rendezésére, így az intra-Eu-s BIT-ek továbbra is 

alkalmazhatók maradnak. Összefoglalva tehát a Bundesgerichtshof véleménye az volt, hogy a 

BIT választottbírósági kikötései nem ellentétesek az EUMSz rendelkezéseivel.  

 

5.1. Az ügy körülményei 

 

Az eljárás az Achmea BV. (korábban Eureko BV.) holland pénzügyi szolgáltató és a Szlovák 

Köztársaság között fennálló BIT alapján indult. Az Achmea Szlovákiában leányvállalatot 

alapított, amelybe tőkét apportált, és amelyen keresztül magán‑egészségbiztosításokat kínált. 

Mivel úgy vélte, hogy a Szlovák Köztársaság jogszabályi intézkedései megsértették a BIT 

rendelkezéseit, Achmea 2008 októberében a BIT 8. cikke alapján választottbírósági eljárást 

indított ezen állammal szemben, és kártérítést követelt. 2012. december 7-i végleges ítéletében 

a választottbíróság megállapította, hogy a Szlovák Köztársaság által hozott intézkedések egy 

                                                 
24 LAVRANOS, Nikos: Member States’ Bilateral Investment Treaties: Lost in Transition? Brill Nijhoff, Hague 

Yearbook of International Law, 2011., 282. 
25 LAVRANOS, Nikos: Case-Note on BITs Judgements of the ECJ. The American Journal of International Law, Vol. 

103., No. 4., 2009., 4. 
26 C-284/16. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2016. május 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem – Szlovák Köztársaság kontra Achmea BV. 
27 MENCZELESZ Adrián: Nemzetközi beruházásvédelem kontra az Európai Unió beruházáspoltikája: nemzetközi 

gazdasági jogi kollízió és ami mögötte van, Külgazdaság, Budapest, LXI. évf., 2017. 11-12. szám, 138. 
28 C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd. v. Benetton International EV (1999). 
29 C-126/97 Eco Swiss ítélet, 40-41. 
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része sérti a BIT rendelkezéseit, és arra kötelezte a Szlovák Köztársaságot, hogy fizesse meg 

Achmeának a 22,1 millió euró kártérítés kamatokkal növelt összegét, a választottbírósági 

eljárás költségeit, illetve Achmea ügyvédi díjait és költségeit. A választottbírósági eljárás helye 

Frankfurt am Main volt, a Szlovák Köztársaság Németországban jogorvoslatot nyújtott be, 

végső soron a Bundesgerichtshofhoz. Jogorvoslati kérelmében a Szlovák Köztársaság előadta, 

hogy a végleges ítéletet azért kell hatályon kívül helyezni, mert az a közrendbe ütközik, 

valamint az a választottbírósági kikötés, amely alapján ezt az ítéletet hozták, szintén semmis és 

a közrendbe ütközik, ellentétes az EUMSz rendelkezéseivel.  

 

5.2. A döntés 

 

2018. március 6-án mondhatni történelmi jelentőségű ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága, 

ugyanis (viszonylag röviden indokolt döntésében) egyértelműen kimondta, hogy alapvető 

ellentét áll fenn egyes Unión belüli BIT-ek vitarendezési klauzulái és az uniós jog 

meghatározott rendelkezései és alapelvei között. Az uniós jogrend sajátos jellemzői és 

autonómiája megőrzésének biztosítása érdekében az uniós jog értelmezése terén a koherencia 

és egységesség biztosítására szolgáló bírósági rendszert hoztak létre, a BIT a természeténél 

fogva veszélyeztetheti – a tagállamok közötti kölcsönös bizalom elvén túl – az uniós jog sajátos 

jellegének megőrzését. Az uniós joggal ellentétes a tagállamok között létrejött nemzetközi 

megállapodásban szereplő, olyan rendelkezés, amelynek értelmében e tagállamok egyikének 

beruházója a másik tagállamban létesített beruházásokra vonatkozó vita esetén ezen utóbbi 

tagállammal szemben választottbíróság előtt indíthat eljárást, amely bíróság hatáskörét e 

tagállam köteles elfogadni. 30 

Az ítélet közzétételét követően született szekértői vélemények szerint31 (amivel teljes 

mértékben egyet értek) a Bíróság döntése számos kérdést megválaszolatlanul hagy, ezáltal 

bizonytalan és ellentmondásos helyzetet teremt az EU tagállamok befektetéseivel kapcsolatos 

jogviták kezelésében. Felmerülhet többek között: hogyan lehet értelmezni a multilaterális 

egyezményekre a Bíróság döntését (például az Európai Energia Charta)? Hogyan alakulnak a 

nem uniós befektető és uniós tagállam között létrejött BIT alapú választottbírósági döntések?  

Mindezeken túl véleményem szerint az is lényeges kérdés, hogy az EU-n belüli 

beruházásvédelmi ügyekkel kapcsolatban összeegyeztethető-e az ICSID eljárása ha az egy 

többoldalú egyezményen alapul? Erről nem foglalt állást a Bíróság döntésében, és így az ICSID 

kezében van végső soron a választás lehetősége, hogy az előtte folyamatban lévő ilyen jellegű 

ügyben tulajdonít e relevanciát az ítéletben foglaltaknak.32 

Összefoglalva megállapítható, hogy a jövőre nézve ez az ítélet mindenképpen meghatározó lesz 

a tagállamok közötti BIT-ekkel kapcsolatosan. Jelentős hatással lehet a különböző nemzetközi 

választottbíróságok előtt jelenleg folyamatban lévő Unión belüli BIT-eken alapuló jogviták 

kimenetelére, továbbá akár a korábban ilyen ügyekben született választottbírósági döntésekre 

és azok végrehajthatóságára. Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy az Achmea ítélet az uniós jog 

szempontjából egyértelműen megállapította az Unión belüli BIT-eken alapuló 

választottbírósági eljárások létjogosultságának hiányát.  

 

                                                 
30 C-284/16. sz. ügy – Achmea vs. Slovak Republic. 
31 https://www.linkedin.com/pulse/az-eur%C3%B3pai-uni%C3%B3-b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1ga-eub-

d%C3%B6nt%C3%A9se-uni%C3%B3n-bel%C3%BCli-alapul%C3%B3-korba (2019. május 30.) 
32 Megjegyzendő, hogy EU-n kívüli területhez kötött választottbíróságok döntéseire és az ICSID azon döntéseire, 

ami nem „EU-s BIT”-en alapul a Bíróság döntése nem irányadó. Érdekességképpen megemlíthető, hogy már 

elérhető kapcsolódó ICSID-eset, amely utal az Achmea döntésre és EU-n belüli BIT-en alapul. Az ügyben a 

felperesek a svéd Vattenfall AB és Vattenfall GMBH, az alperes a Németország Szövetségi Köztársaság. (ICSID 

Case No. ARB/12/12., Aug 2018.) Az ICSID elutasította az alperes kérelmét, valamennyi igénnyel kapcsolatban, 

arra hivatkozva, hogy az ügyben nem rendelkezik joghatósággal az Európai Bíróság Achmea ítélete alapján. 

https://www.linkedin.com/pulse/az-eur%C3%B3pai-uni%C3%B3-b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1ga-eub-d%C3%B6nt%C3%A9se-uni%C3%B3n-bel%C3%BCli-alapul%C3%B3-korba
https://www.linkedin.com/pulse/az-eur%C3%B3pai-uni%C3%B3-b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1ga-eub-d%C3%B6nt%C3%A9se-uni%C3%B3n-bel%C3%BCli-alapul%C3%B3-korba
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6. Összegzés 

 

Az egyre inkább integrálódó beruházásvédelmi politika keretében az Európai Unió az új 

hatásköreivel élve mind a harmadik államokkal kötendő, mind az uniós tagállamok között 

jelenleg fennálló beruházásvédelmi egyezmények tekintetében reformhelyzetet teremt. Mint 

bemutatásra került, az EU beruházásvédelmi rendszere alapvetően más szabályozási 

irányvonalak mellett halad és jelenleg a szabályozás nem annyira kiforrott, mint a nemzetközi 

joganyag. Egyelőre – az intra-EU-s viszonylatban – nem szerepel kifejezett céljai között a 

„külföldi” tulajdon védelme, hanem alapjogi keretek között biztosítja a tulajdonhoz való jogot, 

illetőleg a kisajátítás elleni védelmet. A tagállamok közötti viszonylatban az intra-EU-s BIT-ek 

felszámolásával, illetve felmondásával a beruházásvédelmi egyezmények által a külföldi 

beruházók számára garantált biztosíték rendszer (a nemzetközi választottbírósági út 

igénybevételének lehetősége) megszűnt, aminek a helyébe lépő rendszer kidolgozása majd a 

Bizottságra és a tagállamokra fog hárulni. Mindemellett úgy gondolom, hogy az Achmea döntés 

jelentős hatással lesz a különböző választottbíróságok előtt jelenleg folyamatban lévő Unión 

belüli BIT-eken alapuló jogviták kimenetelére, továbbá akár a korábban ilyen ügyekben 

született választottbírósági döntésekre és azok végrehajthatóságára is.  

Meglátásom szerint az unió beruházásvédelmi politikája számos kihívás előtt áll. Az alapok 

ugyan lassan körvonalazódnak, de pontos tartalmukat csak a jövőbeli politikai alkuk fényében 

megszületett szabályok fogják meghatározni. Kérdéses azonban, hogy ez az „új irány” 

mennyire lesz eredményes akár az egyes befektető tagállamok, akár az uniós gazdaság 

szempontjából, hiszen nem tudni milyen hatással lehet az EU beruházási környezetére.  
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Absztrakt 

Az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 2018. május 25. napjától kezdődően 

alkalmazandó közvetlenül az Európai Unió tagállamaiban. Hatálybalépése számos újdonságot 

hozott, ugyanakkor mégsem radikális váltás a korábbi adatvédelmi rendszerekhez képest – 

ellentétben számos adatkezelő megítélésével. Kétségtelen, hogy a technológiai változásokkal 

együtt járó, új típusú adatkezelések szabályozása, a vállalkozások terheinek csökkentése, 

valamint a tagállami adatvédelmi rendszerek differenciáltságának megszüntetése mind-mind 

előnyös hozadéka a GDPR hatálybalépésének. A GDPR hatálybalépése ugyanakkor ezeken 

túlmenően hatással lehet az Európai Unió alapjogi és értékvédelmi gyakorlatára is. A jelen 

tanulmány ezek bemutatását célozza. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Unió Bíróságának személyes adatok 

védelmével kapcsolatos emberi jogi gyakorlata a magánélet tiszteletben tartásához való jogra 

épül (Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. cikk; Alapjogi Charta 7. cikk). Ezen túlmenően az 

Alapjogi Charta 8. cikkében rendelkezik önálló alapjogi tényállásként a személyes adatok 

védelméről is. Ilyen speciális rendelkezéssel az Emberi Jogok Európai Egyezménye nem bír 

(megalkotásának történeti sajátosságai miatt), amely ugyanakkor nem akadályozta meg az 

Emberi Jogok Európai Bíróságát, hogy élő jogra („living instrument”) hivatkozással a 

személyes adatok védelme vonatkozásában is kialakítsa gyakorlatát. Ez a gyakorlat 

napjainkban is alakul és – az Alapjogi Charta 52. cikk (3) bekezdésére mentén – alapját képezi 

az Európai Unió Bírósága vonatkozó alapjogi ítélkezésének. A jelen tanulmány egyik célja 

ennek keretében, hogy elemezze az Európai Unió Bíróságának az Alapjogi Charta 7. és 8. 

cikkekre épülő joggyakorlatát, különös figyelemmel arra a körülményre, hogy az Európai Unió 

Bírósága adatvédelmi vonatkozású ügyekben e két cikkre egyszerre hivatkozik úgy, hogy a két 

cikk közötti kapcsolatot, illetve az egyes cikkek terjedelmét nem részletezi. 

Az emberi jogi aspektus mellett az adatvédelem területe tágabban az Európai Unióról szóló 

Szerződés 2. cikkében megfogalmazott értékek védelmét is szolgálja. Az Európai Unió 

Bírósága vonatkozó joggyakorlatában számos alkalommal hivatkozott a jogbiztonság, a 

független adatvédelmi hatóság (mint államszervezeti sajátosság), valamint az egyes emberi 

jogok, ütköző érdekek közötti egyensúly követelményére. Ennek mentén a tanulmány másik 

célja, hogy feltárja (i) milyen kapcsolat van áll fenn az uniós értékek védelem és a személyes 

adatok védelme között; (ii) mennyiben hozhat változást az általános adatvédelmi rendelet 

hatálybalépése; (ii) mennyiben hivatkozhatók az általános adatvédelmi rendelet, illetve az 

Alapjogi Charta rendelkezései értékvédelmi (elsődlegesen kötelezettségszegési) eljárások 

során. A tanulmány bemutató, leíró és elemző-összehasonlító módszerek használata útján 

mutatja be az Európai Unió személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatát, illetve az 

adatvédelmi jog értékvédelmi vetületét. 

Kulcsszavak: személyes adatok védelme, általános adatvédelmi rendelet, GDPR, uniós értékek 
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1. A személyes adatok védelmének új kora – az általános adatvédelmi rendelet 

hatálybalépése 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a jelen tanulmányban: 

általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 2018. május 25. napjától kezdődően alkalmazandó 

közvetlenül az Európai Unióban. Ettől a naptól kezdődően irányadó az Európai Unió teljes 

területén egy a korábbiakhoz képest némi újdonságokat hordozó adatvédelmi rendszer. Ennek 

az újdonságnak a nagyságát az adatkezelők egy része túlértékeli; ”[a] Rendelet nem radikális 

újító, ugyanis az új adatvédelmi rendszer továbbra is nagymértékben az Irányelv (95/46/EK 

irányelv – a szerző) gyakorlatára épül, mégis egyes elemeit tekintve jelentős újdonságokat hoz 

az adatvédelmi jog alanyainak” [1]. 

Az általános adatvédelmi rendelet megalkotását számos körülmény indokolta: (i) az új 

technológiai megoldások szabályozása; (ii) az adatkezelési rendszerek biztonsági sérüléseinek 

hatékonyabb kezelése; (iii) a vállalkozások versenyképességének növelése; illetve 

természetesen (iv) a személyes adatok jogosultjai (érintettek) alapjogainak fokozottabb 

védelme [2]. Ugyanakkor ezeken túlmenően az általános adatvédelmi rendelet hatálybalépése 

egyéb előnyökkel is jár. Az ún. végrehajtó föderalizmus (executive federalism) modelljének a 

megvalósítása az általános adatvédelmi rendelet, másként fogalmazva a GDPR „(…) az európai 

adatvédelmi jog első független és önálló keretrendszere” [3]. Az egységessé váló adatvédelmi 

jog egyben azzal a következménnyel is jár, hogy a személyes adatok védelmére épülő alapjogi 

joggyakorlat es a mögöttes uniós értékrendszer közvetlen irányadóvá válik a tagállamokban és 

a tagállami adatvédelmi hatóságok jogalkalmazása során. 

A jelen tanulmány célja, hogy e felvetésnek megfelelően választ találjon a következő 

kérdésekre: a GDPR alkalmazása során a tagállami adatvédelmi hatóság mint közhatalmi 

jogkörben eljáró és tagállami alkotmányos rendszerben alapított szerv döntései meghozatala 

során az uniós jog által ismert (az Európai Unióról szóló Szerződés [EUSz.] 2. cikkében foglalt) 

jogállamiság értékére köteles-e figyelemmel lenni? Mennyire váltak/válnak a GDPR 

hatálybalépése eredményeként a tagállami adatvédelmi hatóságok „európai hatóságokká”?  

E kérdések megválaszolásához röviden elengedhetetlen megvizsgálni azt, hogy miként 

működik jelenleg az Európai Unió értékvédelmi rendszere (2. fejezet), illetve azt, hogy az 

adatvédelmi jog területének milyen kapcsolódási pontjai vannak az uniós értékvédelem, 

jogállamiságvédelem rendszerével (3. fejezet), különös tekintettel arra a körülményre, hogy az 

uniós jogrendszerben ismert személyes adatok védelme szoros kapcsolatban áll az Emberi 

Jogok Európai  Egyezményében (a jelen tanulmányban: Egyezmény) foglalt magán- és családi 

élethez való emberi joggal. Az alábbi ábrán szemléltetve láthatjuk, hogy az uniós adatvédelmi 

jog területén kialakult joggyakorlat kellően összetett eredetű. 
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4. ábra – Az adatvédelemhez való jog alapjogi joggyakorlatának rendszere 

 
Forrás: a szerző 

 

2. Az uniós értékvédelem és a jogállamiság fogalma 

 

Az Európai Unió a jogállamiság értékére épül, amely érték egyike azoknak, amelyet az EUSz. 

2. cikke sorol fel. Az alapvető értékek közösek a tagállamokban, így valamennyi tagállam 

köteles tiszteletben tartani a jogállamiság értékét. A jogállamiság, illetve tágabban az alapvető 

értékek sérülése, veszélyeztetése esetére az Unió általános hatáskörben jogosult eljárást 

kezdeményezni az érintett tagállammal szemben annak érdekében, hogy a jogállamiság 

értékének sérülését/veszélyeztetését, esetleg a jogállamiság értékét érő rendszerjellegű 

fenyegetést megszüntessék (lásd Bizottság COM(2014)0158 final közleménye az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak. A jogállamiság megerősítésére irányuló új uniós keret). Az 

értékvédelmi eljárások mögött az a felismerés húzódik meg, hogy az alapvető értékek sérelme, 

veszélyeztetése olyan rendszerszintű problémákhoz vezethet, amelyek a szabadság, a biztonság 

és a jog érvényesülésének térségét veszélyeztetik [4], másként fogalmazva egy rendszerszintű 

tagállami jogállamisági értéksérelem a teljes Európai Unióra mint értékközösségre is hátrányos 

kihatással lehet [5]. Az unió hatályos jogrendszere három értékvédelmi eljárást ismer, 

ugyanakkor sem a 7. cikk szerinti eljárás, sem a 7. cikket megelőző eljárás [6] – különböző 

okok miatt [7] – nem tekinthető eredményesen használható jogállamiságvédelmi eljárásnak. A 

jogállamiságvédelmi rendszer harmadik eljárása az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 

(EUMSz.) 258. cikke szerinti kötelezettségszegési eljárás, amely nem kifejezetten alkalmas 

értékvédelmi célra, mivel kizárólag a Szerződésekben foglalt valamely kötelezettség tagállam 

általi megsértése esetén alkalmazható; uniós jogi érintettségtől független általános és 

rendszerjellegű értéksérelem orvoslására nem alkalmas, inkább „(…) >>pontszerű<< válasz 

adására képes egyes konkrét ügyekben (…)” [7]. E hiányosságok ellenére a kötelezettségszegési 

eljárás az egyetlen olyan értékvédelmi célból is használó eljárás, amely eredmény elérésére 

eddig – részben –használhatónak bizonyult, mivel az Európai Unió Bírósága (a jelen 
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tanulmányban: Bíróság) kötelező döntésen alapuló, politika által kevésbé befolyást ítéletben 

volt képes megállapítást tenni értékvédelmi vonatkozású ügyekben is. 

Az uniós jog nem határozza meg a jogállamiság fogalmát, illetve annak tartalmi elemeit [8]. A 

Bíróság által lefolytatott értékvédelmi eljárásban a Bíróság által meghatározott jogállamiság 

fogalom az értékvédelem alapja, amelynek gyakorlatát a Les Verts ügyben hozott ítélet és az 

azt követő esetjog alkotja. Az Unió „(…) jogközösség, amennyiben sem a tagállamok, sem pedig 

az intézmények nem mentesek annak vizsgálata alól, hogy jogi aktusaik megfelelnek-e az 

alkotmányos alapchartának, azaz a Szerződésnek” (294/83. sz. „Les Verts” kontra Európai 

Parlament ügyben hozott ítélet, EU:C:1986:166, 23. bekezdés) Lehet természetesen azzal 

érvelni, hogy az Unió nem bír egységes jogállamiság fogalommal, így az értékvédelmi 

rendszere sem lehet egységes, illetve nem lehet kellően objektív, politikai érdekektől mentes. 

Ugyanakkor ez az érvelés nem állja meg a helyét akkor, ha figyelemmel vagyunk arra a 

körülményre, hogy valamennyi, az Unióban érvényesülő jogállamisági koncepció mind-mind 

ugyanarra a belső elemre, – Lakatos Imre szavaival [9]: belső magra - épül, amely a 

jogállamiság értékének tényleges jelentését hordozza: „a jogállam olyan rendszer, amelyben a 

jog érdemi korlátozást jelent az állam és az uralkodó elit minden egyes tagja számára” [10] a 

közhatalom gyakorlása során, és amely megakadályozza, hogy a közhatalmat az uralkodó elit 

tagjai magánérdekből használják fel [11]. 

 

3. A személyes adatok védelmének uniós gyakorlata 

 

Az uniós értékvédelem, jogállamiságvédelem, valamint az adatvédelem az alapjogvédelem 

útján kapcsolódik, ugyanis minden alapjogvédelmi ügy egyben értékvédelmi relevanciával is 

bír. A GDPR hatálybalépésével ez az alapjogvédelmi kapcsolat közvetlenné vált, ugyanis a 

korábbi irányelvi szabályozás nehézségei [12] helyett a rendeleti szabályozás biztosítja, hogy 

egy egységesen és közvetlenül alkalmazandó [1], közvetlen hatályosuló normarendszer azonos 

szabályokat határozzon meg valamennyi érdekeltnek az Unióban; a GDPR alkalmazása során 

valamennyi jogalkalmazó az uniós jogi szupremácia elvére [13] köteles figyelemmel lenni. Az 

adatvédelmi jog mögöttes alapjogi rendszerét az Alapjogi Charta adja. „(…) [Ö]nmagában az 

forradalmi körülmény, hogy a korábbi irányelvi szabályozás helyett rendeleti formát öltött az 

adatvédelem uniós szabályozása: ahelyett, hogy a tagállamoknak minden egyes normatív 

rendelkezést át kellene ültetniük a nemzeti jogba – kellően széles körű mérlegelési jogkör 

mellett – a GDPR közvetlenül szabályoz valamennyi kérdést, és csupán kivételes és kellően 

körülhatárolt esetekben biztosítja a tagállamoknak részletszabályok megalkotása útján az 

eltérés lehetőségét; ilyen eltérés is minden esetben igazolandó annak érdekében, hogy az uniós 

adatvédelmi jog egységes rendszere fennmaradjon.” [14] 

 

3.1. Adatvédelem területén megerősített uniós szabályozási hatáskör 

 

Az általános hatálya okán a GDPR alkalmazandó lényegében valamennyi adatkezelési 

műveletre: a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelése, 

valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő kezelése, amelyek 

valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer 

részévé kívánnak tenni [15]. Az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseitől eltérni 

kizárólag abban az esetben lehet, amennyiben az eltérést maga a GDPR megengedi, illetve az 

eltérés az állam működéséhez elengedhetetlen [16].  

A GDPR 99. cikke értelmében a rendelet „minden tagállamban közvetlenül alkalmazandó” és 

közvetlenül hatályosuló. Ennek értelmében az általános adatvédelmi rendelet minden további 

nemzeti jogalkotás nélkül közvetlenül a tagállamok belső jogának részévé vált, amelyben 

foglalt jogokra magánszemélyek közvetlenül hivatkozhatnak. 2018. május 25. napjától 
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kezdődően az Európai Unió kettős alkotmányos rendszerében kizárólagosan az uniós szinten 

meghatározott adatvédelmi rendelkezések irányadók a tagállami adatvédelmi hatóságok 

számára is. Másként fogalmazva a nemzeti szuverenitás e körben lecsökkent, a nemzeti 

alkotmányos rendszerben alapított adatvédelmi hatóságok pedig az uniós jog végrehajtóivá 

váltak: „[a]z uniós jog elsődlegességének fenntartása érdekében az Európai Unió Bírósága 

nemrégiben egyértelművé tette, hogy nincs lehetőség arra, hogy a személyes adatok Unióban 

bevezetett szigorú védelmi rendszerét megkerüljék. Ennek értelmében a GDPR követi a Bíróság 

korábban kialakított joggyakorlatát, különösen irányadónak tekinthető az elfeledtetéshez való 

jog témájában született Google v Spanyolország és a Safe Harbour-ről szóló Facebook v 

Írország ügyben született ítélet.” [14] 

Összefoglalva: a tagállami adatvédelmi hatóságok az uniós jog közvetlen alkalmazása révén 

kötelesek eljárni hatósági eljárásaikban – a szűk kivételi körtől eltekintve – valamennyi típusú 

adatkezelési művelet alkalmával; a Bíróság által eddig kialakított adatvédelmi joggyakorlat 

irányadó maradt a GDPR hatálybalépését követően is. 

A GDPR mögöttes, elsődleges jogból eredeztetett joganyagát egyrészről (1) az EUMSz. 16. 

cikke, illetve (2) az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkei képezik. Mindkét norma 

mögöttes értékrendszerét az EUSz. 2. cikkében foglalt értékrendelkezések adják,  amely értékek 

irányadók mind az uniós intézményekre (lásd EUSz. 3. cikk (1) bekezdésében foglaltak 

kötelezettség), mind a tagállami adatvédelmi hatóságokra, amennyiben az Unió jogát hajtják 

végre. Az EUSz. 2. cikkére természetesen közvetlenül jogot alapítani nem lehet [4]. 

Ugyanakkor az általános adatvédelmi rendelet végrehajtása során az EUSz. 2. cikkében 

foglaltak értékként irányadók, és hosszabb távon hozzájárulhatnak a tagállami értékrendszerek 

harmonizálásához [4]. 

 

3.2. Az uniós adatvédelmi joggyakorlat kettős forrása 

 

Az adatvédelmi jog alapjogi hátterét az Alapjogi Charta 7. és 8. cikkei adják. Az Alapjogi 

Charta 7. és 8. cikkére épülő adatvédelmi joggyakorlat kettős eredetű: (i) tekintettel arra, hogy 

az Alapjogi Charta 52. cikk (3) bekezdése értelmében azon alapjogok tartalmát és terjedelmét, 

amelyek megfelelnek az Egyezményben foglalt jogokkal, azonosnak kell tekinteni az 

Egyezményében foglalt jogok tartalmával és terjedelemével. Mivel az Egyezményben foglalt 

magán- és családi élethez való emberi jog tartalmát és terjedelmét az Emberi Jogok Európai 

Bírósága (a jelen tanulmányban: EJEB) határozza meg, így az Alapjogi Chartában foglalt 

azonos – 7. cikkbe foglalt – alapjog értelmezése során figyelemmel kell lenni az EJEB által 

adott értelmezésre. Az Alapjogi Charta 8. cikke önálló alapjogi tényállásként rendelkezik a 

személyes adatok védelméről, amelyen keresztül a Bíróság (ii) önálló jogértelmezési 

tevékenységet vezet. Vagyis míg a 7. cikk összekapcsolja értelmezés révén az Alapjogi Chartát 

és az Egyezményt, addig a 8. cikk lehetőséget biztosít a Bíróságnak arra, hogy kifejezetten 

adatvédelmi joggyakorlat területén függetlenítse magát az Alapjogi Charta 52. cikk (3) 

bekezdése szerinti kötöttségtől. Az Alapjogi Charta 7. és 8. cikkére épülő uniós jogalkalmazás 

keretében felhívott hibrid alapjog: „az Alapjogi Charta 7. és 8. cikkében foglaltak szerint a 

magánélethez való jog a személyes adat feldolgozására tekintettel”. [17] 

 

3.3. Az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának irányadó, 

jogállamisági szempontból releváns adatvédelmi tárgyú joggyakorlata 

 

Az adatvédelmi jog fentiek szerinti hibridjogi jellege azt is jelenti, hogy a mögöttes 

értékrendszerbe tagozódása szintén kettős: irányadó mind az Egyezmény, mind a Bíróság 

jogállamiság-értelmezése. 
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A vonatkozó joggyakorlat központi eleme az egyén magánéletének védelme az önkényes 

beavatkozásokkal szemben. A magánszféra az ember életének egy olyan biztonságos pontja, 

ahol személyiségét szabadon fejlesztheti és kiteljesítheti [18], vagy másokkal személyes 

kapcsolatot alakíthat ki. A személyes adat védelme ennek a magánszférának a része (lásd 

különösen S. és Marper v. Egyesült Királyság [GC], no. 30562/04 és 30566/04, § 67, ECHR, 

2008). Az EJEB főként kettő, a jogállamiság vonatkozásában értékelhető szempontra 

hivatkozik visszatérően: a jogbiztonság elvére és az önkényes joggyakorás kérdésére. 

A jogbiztonság a jogállamiság értékének  vezérgondolata [19], egyik alapvető eleme, amely 

nélkül nem lehet jogállamiságról beszélni (lásd különösen 11/1992. (III. 5.) AB határozat, 

Indokolás III. fejezet 4. bekezdés): „[a] jogbiztonság – többek között – megköveteli a 

megszerzett jogok védelmét, a teljesítésbe ment, vagy egyébként véglegesen lezárt jogviszonyok 

érintetlenül hagyását, illetve a múltban keletkezett, tartós jogviszonyok 

megváltoztathatóságának alkotmányos szabályokkal való korlátozását. (…) A jogbiztonság (…) 

az államtól és elsősorban a jogalkotótól azt várja el, hogy a jog egésze, egyes részterületei és 

egyes szabályai is világosak, egyértelműek, hatásukat tekintve kiszámíthatóak és a norma 

címzettjei számára (…) előreláthatóak legyenek.” [20] 

Az EJEB a Kopp v. Svájc ügyben (Kopp v. Svájc, no. 13/1997/797/1000, ECHR, 1998) hozott 

ítéletében fogalmazta meg, hogy a magánélethez való jog sérelmét jelenti az olyan állami 

beavatkozás, amely meghaladja a demokratikus társadalomban elfogadott mértéket és nem 

tartja tiszteletben a jogbiztonság elvét. A jogbiztonság elve e körben megköveteli, hogy 

személyes adatokat az állam akkor kezeljen, ha arra jogcímmel rendelkezik, vagyis leginkább 

jogi kötelezettség teljesítése körében ismerje meg a személyes adatokat. [A Bíróság 

főtanácsnoka indítványában hivatkozott a Kopp v. Svájc ügyben hozott ítéletre a C‑203/15. és 

C‑698/15. sz. egyesített Tele2 Sverige AB kontra Post-och telestyrelsen ügyben 

(ECLI:EU:C:2016:572); ugyancsak hivatkozik az ügyre C‑70/10. sz. Scarlet Extended SA 

kontra Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs ügyben (ECLI:EU:C:2011:255) tett 

főtanácsnoki indítvány.] 

Személyes adat kezelésére irányuló jogcímből számos létezik, amelyeket az általános 

adatvédelmi rendelet 6. cikke foglal magába. A jogcím hiányában végzett adatkezelés önkényes 

joggyakorláshoz, jogellenes adatkezeléshez vezet és sérti a jogbiztonság elvét. Ha az 

adatkezelésre (írott) jogban jogcíme az adatkezelő állami szervnek nincs [21], úgy az 

adatkezelés sérti a magánélethez való jogot [22], és ellentétes a jogállamiság értékével. Az 

EJEB a Kopp v. Svájc ügyben hozott ítéletében állapította meg továbbá, hogy a személyes 

adatok kezelésére jogcímként szolgáló jogszabályi felhatalmazás formai létén túl e jogszabályi 

rendelkezésnek a jogállamiság követelményeit is teljesítenie kell (lásd Kopp v. Svájc, no. 

13/1997/797/1000, § 64, ECHR, 1998), azaz legyen (i) világosan megfogalmazott, (ii) a címzett 

számára hozzáférhető, (iii) előzetesen megismerhető [23], hogy ezáltal (iv) a jogszabály 

címzettje jövőbeli magatartását hozzáigazíthassa a norma követelményeihez (lásd Kopp v. 

Svájc, no. 13/1997/797/1000, § 55, ECHR, 1998), valamint (v) az elszámoltathatóság és (vi) az 

önkényes jogalkalmazás tilalma (lásd Kopp v. Svájc, no. 13/1997/797/1000, § 64, ECHR, 1998) 

elveit tartsa tiszteletben. 

Hasonló megállapításra jutott az EJEB a Wisse v. Franciaország ügyben (Wisse v. 

Franciaország, no. 71611/01, ECHR, 2005) hozott ítéletében. A Bíróság megalapította, hogy 

jogszabályi felhatalmazás nélkül kamerafelvétel útján végzett adatkezelés beavatkozás az 

érintett (konkrét ügyben: fogvatartottak és látogatóik) magánéletébe (lásd Wisse v. 

Franciaország, no. 71611/01, § 33 ECHR, 2005), amely sérti az Egyezmény 8. cikkében foglalt 

emberi jogot, valamint – kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában – sérti a jogbiztonság 

elvét és önkényes beavatkozásra ad lehetőséget. Az Egyezmény 8. cikkébe foglalt emberi jog 

elsődlegesen negatív kötelezettséget keletkeztet az állam oldalán (lásd Köpke v. Németország, 

no. 420/07, § 2, ECHR, 2010); vagyis az állam köteles tartózkodni attól, hogy önkényesen 
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beavatkozzon a polgárok családi és magánéletébe, valamint tiszteletben tartsa a személyes 

adathoz való jogukat. Ugyanakkor az Egyezmény e rendelkezése pozitv kötelezettséget is 

keletkeztet az állam részére [24]: az állam „(…) köteles meghozni minden olyan intézkedést, 

amely az érintett magánéletének tiszteletben tartását szolgálja magánszemélyek egymás közötti 

viszonyában.” (Köpke v. Németország, no. 420/07, § 2, ECHR, 2010), vagy akár a szűk 

értelemben vett magánszférán kívüli térben egyaránt. 

Az EJEB a Vukota-Bojić v. Svájc ügyben hozott ítéletével (Vukota-Bojić v. Svájc, no. 

61838/10; ECHR, 2016) mondta ki, hogy a jogszabályi felhatalmazás hiányában végzett 

személyes adatkezelés emberi jogot sért és megnyitja az önkényes jogalkalmazás lehetőségét. 

Tekintettel arra, hogy az eset szerinti fedett információgyűjtést végző szerv konkrét jogszabályi 

rendelkezés hiányában [25] végzett adatkezelést az érintett vonatkozásában, továbbá „(…) sem 

a fedett információgyűjtés időtartama, helye, időtartama, sem annak megengedhetőségének 

feltételei, illetve a megismert adatok, képek megsemmisítésének menete, illetve az érintett által 

panasz előterjesztésének menete, továbbá a fedett információgyűjtést teljesítő személy 

képesítésének feltétele nincs meghatározva.” (Vukota-Bojić v. Svájc, no. 61838/10; § 62, 

ECHR, 2016), úgy a magánéletbe történő önkényes beavatkozás ellen sem képezett semmi 

védelmet [26]. 

A jogállamiság értékének eleme, hogy a végrehajtó hatalom önkényesen nem avatkozik be a 

polgárok életébe. Az önkényesség hiánya a jogállamiság központi eleme, ugyanis függetlenül 

attól, hogy milyen formában garantálja ezt az adott jogrendszer (tisztességes eljárás biztosítása 

[lásd különösen Vukota-Bojić v. Svájc, no. 61838/10; ECHR, 2016, Turek v. Szlovákia, no. 

57986/00, ECHR, 2006], formális jogbiztonság stb.) a közhatalom magánérdekből történő 

felhasználása, illetve a közhatalom szubjektív indíttatású gyakorlása minden körülmények 

között aláássa a jogállamot: „[e]gy modern civilizált Államban, az önkényesség tilalma a 

jogállamiságból fakadó hatalom; a jog által kormányzott Állam (’Rechtstaat’) fő ismertetője, 

hogy kifejezett jogalap hiányában nem kötelezheti polgárait  cselekvésre/tartózkodásra, illetve 

kifejezett jogalap hiányában nem tiltja el őket ettől.” [27] Adatvédelem területén önkényes 

beavatkozás (öncélú közhatalomgyakorlás) lehet a kifejezett jogcím hiányában, jogellenesen 

végzett adatkezelés, illetve a megismert személyes adatok objektív közhatalmi céltól független 

felhasználhatóvá tétele, valamint az adatvédelmi rendelkezések szelektív alkalmazása. Az 

önkényesség tényét két feltétel teljesülésével ellenőrizhetjük: (1) a jogalkalmazó által 

alkalmazandó jogszabály nem véletlenszerűen kiválasztott; illetve (2) a jogalkalmazó által 

alkalmazott jogszabály mindenkire (objektív személyi hatályát tekintve az érintettekre) 

egyaránt és egyenlőképpen vonatkozik [28]. 

 

3.4. Az Európai Unió Bíróságának sajátos esetjoga a személyes adatok védelmére 

 

A Bíróság az Alapjogi Charta 52. cikkében foglaltaknak megfelelően követi az EJEB 

joggyakorlatát az Alapjogi Charta 7. cikke (egyezőleg az Egyezmény 8. cikkével) 

alkalmazásában. Ugyanakkor – ahogyan ezt az előzőekben már kifejtettük – az Alapjogi Charta 

8. cikkében biztosított önálló alapjogi tényállás lehetőséget teremt az Unió Bíróságának arra, 

hogy bizonyos pontokon meghaladja az EJEB gyakorlatát. Jogállamisági relevanciával a 

Bíróság előtt lefolytatott adatvédelmi tárgyú ügyek közül (1) a független adatvédelmi hatóság 

szükségessége, valamint (2) a jogbiztonság elve (az uniós és a tagállami jog kapcsolata) jutott 

jelentősebb szerephez. 

A független adatvédelmi hatóság útján végzett adatvédelmi hatósági eljárás az egyik 

legfontosabb garanciális eleme az adatvédelmi jognak, amelyet mind az Alapjogi Charta [8. 

cikk (3) bekezdés], mind a magyar tagállami alkotmány [VI. cikk (4) bekezdés] elismer. Ugyan 

az Európai Adatvédelmi Testület létrehozásával és az egységességi mechanizmus 

lefolytatásának lehetőségével ez a függetlenség megkérdőjelezhetővé vált, mégis egy 
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megingathatatlan és jogállamisági szempontból is nélkülözhetetlen eleme a független tagállami 

adatvédelmi hatóságok rendszere az európai adatvédelmi jognak. A jogállamiság értékén belül 

az adatvédelmi hatóság függetlensége értelmezhető a hatalmi ágak elválasztása, másrészt a 

végrehajtói hatalom önkényességének tilalma vonatkozásában egyaránt. Az adatvédelmi 

hatóság a tagállami közigazgatási szervezetrendszer részeként a végrehajtó hatalom eleme; 

alapvető jogállami érdek, hogy e tevékenységében más hatalmi ágaktól elkülönülve, önállóan 

és pártatlanul végezze feladatát, másrészt e feladatkörének gyakorlása során objektív és az 

egyéni mérlegelésektől, önkényes jogalkalmazástól mentesen járjon el. 

A Bíróság a C-614/10. számú Bizottság kontra Osztrák Köztársaság ügyben kimondta, hogy 

független „(…) felügyelő hatóságok tagállamokban való létrehozatala lényeges eleme az 

egyének személyes adatok kezelése tekintetében való védelmének” (C-614/10. sz. Európai 

Bizottság kontra Osztrák Köztársaság ügyben hozott ítélet, ECLI:EU:C:2012:631, 37. 

bekezdés). E függetlenségnek olyannak kell lennie, amelynek eredményeként a felügyeleti 

(adatvédelmi) hatóságok feladataikat külső – közvetett vagy közvetlen – befolyástól 

függetlenül képesek legyenek teljesíteni. Az adatvédelmi hatóság függetlenségére vonatkozó 

követelmény hangsúlyosan került előtérbe a magyar vonatkozású C-288/12. számú ügyben (C-

288/12. sz. Európai Bizottság kontra Magyarország ügyben hozott ítélet, 

ECLI:EU:C:2014:237). A kötelezettségszegési eljárás tárgya a magyar adatvédelmi biztos, 

mint adatvédelmi felügyelő hatóság megbízatásának idő előtti megszüntetése volt. A magyar 

tagállami kormány érvelése szerint a megbízatás megszüntetésének oka az volt, hogy az 

adatvédelmi biztos mint felügyeleti hatóság feladatait a továbbiakban új intézményként a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság látja el. A Bíróság megállapítása szerint 

az adatvédelmi biztosi tisztség idő előtti megszüntetése politikai befolyásra adott lehetőséget, 

amely sértette a függetlenség követelményét [5]. A Bíróság fontosnak vélte leszögezni, hogy a 

felügyeleti hatóság függetlenségén túl egyéb államszervezeti követelményt nem támaszt a 

tagállamokkal szemben, így „(…) a tagállamok szabadon határozhatják meg és módosíthatják 

azt az intézményi modellt, amelyet a felügyelő hatóságaik tekintetében legalkalmasabbnak 

vélnek. Ennek során azonban figyelemmel kell lenniük arra, hogy nem sérthetik a felügyelő 

hatóság függetlenségét (…) amely magában foglalja az e hatóság megbízatása időtartamának 

tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettséget” (C-288/12. sz. Európai Bizottság kontra 

Magyarország ügyben hozott ítélet, ECLI:EU:C:2014:237, 60. bekezdés). 

A jelen tanulmány terjedelmi korlátai nem engedik meg, hogy az Európai Unió Bíróságának 

jogbiztonság elve vonatkozásában kialakított adatvédelmi tárgyú gyakorlatát elemezni tudjuk. 

E körben kiemelt jelentőségű ügyek a C-450/00 Bizottság kontra Luxembourgi Nagyhercegség 

(C-450/00. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxembourgi Nagyhercegség ügyben 

hozott ítélet, ECLI:EU:C:2001:519), valamint a C-468/10 és C-469/10. számú egyesített ügyek 

[C-468/10 és C-469/10. sz. Asociacion Nacional de Establecimientios Financieros de Credito 

(ASNEF) és Federacion de Comercio Electronico y Marketing Directo (FECEMD) kontra 

Administracion del Estado egyesített ügyekben hozott ítélet, ECLI:EU:C:2011:777], 

amelyekben a Bíróság a jogharmonizációs kötelezettség és a jogbiztonság elve kapcsolatát 

elemezte a korábbi irányelvi rendszerben. A jogbiztonság elve kapcsán további kérdéseket 

vethet fel az, hogy mennyiben alkothat a magyar jogalkotó a GDPR-tól eltérő, a kis és közepes 

vállalkozások számára kedvezőbb szabályokat (lásd az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról 

szóló 2018. évi XIII. törvény általános indokolása), vagy hogy sérült a jogállamiság értéke 

azzal, hogy a GDPR hatálybalépését követően a magyar jogrendszerben továbbra is hatályos 

volt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a GDPR rendelkezéseivel párhuzamos rendelkezésekkel), illetve egyes szakági 

jogszabályok adatkezelési rendelekezései sem voltak összhangban a GDPR rendelkezéseivel 

annak hatálybalépése idején. A félrevezető kettős szabályozás miatt számos adatkezelő számára 
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sokáig nem volt egyértelmű, hogy mennyiben alkalmazandó az uniós és mennyiben az éppen 

hatályos magyar joganyag. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is 

elismerte, hogy e kollízió meghezítette az adatkezelők helyzetét, így e körülményt is 

megfelelően mérlegelte hatósági eljárásában (pl. NAIH/2018/5559/H. sz. határozata). 

 

4. Összefoglalás: az egységes uniós értékvédelem megvalósítása az adatvédelem területén 
 

Az általános adatvédelmi rendelet hatálybalépésével kapcsolatos egyik fő megoldandó kérdés 

az volt, hogy az uniós jog értelmezésére kizárólagos jogosult Bíróság jogértelmezését a 

tagállami adatvédelmi hatóságok jogalkalmazó tevékenysége keretében miként fogják 

egységesen érvényesíteni, illetve a Bíróság által megfogalmazott jogállamiság értéke 

vonatkozásában miként biztosítható, hogy a tagállami adatvédelmi hatóságok egységes fogalmi 

rendszerben járjanak el. Ennek a kérdésnek a megoldására javasolta az Európai Bizottság az 

ún. egységességi mechanizmust. Az egységességi mechanizmus alapvetően kettős funkcióval 

bír: 

(1) egyrészt tagállami (fő- és érintett) adatvédelmi hatóságok közötti jogvita elbírálására 

szolgáló vitarendezési rendszer (GDPR 65. cikk); 

(2) másrészt a GDPR következetes alkalmazását szolgáló előzetes konzultációs eszköz (GDPR 

64. cikk) [29]. 

Az egységességi mechanizmus lefolytatásában az Európai Adatvédelmi Testületnek a hatásköre 

a kiemelt [29]. A GDPR tényleges alkalmazása szempontjából feltételezhetően a vitarendezési 

jellegnek nagyobb jelentőség juthat [lásd Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság NAIH/2017/5531/J/2. ügyszámon kibocsátott vélemény (2017. november 10.)] az 

egységesített adatvédelmi rendszer kialakításában [29], tekintettel arra, hogy vitarendezés 

keretében hozott testületi döntés jogi kötelező erővel bír [lásd GDPR (136) 

preambulumbekezdés]. Az egységességi mechanizmus keretében lefolytatható eljárások 

típusait a 2. számú ábra ismerteti. 

5. ábra - A GDPR szerinti egységességi mechanizmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: a szerző 



222 

 

Az egységességi mechanizmus ún. együttműködési hatáskör esetén jut szerephez, vagyis 

amikor határon átnyúló elemet tartalmaz az adatvédelmi hatóság vizsgálatát képező 

adatkezelési művelet [1], vagy a döntés általános érvényű. „Az egységességi mechanizmus 

lefolytatása kötelező abban az esetben, amennyiben az adatvédelmi hatóság jogi kötőerővel 

bíró döntést kíván hozni olyan adatkezelési művelet vonatkozásában, és amely döntés több 

tagállamban egyszerre vonatkozik számos érintettre” [1] vagy közvetlen érintettség vagy 

általános érvényű döntés okán. 

E körben a GDPR újdonságát az jelenti, hogy az egységes alkalmazása érdekében szükséges 

vitarendezési eljárás lefolytatása során kötelező döntését/jogértelmezését a Testület többségi 

szavazással hozza, vagyis a rendszer lehetőséget teremt arra is, hogy a fő (hatósági eljárás 

lefolytatására jogosult) felügyeleti hatóság döntését felülírja. A többségi szavazással 

vitathatóvá válik az adatvédelmi hatóságok függetlensége is, ugyanakkor a Bíróság értelmezése 

rámutat arra, hogy ez a függetlenség semmiképpen nem tekintendő merev szervezeti jellegűnek, 

ugyanis „[a] nemzeti felügyeleti hatóságok függetlenségének garanciája arra szolgál, hogy a 

hatóságok hatékonyan és megbízhatóan legyenek képesek eleget tenni a személyes adat 

védelmére vonatkozó kötelezettségüknek, így függetlenségük is ennek tükrében értelmezendő” 

[30]. A tagállami adatvédelmi hatóság uniós jogszabályt követes alkalmazni. Az uniós 

jogszabály egységes alkalmazását az szolgálja, ha az alkalmazásból eredő eltéréseket uniós 

szinten oldják fel, és így biztosítják, hogy az uniós szinten is értelmezhető adatvédelmi 

hatóságok rendszere egységesen objektíven, pártatlanul és külön tagállami megítélésektől 

függetlenül legyen képes szolgálni a személyes adatok védelmét, továbbá a jogbiztonság 

elvének és a jogállamiság elvének uniós szintű érvényesülését az adatvédelem területén [14].  

A tagállami adatvédelmi hatóságok döntéseik meghozatala során kötelesek figyelemmel lenni 

a többi adatvédelmi hatóság és az Európai Adatvédelmi Testület döntéseire. E körben 

érvényesül az általános adatvédelmi rendelettel az adatvédelem területén meghonosított új 

kormányzati modell, az ún. végrehajtó föderalizmus [16]: „(…) a GDPR adatvédelmi hatóságok 

együttműködésére vonatkozó rendelkezései egyrészt lehetővé teszik az egyenlő versenyfeltételek 

kialakulását, másrészt biztosítják, hogy az Európai Unió rendszerében a végrehajtó 

föderalizmus érvényesülhessen azáltal, hogy az uniós jog végrehajtása tagállami hatáskörben 

történik” [29]. A tagállami adatvédelmi hatóságok ugyan a tagállami alkotmányos rendszerekbe 

ágyazott szervek, működésük során mégis európai hatóságokként működnek, ugyanis uniós 

jogot hajtanak végre akként, hogy a jogalkalmazói tevékenységük során figyelemmel vannak a 

többi adatvédelmi hatóság, illetve a Testület döntéseire, valamint természetesen a Bíróság (és 

az EJEB) korábban ismertetett joggyakorlatára és jogállamiság-értelmezésére. Ha egy tagállami 

adatvédelmi hatóság előtt a jogállamiság értékét érintő adatvédelmi ügy merül fel, úgy e hatóság 

az egységes értelmezés érdekében [14] elengedhetetlenül a jogállamiság értékének uniós 

értelmezéséhez, nem pedig a tagállami értelmezéséhez köteles nyúlni (feltételezve, de meg nem 

engedve, hogy az uniós és a tagállami jogállamiság fogalmak között eltérés mutatkozhat). 
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A SZOCIÁLIS CÉLÚ ÉTKEZTETÉS FORMÁI ÉS 

SZABÁLYOZÁSA 
 

Czibere Károly 

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskola, doktorandusz 

 

Absztrakt 

Bizonyos esetekben a jogalkotó a rászoruló emberek számára nem pénzbeli támogatást, hanem 

természetbeni ellátást biztosít, mert abból indul ki, hogy ezekben az esetekben a természetbeni 

ellátás jobban szolgálja a rászoruló szociális biztonságát, nagyobb mértékben megfelel 

szükségleteinek. A tanulmány elméleti kereteként J. E. Stiglitz A kormányzati szektor 

gazdaságtana c. kötetének a szociális kiadásokról írt 14. fejezetét használjuk, amely azt 

tárgyalja, hogy a szociális támogatást mikor érdemes pénzben, és mikor érdemes természetben 

biztosítani. 

A természetbeni ellátások között a legelterjedtebb az étkezés biztosítása Magyarországon, 

amelynek sokféle formája alakult ki az elmúlt 25 évben a szociális szabályozásban. Többek 

között a szociális étkeztetés, a népkonyha, a gyermekek ingyenes és kedvezményes étkeztetése 

a közoktatási intézményekben, a hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése. 

A dolgozatban megvizsgáljuk azokat az érveket, amelyek az étkeztetés mint természetbeni 

ellátási forma mellett és ellen megfogalmazhatóak: miért nem hatékonyabb és eredményesebb 

pénzbeli támogatás formájában segíteni a rászoruló idősek, gyermekek napi étkezését. 

Megvizsgáljuk az egyes formák szabályozásainak eltéréseit: hol és miben tér el az idősek, a 

gyermekek, a hajléktalanok és más célcsoportok államilag támogatott étkeztetésének, mint 

kötelezően ellátandó állami feladatnak a szabályozása? Majd feltérképezzük az egyes szociális 

célú étkeztetési formák szabályozásának változásait: hogyan változott az étkeztetés 

társadalompolitikai háttere, funkciója az elmúlt 25 évben, és ez hogyan tükröződik a 

szabályozás változásaiban? 

Végezetül megvizsgáljuk a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 

szerepét a szociális célú étkeztetésben. Az Európai Uniós forrásokból indított RSZTOP ugyanis 

tartós élelmiszereket biztosít hátrányos helyzetű családoknak, s ezért indokolt felvetni a kérdést, 

hogy ez a program a fent említett, alapvetően hazai költségvetési forrásból finanszírozott 

étkeztetési formákhoz milyen mértékben illeszkedik. 

Kulcsszavak: szociális szabályozás, étkeztetés, népkonyha, gyermekétkeztetés 

 

1. Elméleti keretek 

A szociális célú étkeztetés különböző formái egyaránt a szociális biztonságot erősítik, ezért a 

szociális védelem rendszerének nélkülözhetetlen elemei. A szociális biztonság fogalmát 

HOMICSKÓ úgy határozza meg, hogy a társadalom minden tagja számára biztosított olyan 

védelem, amely a megélhetést biztosító elsődleges jövedelem gazdasági illetve szociális ok 

miatti jelentős csökkenése, illetve teljes megszűnése esetére nyújt pénzbeli, és/vagy 

természetbeni ellátásokat.1 A pénzbeli és a természetbeni ellátások, valamint a szolgáltatások 

biztosítása történhet az univerzalitási elv, a biztosítási elv, valamint a rászorultsági elv 

figyelembe vételével. A szociális célú étkeztetés szabályozásában túlnyomórészt a rászorultság 

elv érvényesül. HOMICSKÓ szerint a rászorultság olyan szociális jellegű problémából alakul ki, 

                                                 
1 HOMICSKÓ Árpád Olivér: A magyar társadalombiztosítási és szociális ellátások rendszere. Budapest: Károli 

Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2016.  p. 17. 
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amely valamilyen „megélhetési zavarhelyzetet” idéz elő, és ezért „a szociális gondoskodás 

lényege, hogy az egyén megélhetési zavarhelyzete esetén fennmaradása biztosított legyen.”2 

A szociális szempontból rászoruló állampolgár számára a segítség biztosítható pénzbeli vagy 

természetbeni juttatással, esetleg szolgáltatással. A szociálpolitika szakirodalmában régóta 

folyik arról vita, hogy milyen esetekben érdemes pénzben, és milyen esetekben természetbeni 

formában biztosítani az ellátást. Sokszor megfogalmazódik a kérdés, hogy a túléléshez 

szükséges forrásokat a rászoruló ember valóban a legszükségesebb fogyasztási cikkekre költi-

e. S emiatt folyamatosan felmerülnek olyan javaslatok, amelyek szerint a pénzbeli ellátásoknak 

legalább egy részét természetben kell nyújtani. A magyarországi szociálpolitika elmúlt 25 

évének empirikus vizsgálata azt mutatja, hogy a gyakorlat is a fenti megfontolást követte: 

folyamatosan csökkent a pénzbeli segélyezés súlya és volumene a természetbeni ellátásokra 

fordított költségvetési kiadásokhoz képest. 

A szociálpolitika elméleti megközelítése szerint a szociális rászoruló ember számára szinte 

minden esetben pénzben érdemes biztosítani a segélyt, mert saját szükségleteit ő ismeri a 

legjobban és arra fogja fordítani a támogatást, amire valójában szüksége van. Ennek a 

megközelítésnek a kritikusai a már idézett véleményt hangoztatják, amely szerint sok rászoruló 

nem a legszükségesebb alapvető élelmiszerekre és lakhatási kiadásokra fordítja a támogatást, 

hanem élvezeti cikkekre. Különösen élesen fogalmazódik meg ez az érv a gyermektámogatások 

kapcsán, ahol a szülővel szemben vetik fel sokszor, hogy nem a gyermek szükségleteire fordítja 

a kapott juttatást. A pénzbeli ellátás bírálói a valódi szükségletekhez igazodó, azokat nagyobb 

mértékben figyelembe vevő támogatási politikát javasolnak, s véleményük szerint ennek a 

követelménynek a természetbeni ellátások jobban megfelelnek. Nézzük meg ezt az érvelést egy 

konkrét példán! Ha ingyenesen biztosítjuk a tankönyvet az alacsony jövedelemmel rendelkező 

szülők gyermekei számára, akkor ezeknek a gyermekeknek biztosan lesz tankönyve, s a 

tankönyv hiánya nem fog lemaradási, lemorzsolódási kockázatot, illetve tanulási hátrányt 

okozni. Ha az ingyenes tankönyv biztosítására fordított közkiadásokat pénzben adnánk át a 

szülőknek, nem minden érintett gyermek kapná meg iskolakezdésre a tankönyvét. 

A természetbeni ellátásokkal kapcsolatos legfontosabb ellenérveknek három csoportja van. Az 

egyikről már volt szó: a természetbeni ellátás nem veszi figyelembe a segélyezett fogyasztási 

preferenciáit. Tipikus példa erre a hajléktalanok lakossági segítése. A lakosság szinte minden 

esetben felsőruházatot gyűjt és adományoz a hajléktalanoknak, holott nekik sokkal nagyobb 

szükségük lenne alsóruházati termékekre, de ilyet nem kapnak adományként, pénzük pedig 

nincs, hogy megvegyék. A másik ellenérv szerint a természetbeni támogatások mindig 

kialakítják a maguk másodlagos piacát, mert ha a támogatott valós szükségleteivel, 

preferenciával a juttatás nem találkozik, akkor nagy valószínűséggel eladja, alkalmasint 

nyomott áron, hogy pénzhez jusson és azt vehessen az így nyert összegből, amire valóban 

szüksége van. A harmadik ellenérv a megvalósítási költségekhez kapcsolódik. A pénzbeli 

juttatás kezelésének költségeit messze meghaladja a természetbeni juttatás csomagolási, 

tárolási, szállítási, kiosztási költsége. Például a jelenlegi tanulmányban is bemutatott Rászoruló 

Személyeket Támogató Operatív Programban a logisztikai költség negyede-harmada a projekt 

teljes támogatási összegének. 

Az alábbiakban a szociális célú étkeztetés ma működő formáit, szabályozását mutatjuk be. Ma 

alapvetően öt típusa működik a szociális célú étkeztetésnek: 

- szociális étkeztetés 

- népkonyha 

- gyermekek intézményes étkeztetése 

                                                 
2 HOMICSKÓ Árpád Olivér: A magyar szociális ellátórendszer kialakulásának és fejlődésének főbb 

állomásai napjainkig. In: Balogh Judit, Koncz Ibolya Katalin, Szabó István, Tóth J Zoltán (szerk.) 65. 

Studia in honorem István Stipta. 489 p. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és 

Jogtudományi Kar, 2017. pp. 145-159.  
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- gyermekek szünidei étkeztetése 

- Rászoruló Személyeket Támogató Operatív program 

 

2. A szociális étkeztetés és a népkonyha 

Magyarországon a szociális szabályozás régóta tartalmaz olyan elemet, amely a rászoruló 

számára ételt, étkezést, élelmiszert biztosít. Ennek alapja az a megfontolás, hogy a szegénység 

enyhítésének egyik legjobb eszköze az, ha a legalapvetőbb fogyasztási termékek biztosításában 

a társadalom segítséget nyújt. Bár maga a szabályozás csak az államszocializmus idején jelent 

meg, hagyománya messze a világháború előtti időkre, az ingyenkonyhák világáig nyúlik vissza. 
3 Ez első szabályozás 1976 végén született, amikor az Egészségügyi Minisztérium szabályozta 

a szociális célú étkeztetést.4 A hatvanas évek végétől ugyanis a szociálpolitika fókuszába került 

az idősek gondozásának ügye, ezért kísérleti jelleggel elindult a napközi otthon (1958), a hetes 

napközi otthon (1975) és a házi gondozás (1966). Az ezeket az alapellátásokat a szociális 

étkeztetéssel integráló gondozási központok 1986-tól létesültek. 

Az elmondottakból érzékelhető, hogy a szociális étkeztetést az időseket segítő szociális 

alapszolgáltatások rendszerén belül értelmezték, tehát az idősek szociális védelmének részét 

képezte. Ez végigvonul a szociális étkeztetés elmúlt évtizedein, jóllehet maga a szabályozás 

nem korlátozódik az idősek támogatására. A már idézett 1976-os jogszabály például kivételes 

jelleggel megengedi, hogy ne csak idősek, hanem munkaképtelen ill. csökkent munkaképességű 

emberek is részesüljenek ebben a szolgáltatásban.5 Érdekesség, hogy ez a jogszabály az 

étkeztetésre való jogosultság igazolására étkezési jegyet kiadásáról rendelkezett, amelyen fel 

kellett tüntetni a főzőhelyet, hiszen nem csak szociális intézmény konyháján lehetett igénybe 

venni ezt a szolgáltatást, hanem üzemi, vállalati konyhán, sőt: vendéglátóipari vállalat útján is.6 

A szociális célú étkeztetés biztosítását az önkormányzati rendszer kialakításakor az 

önkormányzatok feladatává tették. Az önkormányzati törvény a szociális ellátásról való 

gondoskodást önkormányzati feladattá minősítette7, s ezen belül kötelezően előírta az 

étkeztetést is magában foglaló szociális alapellátás biztosítását.8 Ezt a kötelességet részleteiben 

az önkormányzatok feladatairól és hatásköréről szóló törvény tartalmazta részletesen.9 A 

szociális étkeztetés új szabályozási tartalma már itt kialakul, és 1993-ban ezt veszi át a szociális 

törvény is. Ennek az új tartalomnak a lényege egyrészt az, hogy kinyitja a jogosultságot, 

ugyanis mindenkinek biztosítható válik ez a szolgáltatás, aki kora vagy egészségi állapota miatt 

rászorul. Másrészt kikerül a szabályozásból az étkezési jegy rendszere. 

A szociális étkeztetés ma is hatályos szabályozási keretét a szociális törvény alakította ki.10 A 

törvény az önkormányzatok számára előírta, hogy legalább napi egyszeri meleg étkezésről 

gondoskodjanak a szociális rászorulók számára, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és 

eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Továbbá 

étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi 

állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni. A szociális étkeztetés 

jogosultságszabályozásában ugyanaz érvényesült, amit korábban a házi segítségnyújtás 

                                                 
3 Jelinekné dr Vári Zsuzsa: Az idősellátás törvényi szabályozásának változásai. Letöltve: 

www.ncsszi.hu/download.php?file_id=1032.  
4 16/1976. (XII. 24.) EüM-rendelet a szociális étkeztetésről 
5 16/1976. (XII. 24.) EüM-rendelet 1.§ (2) 
6 16/1976. (XII. 24.) EüM-rendelet 3.§ (1) 
7 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról 8.§ (1) 
8 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról 8.§ (4) 
9 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 129.§ (2) a) 
10 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.)  62.§ 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqrPyoucrhAhXNpIsKHU3yCWoQFjAFegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ncsszi.hu%2Fdownload.php%3Ffile_id%3D1032&usg=AOvVaw24EE3EByhSBQGlGk01AC_a
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vonatkozásában elemeztünk:11 a jogosulti kör laza szabályozása, a rászorultság tág fogalmának 

alkalmazásával, amelyhez nem kapcsolódik teszt (pl. önellátási képesség vizsgálata).  

A törvény végrehajtási rendelete fogalmazta meg az étkeztetéshez kapcsolódó 

részletszabályokat.12 Ekkor válik a szociális étkeztetésen belül ketté a szociális konyha és a 

népkonyha. A szociális konyha döntően idősek számára nyújt egész évben folyamatosan 

étkezést leginkább helyben fogyasztás révén, de lehetőséget biztosít az étel elvitelére ill. házhoz 

szállítására is. A szociális konyha leginkább erre a célra kialakított főzőhelyen (kifőzdében) 

működtethető, de étkezési utalvány ellenében vendéglátóipari egységben is  igénybe vehető ez 

a szolgáltatás, sőt: 2000 januárjától a szociális konyhai ellátás iskola, óvoda, szociális 

intézmény vagy akár munkahelyi étkezőhelyen is hozzáférhető.13  A népkonyha főleg 

hajléktalan emberek számára nyújt napi egy tál meleg ételt alkalmankénti jelleggel és helyben 

fogyasztással. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a szociális törvény már a kezdetektől tartalmazott ún. végső 

szociális védelmi szabályt, amely szerint a települési önkormányzatnak - tekintet nélkül 

hatáskörére és illetékességére - kötelessége a pénzbeli ellátás és a szállás nyújtása mellett az 

étkeztetés biztosítása is azon személy részére, akinek az élete vagy testi épsége e segítség nélkül 

veszélybe kerül.14 Ez azt jelenti, hogy a szociális étkeztetés megszervezéskor tekintettel kell 

lenni erre az általános kötelezettségre. 

A szociális étkeztetés idősekre történő fókuszálását először 2002-ben kísérelte meg a 

jogalkotó oldani. Ekkor került a törvény szövegébe az, hogy a településen élő fogyatékos 

személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére 

lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját 

lakóhelyükön történő étkezés biztosítására.15 Ennek oka az a logikus megközelítés volt, hogy 

amennyiben a szociális ellátás megszervezéséért felelős önkormányzatnak törvényi feladata 

amúgy is a szociális étkeztetés biztosításához szükséges kapacitások kiépítése ill. más módon 

történő biztosítása, akkor ez a kapacitás ne csupán az idősek, hanem más rászoruló társadalmi 

csoportok segítésére is álljon rendelkezésre. 

A szociális étkeztetés jogosultságszabályozásának szigorítására 2005 végén került sor.16 Bár 

korábban is a szociális rászorultság volt a szolgáltatás igénybevételének alapja, ezt nem 

részletezte a jogszabály: nem határozta meg a szociális rászorultság fogalmát, nem határozta 

meg, hogy azt hogyan kell mérni, illetve annak milyen fokához rendeli a rászorultságot. Ezt az 

önkormányzatokra bízta. 2006-tól került sor arra, hogy a rászorultság kizárólagos 

önkormányzati értelmezését szűkítsék, elsősorban a figyelembe veendő jövedelmi határ 

vonatkozásában. Ugyanis a törvény szerint a szociális rászorultság feltételeit a települési 

önkormányzat rendeletében szabályozza, és az önkormányzati rendeletben az egy főre számított 

havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az öregségi nyugdíjminimum 100%-

ánál, egyedül élő esetén annak 150%-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként 

nem lehet előírni. A szociális rászorultság további feltételeit az önkormányzat a helyi 

viszonyoknak megfelelően szabályozza. 

                                                 
11 Czibere Károly: A házi segítségnyújtásra való jogosultság szabályozásának változásai. In: Jog és Állam 24. 

szám. XIV. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter. Kiadta a 

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2019. 
12 2/1994. (I. 30.) NM-rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 
13 1/2000. (I. 7.) SZCSM-rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 22.§ (3) 
14 Szt. 7.§ (1) 
15 Szt. 62.§ (3) 
16 2005. évi CLXX tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. módosításáról 
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A jogalkotó 2007 végén továbblépett, és a szociális étkeztetés szociális rászorultsági elemei 

közül kiemelte a jövedelmet:17 2008-tól az önkormányzat a jogosultság szabályozása során és 

az ellátás megállapításakor nem veheti figyelembe az igénylő jövedelmi helyzetét. A következő 

kormány ezt kiemelte 2011-től,18 azóta a feladat megszervezésére kötelezett önkormányzatok 

szabadon döntenek a szolgáltatásra való jogosultság feltételeiről. Ugyanakkor továbbra is 

megmaradt a szabály, hogy mindenkinek biztosítani kell a napi egy tál meleg ételt, ha erre nem 

képes gondoskodni életkora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, 

szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága miatt. 

Az alábbi ábra a szociális étkeztetésben részesülők számát mutatja 2000 óta. (1. ábra) 

 

1. ábra: A szociális étkeztetést igénybe vevők száma 2000-2017 

 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

Az igénybevételi adatok alapján látható, hogy a szociális étkeztetésben részesülők száma a 

2000-es években folyamatosan 100 000 fő körül mozgott. 2008-tól kezdődően azonban egy 

dinamikus növekedés tanúi vagyunk: mindössze 4 év alatt több mint másfélszeresére nőtt az 

ellátottak száma, és azóta is folyamatosan növekszik.19 Az ellátotti szám gyors felfutásának 

nem lehet oka az állami támogatás emelkedése, ugyanis 2010 óta nem változott az állami 

támogatás összege (55 360 Ft), 2010 előtt pedig ennél is magasabb volt.20 Ugyanígy nem 

magyarázhatja az ellátás bővülésének teljes egészét a 2009-ben kibontakozó pénzügyi és 

gazdasági váltság és a nyomában megnövekedő munkanélküliség. Hipotézisünk az, hogy a 

2000-es években az államilag finanszírozott szociális szolgáltatások piacán éppen a kevéssé 

szigorú jogosultsági szabályok kihasználására megjelent vállalkozói, üzleti csoportok jelentek 

meg a szociális étkezés szervezésében, miután a korábban általuk nyújtott szolgáltatások 

esetében (idősek otthona, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) szűkült a jogosultak köre, 

                                                 
17 2007. évi CXXI. tv. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról 
18 2010. évi CLXXI. tv. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási 

tárgyú törvények módosításáról  
19 2018-ban 181 934 ellátottat jelentettek le a fenntartók. Forrás: KSH 

Letöltve:https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsi002b.html 
20 Például 2009-ben a legmagasabb jövedelemmel rendelkező idősek szociális étkeztetés után 64000 Ft-ot fizetett 

az állam. 
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szigorodtak az előírások, csökkent a finanszírozás. A szakirodalom még adós ennek a 

folyamatnak a feltárásával és a sok esetben – különösebb társadalompolitikai ok nélkül – 

megnövekedő kapacitások elemzésével. 

A kormány érzékelve a kapacitások gyors ütemű növekedését, 2018-ban döntött úgy, hogy 

2019-ben a szociális étkezés szabályozását módosítja. Eszerint a jogalkotó erre a szolgáltatásra 

is kiterjesztette a kapacitásbefogadási eljárást.21 Korábban az újonnan indított kapacitásokra 

csak működési engedélyt kellett kérni, kapacitásbefogadási hozzájárulást nem. 

A szociális törvényben szabályozott másik szociális célú étkeztetési forma a népkonyha. A 

népkonyha alapvetően a hajléktalan személyek számára nyújtott szolgáltatásokhoz, azok közül 

is elsősorban a nappali melegedőhöz kapcsolódik. A nappali melegedők elsősorban 

közterületen élő és éjjeli menedékhelyeken alvó emberek számára nyújtanak olyan alapvető 

szolgáltatásokat, melyeket más emberek az otthonukban vehetnek igénybe, többek között 

pihenés, tisztálkodás, mosás, étkezés. A nappali melegedőkben dolgozó szociális munkások e 

szolgáltatások biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a tanácsadásra, jogsegély 

nyújtására, információszolgáltatásra, hivatalos ügyek intézésére, szabadidős és közösségi 

programok szervezésére. A népkonyha kiegészíti a nappali melegedők szolgáltatási 

struktúráját, napi egy tál meleg ételt biztosít azoknak a hajléktalan személyeknek, akik más 

módon nem tudnák a maguk számára az étkezést biztosítani. Hozzá kell tenni, hogy nem csak 

hajléktalan emberek számára áll nyitva a népkonyha, de döntően ők veszik igénybe. A 

népkonyha nem csak a meleg étel elfogyasztására biztosít lehetőséget, hanem élelmiszer 

tárolására és melegítésére is. 

Ha a népkonyha kapacitásszámait az elmúlt 15 évben megvizsgáljuk, a szociális étkezéséhez 

hasonló grafikont kapunk. (2. ábra) 

 

2. ábra A népkonyha napi átlagos forgalma (2001-2016) 

 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

A népkonyha átlagos forgalma a 2000-es években végig a napi 4500 ellátott körül alakult, soha 

nem lépte át a 4800 ellátottat, sőt a gazdasági válság évében mindössze 4400 személy vette 

igénybe ezt a szolgáltatást éves átlagban. 2009-et követően azonban a kapacitások elkezdenek 

                                                 
21 Szt. 58.§ (2) bekezdés c) pont 
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meredeken növekedni, és mindössze 7 év alatt 18-szorosára emelkednek. Miután az összes 

szegénységi mutató arra utal, hogy a szegények száma 2012-ben volt a legmagasabb és ezt 

követően folyamatos és jelentős a javulás22az alacsony jövedelemmel rendelkező 

állampolgárok helyzetét jelző indikátorok (kiterjedtség, mélység, depriváció) esetében. Ezért a 

népkonyhák forgalmának jelentős felfutása a társadalmi-gazdasági folyamatokkal nem 

magyarázható. Valószínűleg itt is azokat a szakterületi folyamatokat sejthetjük a háttérben, 

amelyeket a szociális étkezésnél láttunk: egyes fenntartók megszüntették a szolgáltatásaikat 

azokon a területeken, ahol a szabályozás megváltozott, a jogosultság feltételrendszere szűkült, 

a finanszírozás csökkent és az ellenőrzés szigorúbbá vált, és olyan szolgáltatások felé 

mozdultak el, ahol ezek a szigorítási folyamatok még nem kezdődtek el. 

Ahogy a szociális étkeztetés esetében, a népkonyha területén is 2018-ban elégelte meg a 

jogalkotó a kapacitások növekedését. A népkonyha szabályozásában két intézkedés történt. 

Egyrészt a jogszabály előírja, hogy a népkonyha igénybevételét a központi nyilvántartásban23 

2019-től rögzíteni kell. A jogalkotó korábban eltekintett ettől, hogy ne terhelje túlzott 

adminisztrációval ezt az ellátást. A másik fontos változás, hogy a jogalkotó erre a szolgáltatásra 

is kiterjesztette a kapacitásbefogadási eljárást.24 

 

3. A gyermekétkeztetés 

A szociális célú étkeztetések másik nagy területe a gyermekétkeztetés. A gyerekétkeztetés célja, 

hogy azokban a családokban, amelyek számára jövedelmi helyzetük miatt nehézséget okoz a 

gyermekeik étkeztetésének biztosítása, a gyermek intézményi ellátása során kedvezményesen 

részesüljön az intézményben történő étkeztetésben. A gyerekétkeztetés megszervezésének 

legfontosabb társadalompolitikai okai három tényező köré csoportosíthatóak. Egyrészt a 

gyermeknek joga van ahhoz, hogy a testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, egészséges 

felnevelkedését és jólétét biztosító családi környezetben nevelkedhessen. Ez a jog magában 

foglalja azt a jogot is, hogy amennyiben a fenti cél veszélybe kerül, akkor a gyermeknek joga 

van ahhoz, hogy a veszély elhárításához segítséget kapjon. A gyermekétkeztetés tehát fontos 

eszköze a gyermeki jogok érvényesítésének. Másodszor egy közösség sem lehet közömbös a 

rászorulók szenvedésivel szemben, egy közösség sem nézheti tétlenül, hogy egy gyermek csak 

azért ne kapja meg a fejlődéséhez legszükségesebb alapvető javakat, mert családja hátrányos 

helyzetű. A szolidaritás elve azt diktálja, hogy közösségi szintű eszközökkel biztosítsuk a 

gyermekek számára ezeket az alapvető javakat. Harmadrészt a gyermekétkeztetés biztosítása 

befektetés a társadalom jövőjébe, hiszen az a gyermek, aki nem éhesen ül az iskolapadban, 

tanulmányilag eredményesebb lesz, kisebb lesz a lemorzsolódás valószínűsége  és a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás esélye. A gyerekétkeztetés fontos eszköz abban is, hogy megszakítsa a 

szegénység generációról generációra történő átörökítését. Tehát a rászoruló gyermekek 

számára biztosított étkezés nem csak a szolidaritás által diktált felelősségvállalás, hanem a 

társadalom szintjén is megtérülő befektetés. 

A gyermekétkeztetés alapvetően a meglévő szolgáltatásrendszerekre épül rá, ezért nevezzük 

intézményes gyermekétkeztetésnek. Ez azt jelenti, hogy a gyermek az bölcsődében, az 

óvodában, az alap- és középfokú köznevelési intézményben részesül ebben a szolgáltatásban. 

Ebből fakadóan tehát csak az tudja igénybe venni ezt a szolgáltatást, akinek van köznevelési 

illetve bölcsődei intézményi jogviszonya, illetve akinek a szülője igényli ezt az ellátást. Az 

étkeztetésért a szülőnek térítési díjat kell fizetni, meghatározott esetekben azonban a jogalkotó 

                                                 
22 Központi Statisztikai Hivatal: A háztartások életszínvonala, 2017. Letöltve: 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv17.pdf 
23 A KENYSZI-ben (Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről) 2012. július 1-je óta 

kötelező rögzíteni naponta a szolgáltatások igénybevételét. 
24 Szt. 58.§ (2) bekezdés c) pont 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv17.pdf
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eltekint a térítési díj felének vagy egészének megfizetésétől. Az, hogy ki milyen mértékű térítési 

díj megfizetésére kötelezett, a jogosultság szabályozásából következik. 

A gyermekvédelmi törvény összességében négy rászorultsági fokozatot ismer: a) a családban 

az egy főre eső jövedelem alacsonyabb, mint a nettó minimálbér 130%-a b) a családban az egy 

főre eső jövedelem alacsonyabb, mint az öregségi nyugdíjminimum 135%-a (rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény), c) hátrányos helyzet: a gyermek jogosult rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre és a következő három tényezőből (szülő alacsony iskola 

végzettsége, szülő munkanélkülisége, lakás alacsony komfortfokozata) egy teljesül, d) 

halmozottan hátrányos helyzet: a gyermek jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

és a c) pontban említett három tényezőből legalább kettő teljesül. 

A gyermekétkeztetésre való jogosultság telepítésének általános elvi szabálya az, hogy minél 

kisebb a gyermek, annál kevésbé kelljen bizonygatnia a szüleinek saját szegénységüket. 

Másképpen fogalmazva a gyermek életkorának növekedésével csökken a szolgáltatás ingyenes 

illetve kedvezményes igénybevételéhez szükséges jövedelmi küszöb. Ezért tapasztalhatjuk azt, 

hogy a 6 éven aluli gyermekek körében a legmagasabb az ingyenes étkezők aránya, hiszen a 

három éven aluliak számára nyújtott nappali ellátásban és az óvodában egyaránt a minimálbér 

nettó értékének 130%-a a jövedelemhatár. Ezt azt jelenti, hogy amennyiben egy családban az 

egy főre eső jövedelem meghaladja a nettó 128 810 Ft-ot, a gyermek ingyenes étkezésre 

jogosult a bölcsődében illetve az óvodában. Ráadásul ez az egyetlen rászorultsági 

jövedelemhatár, amely indexált, mivel az évről évre növekedő minimálbér összegéhez van 

kötve. 

Az általános iskolában már a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meglétéhez kötődik az 

ingyenes étkezés igénybevételének lehetősége. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

amely 2006 óta része a gyermekvédelmi törvénynek,25 alapvetően a rászorultsághoz kapcsolódó 

ellátások általános jogosultsági küszöbe. Mértéke egészen 2018-ig az öregségi 

nyugdíjminimum (2008 óta 28 500 Ft) 130%-a volt, 2018-tól 135%-a, 38 475 Ft.26 A középfokú 

tanulmányokat folytató gyermek esetében is a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

jövedelmi határa az irányadó, de ez már csak 50%-os térítési díj-kedvezményre jogosít. 

A gyermekétkeztetés másik formája a szünidei gyermekétkeztetés. Ennek megszervezésére 

azért tett a jogalkotó javaslatot, mert a tapasztalatok szerint a hátrányos helyzetű családok 

számára a nyári szünetben is gondot jelent a gyermek mindennapi meleg étkezésének 

biztosítása. Ezért merült fel először a 2000-es évek elején, hogy szükséges megszervezni ezt az 

ellátást a nyári szünidő munkanapjaira. Az első kísérletre 2003-ban került sor. A kormány 

pályázatot írt ki az önkormányzatok számára, és az ellátni tervezett gyermekek, valamint a 

tervezett szolgáltatási napok számával arányosan számíthattak költségvetési támogatásra. A 

kormány azonban 2015-ben arra az álláspontra jutott, hogy a rászoruló gyermekek esélyét a 

nyáron a napi egy tál meleg ételre nem lehet kitenni annak, hogy van-e kedve pályázni az 

önkormányzatnak, szándékában áll-e az önkormányzatnak megszerveznie illetékességi 

területén ezt a szolgáltatást. Ezért a jogalkotó több fontos változtatást vezetett be 2016. január 

1-jétől.27 

Az egyik fontos módosítás az volt, hogy 2016-tól már nem csak a nyári, hanem mind a négy 

iskolai szünetben meg kell szervezni a szolgáltatást. Így az ingyenes étkeztetés biztosításával 

lefedett napok számra jelentősen emelkedett. A másik korrekció a kötelezés volt. 2016-tól az 

önkormányzatok számára a gyermekétkeztetés a szünidőben nem önként vállalt feladat, hanem 

kötelezően megszervezendő feladat. Hozzá kell tenni, hogy a pályázati időszakban a jogosulti 

kör a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek voltak, a kötelező 

feladatellátás időszakában a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 

                                                 
25 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt.) 19.§-20/B.§ 
26 Gyvt. 19.§ (2) bekezdés 
27 Gyvt. 21/C.§ 
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gyermekek. Ez azt jelenti, hogy az étkeztetés célzottabb ellátás lett, a legnehezebb helyzetben 

élő 172 ezer gyermekre tekintettel igényelheti a szülő, ugyanakkor továbbra is cél, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 340 ezer gyermek másik fele is 

részesülhessen ebben a szolgáltatásban. 

 

4.A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) az Európai Uniós 

fejlesztéspolitika 2014-2020-as ciklusához kötődik. Ebben a ciklusban döntött arról Európai 

Bizottság arról, hogy egy, a szegénység csökkentését célzó alapot állít fel28, és minden 

tagországnak ki kell dolgoznia saját programját, amellyel csatlakozni tud ehhez a 

kezdeményezéshez. A magyar kormány a rendelkezésre álló 34,4 milliárd Ft támogatási 

összegből 5 célcsoport számára dolgozott támogatási programot: várandós anyák, megváltozott 

munkaképességű személyek, alacsony jövedelmű idős személyek, hajléktalan személyek és 3 

évnél fiatalabb, de napközbeni ellátást igénybe nem vevő gyermeket gondozó szülők. 

A 3 évnél fiatalabb gyermeket gondozó szülők beemelése a célcsoportok közé éppen azért 

történt, mert a 3. fejezetben láttuk, hogy az intézményi jogviszony segítségével a rászoruló 

gyermekek nagy része részesül az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésben. 

Ugyanakkor a 3 évnél fiatalabb, de bölcsődébe nem járó gyermekek számára ez a lehetőség 

nem él. Ezért az RSZTOP támogatási keretének több mint felét (18,27 milliárd Ft) erre a 

célcsoportra fordítja a program. A program keretében a rászoruló gyermekek családjai havonta 

kapnak egy tartós élelmiszerekben összeállított csomagot. A rászorultság jogosultsági küszöbe 

a rendszeres gyermekvédelmi támogatás. Az Európai Uniós fejlesztéspolitika logikájából 

adódóan azonban csak a kedvezményezett járásokban29 élő rászoruló gyermekek szülei 

jogosultak a támogatásra. 

 

5.Összefoglalás 

 

A fentiekből kitűnik, hogy a szociális célú étkeztetés az elmúlt évtizedben jelentősen fejlődött. 

Ha csak a szociális célú étkeztetés egyes formáinak központi költségvetési támogatásának 

összegét tekintjük (2010: 39,7 milliárd Ft,  2018: 105,3 milliárd Ft), érzékelhető az ezen a 

területen megvalósult jelentős szolgáltatásfejlesztési expanzió. A szabályozási környezet 

bemutatott változásai azonban rámutatnak arra, hogy a szociális szolgáltatások területén és a 

gyermekvédelemben egyaránt tapasztalható kapacitásnövekedés mögött egészen eltérő 

folyamatok állnak. A szociális szolgáltatások kapacitásainak gyors növekedését nem 

támasztják alá társadalmi folyamatok, inkább egyes fenntartók, fenntartói csoportok 

szolgáltatásbővítő kezdeményezéséről lehet szó, amelynek oka, hogy hagyományos 

szolgáltatási területeiken visszaszorultak, és ezért új, jogosultság- és kapacitásszabályozás 

szempontjából lazábban szabályozott szolgáltatások megszervezése felé fordultak. Ezzel 

szemben a gyermekétkeztetés ingyenes és kedvezményes formáinak folyamatos és jelentős 

kibővítése az állam tudatos szakpolitikájának az eredménye, amely a gyermeki jogok minél 

erőteljesebb érvényesítése érdekében lépésről lépésre szélesítette ki a hátrányos helyzetű 

gyermekek esélyteremtésének eszköztárát a gyermekétkeztetéshez való hozzáférési esélyek 

növelésével. 

Az is egyértelműen levonható tanulság, hogy életkor csökkenésével a szociális típusú ellátások 

rászorultsági jellege fokozatosan gyengül és az univerzalitási jellegük erősödik. Ez fontos 

                                                 
28 FEAD – Fund for European Aid to the Most Deprived. Letöltve: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089#navItem-1  
29 Kedvezményezett járások megnevezés alatt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) 

Korm. rendelet 2. melléklete szerinti kedvezményezett járásokat és a regionális szempontból kedvezményezett 

járásokat értjük. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089#navItem-1


234 

 

vívmány, hiszen HOMICSKÓ szerint az alanyi jogon járóellátások előnye, hogy nem tesznek 

különbséget a társadalom megadott csoporthoz tartozó tagjai között jövedelmi helyzetük 

alapján.30 Ennek fontos történeti aspektusa is van, hiszen HOMICSKÓ szerint a skandináv jóléti 

modellben – mely viszonyítási pont volt a magyar modell kialakításakor – a szociális ellátás 

döntően nem pénzformában jelentkezett, hanem univerzális szemlélet alapján államilag 

szervezett szolgáltatásként.31 Az, hogy a 6 évnél fiatalabbak döntő része ingyenesen étkezik, 

fontos vívmány az univerzalitás elvének érvényesítése szempontjából. 
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Absztrakt 

Témám a coimbrai közgazdaságtan-professzor, António de Oliveira Salazar nevéhez fűződő 

rendszer, az Estado Novo (Új Állam), amely meghatározó jelentőséggel bírt a XX. századi 

portugál államtörténetben. A rezsim közel fél évszázados fennállása a téma szűkítésére 

kényszerített, ezért az 1930-as évekre, mint a kiépítés és konszolidáció periódusára helyezem a 

hangsúlyt. Ennek fő indokaként a korszak történelmiségét emelném ki, kellően távolinak ítélve 

meg ahhoz, hogy a vonatkozó szakirodalom elfogultság nélkül tudjon róla nyilatkozni. A két 

világháború közötti Portugália különböző – ideológiai, államszerkezeti, társadalomszervezési 

– aspektusainak koherens egységbe foglalásával kívánok képet adni egy olyan, több 

tudományterületet is érintő témáról, amely hazai körökben kevéssé ismert.  

A salazarizmus különböző forrásokra támaszkodott, azoktól átvette a legfontosabb 

komponenseket, amelyeket egységes eszmerendszerben szintetizált. A vezérmotívumok közé a 

nemzet és az állam fogalma és kapcsolata, a Portugál Gyarmatbirodalom területi integritásának 

megőrzése, a portugál népnek a tengerentúli vidékek civilizálásában és katolizációjában 

betöltött szerepe, a társadalmi és politikai korporativizmus, valamint a nemkívánatos elemek 

elnyomása tartoztak. A kulcselemek bemutatásához mindenekelőtt a vonatkozó normákat 

elemzem: az 1933. évi Alkotmányt, továbbá olyan közjogi dokumentumokat, mint az 1930-as 

Gyarmati Okmányt, a Szentszékkel kötött 1940-es Konkordátumot és az 1933-as Nemzeti 

Munkatervet. 

A szekunder, elsősorban portugál, illetve kismértékben magyar nyelvű források, így 

jogtörténészek, történészek és politológusok munkáinak felhasználásával rávilágítok azokra a 

sajátosságokra, amelyek az Estado Novót elhatárolták a korszak más, nem-demokratikus 

rendszereitől, elsősorban Mussolini fasizmusától, és amelyek arra indították Salazart, hogy „az 

ész diktatúrájának” nevezze a portugál rezsimet. Összegzésként alá kívánom támasztani, miért 

a portugál politológus, Manuel Braga da Cruz Estado Novo-definícióját tartom a 

legpontosabbnak: „Salazar Estado Novója a kormányfő alkotmányosan rögzített és igazgatott, 

egyszerre polgári és rendőri diktatúrájában ötvözte a [luzitán] integralizmusban gyökerező 

nacionalista ideológiát és a katolicizmus által inspirált társadalmi korporativizmust.” 

Kulcsszavak: portugál államtörténet, Estado Novo, ideológiai alapok, salazarizmus 

  

A téma és a kutatásmódszertan ismertetése 

 

Dolgozatomban a coimbrai António de Oliveira Salazar nevéhez fűződő rendszer, az Estado 

Novo (Új Állam) főbb jellegzetességeit mutatom be. A rezsim közel fél évszázados fennállása 

a téma szűkítésére kényszerített, ezért – az elméleti háttér, valamint a történelmi előzmények 

rövid ismertetését követően – a kiépítés és konszolidáció periódusa mellett tettem le voksomat. 

Ennek fő indokaként a korszak történelmiségét emelném ki, kellően távolinak ítélve meg ahhoz, 

hogy a vonatkozó szakirodalom elfogultság nélkül tudjon róla nyilatkozni. Tanulmányomban 

az Estado Novo különböző dimenzióit vizsgálom, így a rendszer ideológiai alapjait, az 

államszervezet pilléreit, valamint az állam és a társadalom kapcsolódási pontjait. 

Munkám során főleg idegen nyelvű forrásokra támaszkodtam, amelyek terén a portugál nyelvű 

szakirodalom jelentős túlsúlyban van. Az Estado Novo egyes dimenzióinak bemutatásához 

primer forrásokat, mindenekelőtt a vonatkozó normákat vettem alapul. Magyar források közül 
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egyetemes jogtörténeti antológiákat, valamint az Ibér-félszigettel foglalkozó történészek 

munkáit választottam, míg a portugál szekunder források között jogtörténészek, történészek és 

politológusok művei szerepelnek.  

 

1. Az Estado Novo a két világháború közötti diktatúrák spektrumán 

 

A közel fél évszázadot megélt rezsim jellemzése nem egyszerű feladat, a szakirodalom sokáig 

csak abban tudott egységesnek mutatkozni, hogy a XX. század elején Európában 

konszolidálódó diktatúrák és demokráciák között helyezkedik el. Az Estado Novo soha nem 

érte el a kommunista vagy a nemzeti szocialista rendszer által kiépített totalitárius jelleget, de 

messze nem lehetett demokratikusnak sem nevezni. Hogyan jellemezhető tehát?  

E kérdésre Juan Linz igyekezett először teljeskörű választ adni, aki a portugál utat – a francói 

Spanyolországhoz hasonlóan – autoritáriusnak nevezi: e fogalom alatt olyan rendszert értünk, 

amelyet korlátozott politikai pluralizmus jellemez; amelynek nincs egy kidolgozott és irányadó 

ideológiája (mégis rendelkezik ún. „jellegzetes mentalitással”); amely tartózkodik a politikai 

mozgósítás extenzív és intenzív formáitól és eszközeitől; és amelyben a vezér (vagy 

alkalmanként egy kis csoport) gyakorolja a hatalmat formálisan pontatlanul meghatározott, de 

gyakorlatilag mégis elég jól kiszámítható korlátokon belül. [1] A következőkben átfogó 

jelleggel összehasonlítom a totalitárius és autoritárius rendszereket, rávilágítva a salazari állam 

főbb motívumaira. 

A totális hatalomgyakorláshoz vezető úton a párt a maga képére alakít valamennyi állami 

szervet, társadalmi szervezetet, behálózza a közélet politikamentes területeit is, mint például a 

szabadidős és sporttevékenységeket. Ezzel ellentétben a tekintélyelvű rendszerekben többnyire 

megmarad egyfajta korlátozott, politikai felelősség nélküli pluralizmus, létezhetnek olyan 

csoportok, illetve intézmények, amelyek függetlenségét bizonyos mértékig elismerik. 

Az ideológia taglalása kapcsán Linz a német szociológus, Theodor Geiger eszmefuttatását veszi 

alapul, amely szerint ideológia alatt az egész államot meghatározó, kidolgozott és legtöbbször 

írásba foglalt világnézetet értjük. „Mentalitás” viszont olyan gondolatvilágot jelent, amely a 

különböző helyzetekre való reagálás terén ad iránymutatást. A salazari Portugália igyekezett 

egységes világképet kialakítani, de nem új alkotásával, hanem számos különböző irányzat 

komponenseinek harmonikus ötvözésével, amelyek közül kiemelkedő jelentőséggel bírt a 

nemzeti-birodalmi öntudat, az antidemokratizmus és a római katolicizmus. 

Az autoritárius rezsimek nem törekednek széles tömegek erőteljes politikai mozgósítására, a 

párttagság nem jelenik meg az egyéni boldogulás előfeltételeként, mert az állam gyakran csak 

passzív elfogadást, a közélettől való teljes távolmaradást vár el. Ennek kapcsán azonban 

elengedhetetlen megjegyezni, hogy míg a depolitizáció a rendszer megszilárdítását követő 

folyamat, addig annak kialakítását erős mozgósítás és aktivitás kíséri végig. Egy stabil autoriter 

rezsimben a politikai apátia a már konszolidált hatalom megtartásának, a társadalmi 

feszültségek csökkentésének és egyfajta minimális fokú integrációnak az eszköze. Sokak 

szerint a „3 F” volt az Estado Novót jellemző három arcana imperii: „Fátima, Futebol e Fado”, 

azaz a vallás, a labdarúgás és a fado, a keserédes hangvételű zenei stílus. 

A hatalomgyakorlást illetően érdemes külön vizsgálni a vezér és a párt szerepét. A két 

világháború közötti Európa számos állama rendelkezett olyan karizmatikus vezetővel, akinek a 

neve később összeforrott a rendszerrel, lett légyen az totalitárius vagy nem. A vátesz figurája, 

illetve a személyében bekövetkező változás azonban eltérő következményekkel jár a két 

típusban. A tekintélyelvű rezsim vezetője sokszor nem is politikai szereplőként jut hatalomra, 

kiváló példa erre Salazar, akit a coimbrai egyetem oktatójaként neveztek ki 

pénzügyminiszternek az 1929-es gazdasági válság előestéjén. 

Egy autoritárius rendszerben az egypárt-eszme nem tölt be domináns szerepet, ennek kapcsán 

a portugál Nemzeti Unió (União Nacional) funkciójáról a továbbiakban értekezem. Egy 
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meghatározó párt hiányában előtérbe kerül a hadsereg, amely különösen azokban az 

államokban élvez kiváltságos státuszt, ahol maga a rendszer is a fegyveres erők felkelésének 

eredményeként jött létre. Pontosan erre a privilegizált szerepre utalnak Salazar következő 

szavai: „A portugál diktatúra katonai gyökerei mindig különleges jegyet adnak majd a 

forradalmunknak. Itt nem egy párt, nem egy forradalmi erő ragadta magához a hatalmat, 

hanem a Hadsereg, a Nemzet szerve, amely közbeavatkozott annak érdekében, hogy 

megteremtse egy nemzeti és pártellenes kormány meglétéhez szükséges feltételeket.” [2] 

A felvázolt összehasonlításhoz elengedhetetlen hozzátenni, hogy a két típus elhatárolása 

kristálytisztán csak az elméletben létezik, a valóságban nincsen egyetlen olyan rendszer sem, 

amely teljes mértékben az egyik vagy a másik kategóriába lenne sorolható. Ezentúl a hosszú 

ideig fennálló rendszerek az évek során mélyreható változásokon mehetnek, és általában 

mennek is keresztül. Erre ékes példa a portugál rezsim, amely 1926 és 1974 között több arcát 

is megmutatta a külvilágnak. 

Egy félszáz éves politikai rendszer korszakokra bontása számos szempont alapján kivitelezhető, 

amelyek közül jelen munka a politológus Manuel Braga da Cruz munkájára támaszkodik, aki a 

következőképpen különítette el a salazarizmus öt fő periódusát: a katonai diktatúra az 1933-as 

Alkotmány kihirdetéséig (1926-1933); az Estado Novo kiépítése a második világháború 

lezárásáig (1933-1945); az enyhülés az afrikai háborúk kirobbanásáig (1945-1961); a 

„bekeményítés” Marcelo Caetano kinevezéséig (1961-1968); valamint a megakadt liberalizáció 

a szegfűs forradalom kirobbanásáig (1968-1974). [3] A továbbiakban e szakaszok közül én a 

katonai diktatúrával, mint a rendszer közvetlen előzményével, lényegét tekintve első 

korszakával, valamint az 1930-as évekkel, azaz a kiépítés és konszolidáció korszakával 

foglalkozom. 

 

2. A történelmi előzmények 

2.1.A köztársaság válsága és a katonai diktatúra 

 

Az alkotmányos monarchiának véget vető, 1910. október 5-én kikiáltott I. Portugál Köztársaság 

nem tudta felszámolni azokat a politikai, társadalmi és gazdasági nehézségeket, amelyek a 

fegyveres erők felkeléséhez és a köztársaság 1926. május 28-án bekövetkezett bukásához 

vezettek. A következőkben arra az okfolyamatra kívánok átfogóan rávilágítani, amely a 

köztársaság válságától a katonai puccson keresztül António de Oliveira Salazar 1928-as 

pénzügyminiszteri kinevezéséhez vezetett. 

Az I. Portugál Köztársaság tizenhat éve alatt számos politikai erő aktivizálódott, ami a jogalkotó 

hatalom, a Kongresszus fragmentálódását eredményezte. A szüntelen civódó frakciók ad hoc 

politikai elképzeléseit a sűrűn váltakozó kormányok nem tudták megvalósítani, így a 

gyakorlatban a köztársasági berendezkedés nem tudott gyökeret verni. Az államhatalom 

nehézkesen működő gépezetét tovább terhelték a városok (különösen Lisszabon) és a vidék 

közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek, a belső és a külföld felé irányuló 

népmozgások, valamint a tény, hogy marginális szerepe ellenére Portugália is megérezte az első 

világháború negatív gazdasági és társadalmi utórengéseit. [4] 

A köztársaság vezető rétegével szembeni elvárások és ezzel párhuzamosan az elégedetlenség 

egyre nőttek, különösen a hadsereg vált türelmetlenné, számos villongást, illetve katonai 

puccsot kirobbantva. Ezek közül a legsikeresebb Sidónio Pais próbálkozása volt, aki 1917. 

december 5-én a katonaság segítségével egy lényegében prezidenciális rendszerre akarta 

felváltani a köztársaságot – ám 1918-ban bekövetkezett halála megakadályozta ebben. Az 1920-

as évek első felének sikertelen kísérletei előkészítették a talajt Gomes da Costa tábornoknak, 

aki 1926. május 28-án megszervezte az ún. marcha sobre Lisboa-t, és Benito Mussolini 

mintájára, Brágából indulva a fegyveres erők élén bevonult a fővárosba. 
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E puccs következtében a pubertás korban szenvedő I. Portugál Köztársaság megbukott, ám az 

azt felváltó katonai diktatúra sem volt képes konszolidálódni. Elsöpörte ugyan a demokratikus 

berendezkedést, de életképes alternatívát nem tudott nyújtani, ezáltal nemhogy nem stabilizálta, 

de tovább bomlasztotta a politikailag, társadalmilag és gazdaságilag is szétzilált országot.  

A katonai diktatúra első hónapjait általános zűrzavar jellemezte, az államcsínyt további katonai 

puccsok, valamint a köztársasági intézmények fokozatos lebontása követték. A 11789/1926. 

(VI.19.) és a 12740/1926. (XI.26.) sz. törvényerejű rendeletekkel feloszlatták a Kongresszust, 

a hatalmi ágak felépítésére és működésére vonatkozó alkotmányos rendelkezéseket 

felfüggesztették, az állam- és kormányfői tisztségeket egymásba olvasztották. Ezt követően a 

köztársasági elnök megválasztását a 15063/1928. (II.25.) sz.  törvényerejű rendelet szabályozta, 

amelynek értelmében őt immáron közvetett választási rendszerben az elektorok választották, s 

nem a (már feloszlatott) Kongresszus.[5] 

Az 1928 márciusában államfővé választott António Óscar de Fragoso Carmona különítette 

ismét el az állam- és kormányfői tisztségeket, José Vicente de Freitast bízva meg 

kabinetalakítással. Összességében a katonai diktatúra első két éve bizonyos fokú politikai 

stabilitás eléréséről szólt, a pénzügyi nehézségek szőnyeg alá söprése azonban 1928-ra 

megbosszulta magát. Egyre égetőbb szükség volt egy olyan szakember beavatkozására, aki 

megteremti egy új rendszer szilárd (elsősorban gazdasági) alapjait. E céllal nevezte ki 1928 

áprilisában pénzügyminiszterré de Freitas kormányfő a coimbrai közgazdaságtan-professzort, 

António de Oliveira Salazart. [6] 

 

2.2.Salazar hatalomra kerülése 

 

Salazar első politikai megnyilvánulása az 1913-ban megalakított Katolikus Unióhoz 

(União Católica), 1917-től pedig ennek jogutódjához, a Portugál Katolikus Centrumhoz 

(Centro Católico Português) kapcsolódott. A magát pártnak nem valló mozgalom fő 

célkitűzése a közélet rekrisztianizációja volt, ám ezt nem a hatalom magához ragadásán, hanem 

pusztán a katolikusok politikai szerepvállalásán, így a Kongresszusba való bekerülésén 

keresztül kívánta megvalósítani. A 1921. július 10-i választásokon a Portugál Katolikus 

Centrum Guimarãesban megválasztott képviselője pedig nem volt más, mint Salazar. A 

kereszténydemokrata elveket képviselő, ezáltal egyik párttal sem azonosuló professzor egyetlen 

alkalommal, július 25-én jelent meg a Kongresszusban – a köztársaság kusza politikai hálójába 

nem kívánt belegabalyodni. [7] Képviselői mandátumáról való lemondása után a következő 

fontos állomás az 1926-os pénzügyminiszteri kinevezése volt – tisztsége azonban ez esetben is 

kérészéletűnek bizonyult, a június 3-i kinevezését június 12-én elfogadó Salazar öt nappal 

később lemondott. Ezt követően az adó- és járulékreformért felelős bizottság elnöke, majd 

1928. április 27-én ismét Portugália pénzügyminisztere lett.  

A beiktatásának másnapján tartott sajtókonferencián Salazar egyértelműen megfogalmazta 

elsődleges gazdasági célkitűzéseit: a költségvetési egyensúlyt, az ország pénzügyi erejének 

állami kézbe történő összpontosítását és annak elsősorban közcélokra történő felhasználását. A 

célok elérésének érdekében pedig azonnal munkához látott. A 15465/1928. (V.14.) rendeletben 

a központi költségvetés elkészítésének új kritériumait tette közzé, átalakítva a bevételek 

csoportosítását és a nagyobb költségvetési fejezetek sorrendjét. A minisztériumok költségeinek 

csökkentése érdekében május 20-án megalakította a Költségvetési Reform Bizottságot (Junta 

de Reforma Orçamental), és kibocsátotta a váltókról szóló 15508/1928. (V.26.) rendeletet. 

Kiemelésre érdemesek a vámrendszert átalakító, a központi adók átfogó megreformálásáról, 

valamint az adó- és járulékügyi jogvitákról szóló rendeletek. [8] 

A hadsereg, a konzervatív liberálisok, a mérsékelt republikánusok, a királypártiak, a kis- és 

középpolgárság, az alsóbb néprétegek és a sajtó egyaránt szuperlatívuszokban beszéltek 

Salazarról. Pénzügyminiszterként a céljai a kezdetektől túlmutattak a gazdasági helyzet 
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konszolidációján, ahogyan erre a fegyveres erőknek 1928. június 9-én tartott beszédéből is 

következtethetünk; ebben négy nemzeti kulcskérdést jelölt meg: a pénzügyi, a gazdasági, a 

társadalmi és a politikai problémát, amelyek megoldása egy többlépcsős folyamat eredménye. 

Az első nehézségre a válasz a pénzügyi ortodoxia, amelyre a gazdaság stabilitását alapozni 

lehet, ezek után egymáshoz kell közelíteni a társadalmi rétegeket anélkül, hogy akár egy is 

privilegizált szerephez jutna. Utolsóként oldandó meg a politikai kérdés a pártok eltörlésével és 

az állami intézményrendszer megreformálásával. 

Az önkormányzati képviselő-testületek számára 1929. október 21-én tartott beszédében 

hatáskörét túllépve beszélt az új állami berendezkedés ideológiai alapjairól és 

intézményrendszeréről. Ehhez kapcsolódik Nemzeti Unió (União Nacional) létrehozásában 

való aktív közreműködés, amely a kormányfői kinevezéshez vezető út következő mérföldköve 

volt. Az 1930. július 30-án megalakult szervezet a Kongresszus feloszlatásával keletkezett 

politikai űrt kívánta betölteni, amelyhez a királypártiak, katolikusok, integralisták, nacionalista 

republikánusok, konzervatív liberálisok, a hadsereg és a Salazart támogató társadalmi rétegek 

készségesen csatlakoztak. 

A Nemzeti Unió expressis verbis nem pártként, hanem „az államtól független politikai 

szervezetként” definiálta magát, fő feladatával, az új közjogi fundamentumok lerakásával pedig 

a kormány bízta meg. A szervezet alapító okiratát maga Salazar szövegezte meg, s bár abban 

tisztséget nem vállalt, a háttérből mozdította elő politikai befolyásának megerősödését. [3] 

Carmona köztársasági elnök 1932. május 28-án a Torony és Kard Rend Nagykeresztjével 

tüntette ki Salazart, négyéves tevékenységének elismeréseként. A pénzügyminiszter politikai 

és társadalmi támogatottságának tudatában Domingos de Oliveira kormánya június 24-én 

lemondott, az államfő pedig Salazart bízta meg az új kormány alakításával, aki hivatalosan 

1932. július 5-én Portugália miniszterelnöke lett. [8] 

 

3. A portugál Estado Novo az 1930-as években 

3.1.Eszmerendszer 

 

Az új rezsim eszmevilágának meghatározása már az 1920-as évek végén megkezdődött és 

súrlódások nélkül szintetizálta a kortárs európai tendenciákat, valamint a XIX. század végén 

felbukkanó portugál irányzatokat, így elsősorban a luzitán integralizmust (integralismo 

lusitano), valamint a D. Nuno Álvares Pereira Nemzeti Keresztes Hadjárat (Cruzada Nacional 

D. Nuno Álvares Pereira) nevű mozgalmat. Nemzetközi szinten a legnagyobb hatást 

egyértelműen Mussolini gyakorolta Salazarra annak ellenére, hogy a portugál rendszer a 

kezdetektől elhatárolódott az olasz fasizmustól. Salazar szoros kapcsolatot tartott fenn a fasiszta 

Olaszországgal, számos megoldást átvett, ám azokat a portugál valósághoz igazította, nem 

szolgaian lemásolta. [9] 

Salazar élesen megkülönböztette a portugál rezsimet, mint „az ész diktatúráját” vagy „az 

intellektuális diktatúrát” a hadsereg vagy egy politikai párt által irányított diktatúráktól, 

ahogyan arra Ormos Mária történész kiválóan rámutat: „[Salazar] sajátját abban látta 

rokonnak a másik kettővel, hogy a szükségesnek vélt gazdasági, pénzügyi és szociális 

intézkedéseket ez is az állam tekintélyére alapozta. Két ponton viszont határozottan elhatárolta 

a portugál rendszert a német és az olasz fasizmustól. Először is hangsúlyozta, hogy az új 

portugál állam „tisztán”, modern parlamenti szennyeződéstől mentesen született. (…) 

Másodszor, eltérést látott Salazar saját rendszere és az említett két másik között abban, hogy a 

portugál állam saját hatalmát morális elvek korlátai közé állította.” [10] 

Ez az állásfoglalás egyrészt a köztársaság megbuktatásának folyamatával és a fegyveres erők 

központi szerepével, másrészt számos portugál eszmetörténeti előzménnyel magyarázható. A 

salazarizmus nem kérdőjelezte meg sem a hadsereg, sem a római katolikus egyház 

autonómiáját, hanem együttműködésre törekedett velük. További kiemelendő különbség, hogy 
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míg Olaszország és Németország külpolitikáját agresszív terjeszkedés jellemezte, addig 

Portugália a már meglévő gyarmatbirodalmát kívánta összetartani. A salazarizmus különböző 

forrásokra támaszkodott, azoktól átvette a legfontosabb komponenseket, amelyeket egységes 

eszmerendszerben szintetizált. Amennyiben az egyes ideológiai elemek politikai szinten is 

megjelentek, az őket képviselő szervezeteket az időközben megerősödő Nemzeti Unió 

bekebelezte, átvéve a toborzás funkcióját, ahogyan ez a luzitán integralizmussal és a Nuno 

Álvares Pereira Nemzeti Keresztes Hadjárattal is történt.  

Az Estado Novo vezérmotívumai a következők voltak: a luzitán integralizmustól kölcsönzött 

antidemokratikus nacionalizmus, a társadalmi korporativizmus, [11] a Nuno Álvares Pereira 

Nemzeti Keresztes Hadjárattól átvett tekintélyközpontúság, erős állam- és integrált 

gyarmatbirodalom-felfogás, valamint a liberális-individualista világkép tagadása. [12] Az 

ideológiai alapok pedig számos jogforrásban megjelentek, amelyek közül a legfontosabbak a 

következők voltak: az 1933. évi Alkotmány, a Salazar ideiglenes gyarmatügyi minisztersége 

idején kibocsátott 18570/1930. (VII.8.) gyarmatügyi miniszteri rendelet, más néven az ún. 

Gyarmati Okmány (Acto Colonial), az 1933-ban felállított Nemzeti Propaganda Titkársága 

(Secretariado da Propaganda Nacional) által közzétett Tízparancsolat (Decálogo do Estado 

Novo), valamint a Vatikánnal 1940-ben kötött Konkordátum (Concordata com a Santa Sé). 

Az Estado Novo egységes, több kontinensre kiterjedő nemzetet és birodalmi államképet kívánt 

megteremteni, ezt bizonyítják a következő rendelkezések. Sarokkő az Alkotmány 4. cikke: „A 

Portugál Nemzet független államot alkot (…)”, míg a Gyarmati Okmány 2. cikke szerint „a 

Portugál Nemzet lényegéhez szervesen hozzátartozik az a történelmi szerep, amelyet a 

tengerentúli területek meghódításában és gyarmatosításában, lakosságának civilizálásában 

játszott, valamint a Kelet Patrónusaként kifejtett morális hatás.” E rendelkezésekkel 

összecseng a II. Parancsolat: „Az Új Állam a függetlenségnek és a Nemzet egységének 

garantálója”, valamint a IX. Parancsolat: "az Új Állam Portugália történelmi nagyságának, 

saját, egyetemes értékeken alapuló hatalmas Birodalma civilizációjának visszaállítását 

akarja.” 

Az egyház és az állam kapcsolatát illetően kiemelésre érdemes, hogy az Estado Novo a 

kezdetektől elismerte a keresztény morált, mint társadalomszervező erőt, amelyet politikai 

egységet biztosító erővé kívánt alakítani. Általa egy olyan, katolikus identitással rendelkező 

nemzetállamot kívánt megteremteni, amelyben az állami szuverenitás alkotmányosan 

meghatározott korlátokba ütközik. Ezt tükrözi az Alkotmány 43. cikk 3. szakaszának 1935. évi 

módosítása: „Az állami oktatás a fizikai erőnlét és a szellemi képességek tökéletesítésén túl a 

jellemformálásra, a szakmai érték, illetve valamennyi, az ország hagyományosan keresztény 

tanának és erkölcsének elvei által meghatározott polgári és etikai erény kialakítására 

törekszik.” Továbbá az egyházhoz közeledés szentesítő aktusaként értékelhető az 1940-es 

Konkordátum, amely az 1933-as Alkotmány mellett hozzájárult a portugál nemzet kollektív 

tudatának kohéziójához, következésképpen az Estado Novo társadalmi legitimációjához. [13] 

 

3.2.Államszervezet 

 

Az Estado Novo jogrendszerének és legfontosabb szerveinek bemutatásához az 1933-as 

Alkotmány szolgál kiinduló pontként. [14] 

Az 1933-as Charta két fő részében a salazari államkoncepció eltérő síkokon jelenik meg. Az 

alapvető biztosítékokról c. I. rész az állam társadalmi, kulturális és gazdasági dimenzióival, így 

elsősorban az államot alkotó társadalmi egységekkel (a nemzettel, mint egésszel, majd az 

állampolgárokkal, a családdal, az önkormányzatokkal, az erkölcsi és gazdasági szervezetekkel), 

a korporativizmussal, az egyházi és oktatási kérdésekkel foglalkozik. 

Az állampolgárokról szóló 2. cím újító módon foglalja össze az alkotmányos garanciákat. Az 

élethez és a személyi integritáshoz való jog első alkalommal nyert alkotmányos szabályozást, 
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míg a halálbüntetés kizárólag háborús keretek közötti alkalmazását az 1911-es Alkotmányhoz 

hasonlóan fogalmazták meg. Ezen túl több második generációs alapjognak (így például az 

oktatáshoz és kultúrához való jognak), valamint a létminimum biztosításának, mint állami 

feladatnak, a rögzítése is előzmény nélküli. 

Az állam politikai felépítéséről szóló II. rész rendelkezik a legfontosabb szervek struktúrájáról 

és működéséről. A 71. cikk értelmében a szuverenitás letéteményese a nép, amely a következő 

szerveken keresztül gyakorolja az államhatalmat: a Kongresszust felváltó Nemzetgyűlés, az 

államfő, a kormány (mint minisztertanács az egyes miniszterek helyett), valamint a bíróságok. 

Az 1911-es Alkotmányhoz képest jelentősen leszűkíti a Nemzetgyűlés mozgásterét és 

megerősíti ugyan az államfő szerepét, ám ellensúlyozza azt a kormány (és különösen a 

miniszterelnök) megnövekedett hatáskörével. Az államfő a nemzetet képviseli, de nem 

kormányoz, hiszen az a kabinet feladata, amely szerv a végrehajtás mellett a jogalkotásban is 

nagymértékben közreműködik. 

Az államfőt hétévente választja „a Nemzet” közvetett választási rendszerben (72. cikk), 

újraválasztható és hatáskörének gyakorlása során hozott döntésekért kizárólag a Nemzetnek 

felelős (78. cikk). A korábbi alkotmányos szabályozástól eltérően rendelkezik vétójoggal és az 

Államtanáccsal való előzetes konzultálást követően feloszlathatja a Nemzetgyűlést, „amikor a 

magasabb rendű nemzeti érdekek így kívánják”. Hagyományos államfői pozíciójából adódóan 

ő nevezi ki a kormányfőt és a minisztereket, szükséges esetben meneszti a kabinetet, irányítja 

a külpolitikát, kihirdeti a törvényeket és kegyelmet gyakorol (81. cikk), ám a 82. cikk 

értelmében valamennyi intézkedése miniszteri, miniszterelnöki vagy minisztertanácsi 

ellenjegyzéshez kötött. 

A Nemzetgyűlés kilencven, négyévente közvetett módon megválasztott képviselőből áll (85. 

cikk.), azaz a korábbi kétkamarás felépítést felváltja az egykamarás struktúra, amellyel a 

képviselők számában tetten érhető csökkenés magyarázható. Szintén strukturális változásként 

értékelendő a bizottságok megszüntetése. A Nemzetgyűlés hatáskörébe tartozik mindenekelőtt 

a nemzetközi egyezmények elfogadása; az Alkotmány felett őrködés és felülvizsgálatáról való 

döntés; a törvények alkotása, értelmezése, felfüggesztése és visszavonása; a kormány 

felhatalmazása a központi adók beszedését és az államadósság törlesztését illetően (91. cikk.) 

Említésre érdemes, hogy az 1911-es Alkotmánnyal ellentétben a központi költségvetés 

elfogadásáról már nem dönthet, valamint az ülésszak is csak három hónapig tart (94. cikk) – 

szemben a korábbi négy hónappal (l. 1911-es Alkotmány 11. cikk.) 

A miniszterelnökből és miniszterekből álló kormány a végrehajtó hatalom letéteményese. Az 

államfői aktusok ellenjegyzésén túl törvényerejű rendeleteket bocsát ki jogalkotói 

felhatalmazás alapján vagy sürgős helyzetben, az egyes törvények megfelelő végrehajtása 

érdekében rendeleteket és intézkedéseket hoz, a közigazgatási szervezetrendszer működését 

irányítja és felügyeli (108. cikk). A kormányon belül a miniszterelnök kiterjedt jogkörrel 

rendelkezik, így az államfő mellett ő hívja össze a kabinetet, az ő ajánlására nevezi ki az államfő 

a minisztereket, ő küldi meg a törvényjavaslatokat és az általa szükségesnek tartott 

magyarázatokat a Nemzetgyűlés elnökének, egy vagy több minisztériumot irányítása alá 

vonhat, a miniszterek pedig neki tartoznak politikai felelősséggel (110-113. Cikkek). [15] 

Végezetül elengedhetetlen kitérni a Nemzeti Uniónak az Estado Novóban betöltött szerepére. 

Annak ellenére, hogy sem az 1933-as Alkotmány, sem más jogszabály nem tiltotta meg 

expressis verbis politikai pártok alapítását és működtetését, az Estado Novónak mégis sikerült 

csírájában elfojtania minden ilyen kezdeményezést, amely feladathoz a Nemzeti Unió állt a 

rezsim rendelkezésére. A Nemzeti Unió funkcióit két nagy csoportba oszthatjuk, 

megkülönböztetve legitimációs és rendszeralakító funkciót. 

Az első a rezsim politikai elfogadtatásának folyamatát ölelte fel, amelybe egyfajta „erkölcs-

csősz” szerep is vegyült. Az Estado Novo doktrinális alapjainak megszilárdítására szolgált a 

szervezet által képviselt propaganda, amelynek keretében megemlékezéseket, politikai 
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kampányokat szerveztek, de a Nemzeti Unió kiemelt szerephez jutott a korporativizmus 

implementálásában is. Rendszeralakító funkcióját tekintve a szervezet az új intézményi 

struktúra gyakorlati kialakításában, így mindenekelőtt a különböző választások jogszabályi 

megalapozásában és gyakorlati lebonyolításában egyaránt oroszlánrészt vállalt.  [3] 

 

3.3.Az állam és a társadalom főbb kapcsolódási pontjai 

 

Végezetül az Estado Novo társadalomszervező szerepével foglalkozom, amelyben leginkább 

tetten érhető volt Mussolini hatása. Az olasz fasizmus által kiépített korporatív állameszme 

termékeny talajra talált a salazari Portugáliában, csak úgy, mint az 1930-as évek mozgósító 

szervezetei, valamint a rendszerszintű elnyomás egyes formái. 

A portugál korporativizmus alapelvei az Alkotmánynak Az alapvető biztosítékokról szóló I. 

részben, míg az állami szerve, a Korporatív Kamara (Câmara Corporativa) felépítését és 

működését Az Állam politikai felépítéséről szóló II. rész szabályozza. Az 5. cikk értelmében „a 

portugál Állam egységes és korporatív Köztársaság”, míg a 6. cikk 2. pontja szerint „az Állam 

feladata valamennyi társadalmi tevékenység koordinálása, ösztönzése és irányítása az érdekek 

igazságos összhangjának érvényre juttatása révén, valamint a részérdekek egésznek való 

legitim alárendeltségének keretei között.” [14] 

A központi állami szervek rendszerében a Korporatív Kamara töltötte be a részérdekek egész 

felé történő közvetítésének funkcióját. Az Alkotmány 102. Cikke értelmében a Nemzetgyűlés 

mellett működő, konzultatív szerepet betöltő Korporatív Kamara fő feladata „a parlamenti vitát 

megelőzően a Nemzetgyűlés elé benyújtott valamennyi törvényjavaslat és -tervezet megvitatása 

és írásbeli véleményezése” volt, Szilágyi István jellemzésében „a hivatásrendi testületek 

csúcsszerveként a Nemzetgyűlés „felsőházaként”, második kamarájaként működik.” [6] A 

szerv tanácsadó jellegéből adódóan az írásbeli vélemények nem rendelkeztek kötelező erővel, 

pusztán a kérdéses javaslatok és tervezetek módosítását érhették el. 

Az Estado Novo gazdaságpolitikájának céljait az 1933-as Alkotmány, míg eszközeit és 

módszereit a Nemzeti Munkaterv (Estatuto do Trabalho Nacional) néven elhíresült 

23048/1933. (IX. 23.) sz., valamint sorszámban a következő öt törvényerejű rendelet 

tartalmazta. Az Alkotmány által megfogalmazott legfőbb gazdasági és társadalmi célok 

(termelési maximum és a szociális jólét) szoros korrelációban jelennek meg, amelyek kapcsán 

az Alkotmány 31. cikke szerint „az Állam joga és kötelezettsége a gazdasági és társadalmi élet 

legmagasabb szintű koordinálása és szabályozása.” Az öt hónappal az Alkotmány után 

hatályba lépő Nemzeti Munkaterv nemcsak nyelvezetében, de számos megoldásában is 

egyértelműen Mussolini Carta del Lavorójából merít inspirációt és több intézményt hasonlóan 

szabályoz, mint például a munka védelmének állami kötelezettségét, illetve a kollektív 

szerződéseket. [16] 

Az olasz fasizmusnak a társadalmi mobilizáció terén gyakorolt befolyásának eklatáns példái az 

1936-ban létrejött Portugál Ifjúság (Mocidade Portuguesa), valamint 1937-ben megalakult 

Portugál Női Ifjúság (Mocidade Portuguesa Feminina). Ezek a szervezetek valamennyi 

életszakaszban törekedtek a fiatalság bevonására, így a tagokat csoportokra bontották, 

amelyekben korspecifikus gyakorlatokat végeztek. 

A külsőségekben is számos megoldást átemeltek a német és olasz mintákból, így különösen a 

római karlendítést és az egyenruhát, amelyeket az Estado Novo félkatonai szerve, az 1936-ban 

létrehozott Portugál Légió (Legião Portuguesa) is átvett. E szervvel párhuzamosan az állam 

belső biztonságáról a különböző elnevezések alatt működő politikai rendőrség gondoskodott. 

A 22992/1933. (VIII.29.) sz. törvényerejű rendelettel létrehozott az Állambiztonsági és 

Államvédelmi Rendőrséget (Polícia de Vigilância e de Defesa do Estado – PVDE), majd 

„jogutódjaként” a 35046/1945. (X.22.) sz. törvényerejű rendelettel létrehozott Nemzetközi és 

Állambiztonsági Rendőrség (Polícia Internacional e de Defesa do Estado – PIDE) Luís Reis 
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Torgal megfogalmazásában „az átlagos portugál állampolgár képzeletvilágában a totalitárius 

elnyomás szinonimáiként csengenek”. Nemkülönben hangzanak a zöld-foki-szigeteki Tarrafal, 

továbbá a lisszaboni Aljube börtön, a caxiasi, a peniche-i és az angrai erődök, ahová a politikai 

ellenőrzés és elnyomás gépezetének több tízezer áldozata került. [17] 

 

4. Összegzés 

 

Kutatásaim eredményeként az Estado Novo jellegét illetően Luís Reis Torgal történész 

következtetésével értek egyet: a salazarizmus egészében nem tekinthető totalitárius 

diktatúrának, ugyanakkor a két világháború közötti időszakban megjelentek bizonyos, a 

totalitarizmus felé hajló jegyek (így a korporativizmus, a társadalmi mozgósítás és elnyomás), 

a hagyományosan szoros brit-portugál kapcsolatok és a második világháború kimenetele 

azonban megakadályozták a szélsőséges végkifejletet. 

Összességében Manuel Braga da Cruz Estado Novo-definícióját tartom a legpontosabbnak: 

„Salazar Estado Novója a kormányfő alkotmányosan rögzített és igazgatott, egyszerre polgári 

és rendőri diktatúrájában ötvözte a [luzitán] integralizmusban gyökerező nacionalista 

ideológiát és a katolicizmus által inspirált társadalmi korporativizmust.” [3] A salazarizmus 

antidemokratikus jellegéből adódóan mind a fasizmushoz, mind a nemzetiszocializmushoz 

közeledett, ám az eltérő történelmi előzmények, ideológiai háttér, illetve a kül- és belpolitika 

miatt el is határolódott tőlük. Vegyes alkotmányos keretei között tekintélyelvű berendezkedést 

hozott létre, amelyben ugyanakkor érvényesült a parlamenti képviselet elve. Pártellenessége 

nem vezetett a kortárs egypártrendszerek lemásolásához, s bár vezetőjéről kapta a nevét, nem 

istenítette őt, ezáltal függetlenedett tőle. Katonai gyökerei ellenére elvetette a rendszer 

militarizációját, emellett nyitott ugyan az általa szervezett társadalom felé, ám végső soron nem 

tőle várta legitimitását. 
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Absztrakt 

Jól látható, hogy az új polgári perrendtartás hatálybalépésével meglehetősen átrendeződött a 

perjogi alapelvek rendszere. Az új törvény megalkotásával a jogalkotó elsődleges célkitűzése a 

perhatékonyság rendszerszintű megvalósítása, amit mindenekelőtt a per koncentrálásával kíván 

elérni. Ez a gondolat vezetett ahhoz, hogy a viszonylag tömör alapelvi fejezetben helyet kapó 

vezérlő elvek többsége szoros összefüggésben áll a perkoncentrációval, azonban egyes elvek 

csak kisebb mértékben kapcsolódnak hozzá. Találkozhatunk olyan princípiumokkal – mint 

például a rendelkezési elv –, amelyek már hosszú évtizedek óta alapvetésül szolgálnak a polgári 

perjogban, azonban olyan alapelvek is helyet kaptak a kódexben, amelyekre újdonságként 

tekinthetünk. Jó példa utóbbira a bíróság közrehatási tevékenysége, továbbá a felek részéről az 

eljárástámogatási kötelezettség, amelyek kifejezetten a per koncentrálását hivatottak 

elősegíteni. Megemlítendő, hogy az alapelvi fejezeten kívül rekedt alapelvek is komoly 

ráhatással bírnak az eljárás egyes szakaszaira, intézményeire, azonban nem hatják át a polgári 

eljárás teljes spektrumát. Ilyen alapelvként tartjuk számon többek között a közvetlenség, 

szóbeliség, nyilvánosság elvét, vagy a tényállás szabad megállapításának elvét. Előadásomban 

kizárólag a törvény alapelvi fejezetében található vezérlő elvek vizsgálatára szorítkozom, 

amelyek áthatják a polgári peres eljárás teljes rendszerét és szabályozását. Konferencia-

előadásommal azt a célt kívánom megvalósítani, hogy kritikus szemléletmóddal felvázoljam a 

polgári perjogi alapelvek rendszerének átalakulását, valamint rámutassak a felmerülő 

problémákra, mindezen túl megfelelő jogalkotási javaslat megtételére is kísérletet teszek. 

Egyebek mellett felmerül a perkoncentráció alapelvként történő meghatározásának 

megkérdőjelezése is. Alapvetően nem komparatív szemléletmód uralja az előadást, viszont 

olykor egy-egy mintaadó külföldi alapelvi megoldás említése elengedhetetlen. 

Kulcsszavak: vezérlő elv, alapelv, perkoncentráció, polgári eljárásjog, polgári per 

 

1. Bevezetés 

 

Szembetűnő, ahogyan a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: új Pp.) elfogadásával és hatálybalépésével jelentős mértékben megreformálásra 

került a polgári perre vonatkozó alapelvek szisztémája. Találkozhatunk olyan princípiumokkal 

– mint például a rendelkezési elv –, amelyek már hosszú évtizedek óta alapvetésül szolgálnak 

a polgári perjogban, azonban olyan alapelvek is helyet kaptak a kódexben, amelyekre 

újdonságként tekinthetünk. Le kívánom szögezni, hogy az alapelvi fejezetben helyet kapó 

alapelvek közül nem mindegyik kötődik közvetlenül a perkoncentrációhoz, azonban kisebb-

nagyobb mértékben megfigyelhető közöttük az összefüggés. 

Tanulmányomban kizárólag a törvény azon vezérlő elveinek vizsgálatára szorítkozom, amelyek 

közvetlen és szoros összefüggésbe hozhatók a per koncentrálásával. A további vezérlő elvek, 

valamint az alapelvi fejezeten kívül rekedt alapelvek is komoly hatással bírnak az eljárás egyes 

szakaszaira, intézményeire, utóbbiak azonban nem hatják át a polgári peres eljárás egészét. 

Természetesen az igazságszolgáltatási alapelvek is áthatják a polgári perjogot, azonban ezekre 

sem terjed ki a tanulmányom. 
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Vizsgálódásom során azt a célt tűzöm ki magam elé, hogy a releváns szakirodalom áttekintése 

után megfogalmazzam azon problémákat, amelyeket az alapelvek szabályozása vetett fel. 

Ebből fakadóan arra is vállalkozom, hogy a magam részéről javaslatot tegyek azon alapelvek 

szabályozásának változására, amelyek esetén véleményesre sikerült az elfogadott normaszöveg 

szabályozása. Elsősorban a fellelhető szakirodalom, illetőleg a kodifikáció során irányadó 

források alapján törekszem – részben történeti jogértelmezés útján – az alapelvi szabályozás 

elemzésére. Komparatív módszer alkalmazására alapvetően nem hagyatkozom, azonban a 

legszembetűnőbb, legmegfoghatóbb példák, különbségek esetén összehasonlítás útján 

rámutatok egyes külföldi megoldásokra, illetve jogtörténeti szempontból figyelemreméltó 

szabályozási mintákra. 

 

2. Az alapelvek szabályozási technikájának problematikája 

  

A kodifikáció során felmerült a kérdés, hogy az alapelveket milyen mértékben, 

pontosabban milyen terjedelemben és milyen tartalommal szükséges megjeleníteni a 

jogszabályban. Az alapelvek jelentősége abban áll, hogy meghatározzák a törvény kereteit és 

céljait, valamint a jogértelmezésben játszanak fontos szerepet, de ezen túl egységesítési 

funkcióval is rendelkeznek, és iránymutatást adnak, hézagpótló funkciót is betöltenek, [13] 

ezért kulcsfontosságú, hogy milyen módszerrel kerülnek szabályozásra. 

Többek között a 2010. évi román perjogi kódex fontosnak tartotta, hogy explicite, tételesen 

felsorolja a polgári perre irányadó valamennyi alapelvet,[14] emellett az 1952. évi Pp. I. 

fejezete is viszonylag részletesen rendelkezik az alapelvekről. E módszer hivatott leginkább 

teljesíteni a jogbiztonság követelményét tekintettel arra, hogy így bárki számára könnyedén 

megismerhetővé válnak a perjogra vonatkozó alapelvek. Olyan perjogi rendszerrel is 

találkozhatunk, amely teljesen szükségtelennek tartja, hogy az alapelveket már a törvény elején 

külön fejezetben kiemelten bemutassa. Természetesen ebben a megoldásban is érvényesülnek 

az alapelvek, azonban itt az eljárási részletszabályokban köszönnek vissza. Ezt alkalmazza a 

német és az osztrák törvény is, de a Plósz-féle Pp. sem tartalmazott külön alapelvi fejezetet. 

[10] E két lehetőség közötti megoldás arany középútnak tekinthető, és emellett tette le voksát a 

magyar kodifikációs bizottság is – vélhetően svájci mintát követve –, arra való hivatkozással, 

hogy ez tekinthető jelenleg a korszerű jogszabály-szerkesztési technikának. [15] Ezen – általam 

is helyeselt – álláspont szerint szükséges a törvényben külön fejezetben kiemelten rendelkezni 

az alapelvekről, azonban felesleges azoknak a taxatív jellegű, minden részletre kiterjedő 

bemutatása, ezért kizárólag csak azokat rögzíti a kódex, amelyek a per teljes életciklusa alatt 

érvényesülnek, így ezeket a vezérlő elveket tömören, koncentráltan és tételszerűen fogalmazza 

meg a törvény. [13]  

Nem csupán az alapelvi fejezetben felsorolt alapelvek alkotják a polgári perjog alapelveit, 

ugyanis a törvényben több alapelv is szétszórtan található meg. Ennek indoka, hogy ezen elvek 

nem feltétlenül hatják át a polgári eljárást teljes egészében, így részletszabályozási, valamint 

funkcionális szempontok alapján kerültek megfogalmazásra az adott helyen. Ilyen fajta 

alapelvként tekinthetünk a nyilvánosság elvére, a kétoldalú meghallgatás elvére, a 

jogérvényesítés segítésének elvére, az anyanyelvhasználat elvére, a tényállás szabad 

megállapításának elvére. [8] A tisztességes eljárás elvének hangsúlyát az adja, hogy nem 

alapelvként, hanem a preambulum egyik elemeként meghatározásra amellett, hogy nemzetközi 

szerződés [1]1 és az Alaptörvény [2]2 is deklarálja. 

 

 

 

                                                 
1 Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikk 
2 Magyarország Alaptörvénye XXVIII. cikk (1) bekezdés 
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3. Gondolatok a rendelkezési elv szabályozásáról 

 

A rendelkezési elvet tulajdonképpen a polgári perjog legfontosabb rendező elveként 

tarthatjuk számon. [18] E kulcsfontosságú elvre az alkotmányos önrendelkezési jog és a 

magánjogi autonómia perjogi megnyilvánulásaként is tekinthetünk, amely egyben az 

Alaptörvényben foglalt „Szabadság és felelősség” szükségszerűen egymástól elválaszthatatlan 

értékpárjából a „szabadság” polgári perjogi kifejeződése. [8] A rendelkezési elv voltaképpen 

nem más, mint a fél joga az eljárás megindítására, valamint a már megindított eljárásban az 

eljárás személyi és tárgyi kereteinek, illetve részben az eljárás menetének meghatározására.[9]  

A rendelkezési elv értelmében a fél szabadon rendelkezik a perbe vitt jogaival. Ennek alapját 

az jelenti, hogy a felet megillető alanyi joggal ő jogosult rendelkezni, a fél döntheti el, hogy 

kívánja-e bíróság előtt érvényesíteni az alanyi jogát, vagy sem, illetve azt milyen mértékben és 

milyen módon kívánja megtenni. Ez alól kivételt jelent, ha a materiális fél, tehát az anyagi jogi 

jogosult, illetve a processzuális fél, azaz a peres fél személye nem azonos. [7] Gyakori példa 

lehet erre az ügyész fellépése közérdekű kereset esetén, de a 1952. évi III. törvény kezdetben 

jóval nagyobb teret engedetett az ügyész fellépésének. [4]3 A per folyamán a felet megilleti az 

a jog, hogy rendelkezzék a per tárgya fölött, így a keresetétől elállhat, a jogáról lemondhat, 

vagy éppen egyezséget köthet az ellenérdekű féllel. A rendelkezési elv a felek magánjogi 

cselekvési autonómiáján alapul, és ennek folytán az anyagi jogok perbevitele semmilyen 

formában nem korlátozza a felek anyagi jog feletti szabad rendelkezését. [18] Ám szükséges 

leszögezni, hogy a rendelkezési elv sem abszolút, vannak korlátai. Ugyanis kivételesen 

hivatalból is eljárhat a bíróság, ha a fél perbeli cselekménye közrendbe ütközik vagy 

jóerkölccsel ellentétes. [20] 

Ezen alapelv vonatkozásában megállapítható, hogy az 1952. évi Pp.-hez képest nem következett 

be gyökeres változás, megfogalmazásbeli különbségeket lehet csupán észrevenni a korábbi 

törvényhez képest. Nem véletlen, ugyanis a kodifikáció alapvetően nem érintette a rendelkezési 

elv komoly szintű átgondolását. Az 1952. évi Pp. eredetileg sajátos módon értelmezte a 

rendelkezési elvet a szocialista ideológia hatására, [6]4 azonban a rendszerváltás után 

visszanyerte eredeti értelmét, és ismét az alkotmányos önrendelkezési jog egyik elemévé vált. 

[21]5 

A hatályos normaszöveg szabályozásához képest a rendelkezési elv tágabban kerül 

meghatározásra a Szakértői Javaslatban. A kérelemre történő eljárást a rendelkezési elv 

kereteibe fogja a Szakértői Javaslat, míg az elfogadott törvényben ez közvetlenül a rendelkezési 

elv előtt, a törvény hatályát szabályozó paragrafusban kapott helyet. [9] Nézetem szerint 

helyesebb lett volna ebben az esetben a Szakértői Javaslat iránymutatását követni abban a 

tekintetben, hogy a kérelemre történő eljárás a rendelkezési elv egyik meghatározó eleme, és 

nem a törvény hatályát határozza meg. A rendelkezési elv jelentősége a perkoncentráció 

vonatkozásában abban határozható meg, hogy elsősorban ezen elv jelent korlátot a 

koncentráció, valamint a bíróság közrehatási tevékenysége számára. 

 

                                                 
3 1952. évi III. törvény 2. § (1) bekezdés: […] Az állam és az egyes dolgozók érdekében azonban az ügyész is 

jogosult polgári pert indítani vagy a megindított perben, annak bármely szakába s bármelyik fér érdekében fellépni. 
4 „A felek szabadon rendelkeznek a perbe vitt anyagi jogaikkal és a védelmükre szükséges eljárási eszközökkel 

akként, hogy az állam és a dolgozók jogának és érdekeinek védelmében, a törvényesség biztosítás céljából a 

feleknek ez a szabadság egybekapcsolódik a bíróság, az ügyészség, egyéb állami szervek és társadalmi szervezetek 

kezdeményezési jogával és aktivitásával az eljárási eszközök igénybevétele terén.” 
5 „A feleket megillető rendelkezési jog azt jelenti, hogy a fél anyagi és eljárási jogaival szabadon rendelkezik, így 

mindenkinek szabadságában áll anyagi jogainak eljárási érvényesítése, a bíróság igénybevétele, peres vagy nem 

peres eljárás kezdeményezése is. Az eljárásjogi értelemben vett fél rendelkezési joga az alkotmányos 

önrendelkezési jog egyik aspektusa, eljárásjogi vonatkozása, amely az egyén autonómiáját érinti, illetőleg azzal 

kapcsolatos.” 
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4. A perkoncentráció mibenléte 

 

Általánosságban megállapítható, hogy minden polgári eljárásjogi törvény 

megalkotásakor az egyik kitűzött cél a hatékonyabb, gyorsabb, olcsóbb pervitel, ugyanis a 

perhatékonyság olyan követelmény, amely mindenki számára előnyös. A per hatékonyabbá 

tételét számos módon elő lehet segíteni. Semmi esetre sem tehető egyenlőségjel a 

perkoncentráció és a perhatékonyság, valamint az időszerűség követelménye közé, a 

perkoncentráció ugyanis egyfajta eszközként szolgálhat utóbbiak megvalósításához. A tágabb 

értelemben vett perkoncentráció egy célkitűzés, követelmény, valamint egy eredmény és 

szabályozási szempont is egyben, melynek része maga a szűk értelemben vett perkoncentráció 

elve, a felek eljárástámogatási kötelezettsége és a bíróság közrehatási tevékenysége is. Ezek 

teremtik meg a koncentrálás alapjait, így ennek köszönhetően előmozdítják a perhatékonyságot, 

tehát e három alapelv tekinthető a perhatékonyság „három tartópillérének”. [13] Szűken 

értelmezve a perkoncentráció maga a perkoncentráció elve, amelyről úgy rendelkezik az új Pp. 

2. §-a, hogy a bíróságnak és a feleknek törekedniük kell arra, hogy az ítélet meghozatalához 

szükséges valamennyi tény és bizonyíték olyan időpontban álljon rendelkezésre, hogy a jogvita 

lehetőleg egy tárgyaláson elbírálható legyen. [5] 

Azonban ez az előírás nem tartalmaz kellően világos és jól körülhatárolható 

kötelezettséget, ugyanis az eljárás szereplőinek csak törekedniük kell erre. Ez semmiképpen 

sem nevezhető objektív mércének, azonban kijelöli azt az utat, amelyet követve kell haladnia 

mind a bíróságnak, mind a feleknek. A cél világos, viszont sok eseten nehezen megvalósítható. 

Nyilvánvalóan a perek időtartama függ a jogszabályi keretektől, a bírói magatartástól, a felek 

magatartásától és jóhiszeműségétől, és nem utolsó sorban az ügy bonyolultságától. Utóbbi az 

életviszonyok természetéből fakad, amelyre minimális hatása van az államnak, azonban 

különböző kategóriákba tudja őket sorolni, példának okáért a komplexebb ügyeket a 

törvényszék elsőfokú hatáskörébe utalhatja. 

A kodifikáció során ez az alapelv váltotta ki az egyik legnagyobb vitát megkérdőjelezve 

az alapelvi szinten történő megfogalmazását is. [18] Varga István szerint a perkoncentráció nem 

alapelv, hanem egy a perhatékonyságot kiegyensúlyozott szabályokkal biztosító, a törvénytől 

és az ahhoz kapcsolódó bírósági joggyakorlattól elvárt fontos eredmény. Az alapelvként történő 

megfogalmazás azt a veszélyt hordozza magában, hogy a polgári per célja és rendeltetése nem 

elsődlegesen a valóságnak megfelelő tényállás feltárásán alapuló és így az anyagi jognak 

megfelelő döntés megalapozására alkalmas eljárás lefolytatása, hanem ezzel szemben az eljárás 

gyors lezárása. [8] A Szakértői Javaslat is azon az állásponton helyezkedik el, hogy nem éppen 

szerencsés tételes alapelvként megfogalmazni a perkoncentrációt, hiszen ez inkább tekinthető 

egy eredménynek, és nem foglalható össze egyetlen alapelvi rendelkezésben, hanem a törvény 

teljes szabályrendszerén érvényesülhet. [9] 

Vélhetően kettős indokkal bír az a tény, hogy a perkoncentráció alapelvként, s nem 

célkitűzésként vagy egyéb alapvető rendelkezésként került kodifikálásra. Először is indokként 

hozható fel az, hogy a perkoncentráció a többi vezérlő elvvel egyetemben az egész polgári peres 

eljárásra hatást gyakorol, azt az eljárás megindításától annak befejezéséig áthatja. Másodszor 

pedig a jogalkotó kiemelt célkitűzése volt a per koncentrálásával megvalósításával a 

perhatékonyság rendszerszintű biztosítása. [18] Előbbi indoknak megfelelően a 

perkoncentráció megjelenik a per struktúrájában, a részletszabályokban, a bírói attitűdben, [24] 

valamint a feleket terhelő kötelezettségekben és az őket érintő felelősségben. 

A perkoncentráció nemcsak az eljárás gyorsagát [17] és időszerűségét hivatott előmozdítani, 

hanem legalább ugyanolyan mértékben a pervitel hatékonyabbá tételét is szorgalmaznia kell. 

[24] Az időszerűség előmozdítása tekintetében az elv célja a tisztességes eljáráshoz való jogon 

nyugszik. [18] A per koncentrálásának részletszabályokban is megjelenő, konkrétabban 
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megragadható célja, hogy a jogvita keretei a lehető leghamarabb rögzüljenek, így egy jól 

előkészített tárgyaláson bírálhassa el a jogvitát a bíróság. [13] 

Kétségtelen, hogy a perkoncentráció elve tekinthető az új Pp. legjelentősebb 

alapelvének, hiszen több alapelv is, valamint az osztott perszerkezet is a perkoncentráció 

érdekében került bevezetésre. A per szerkezetében akkor valósulhat meg a koncentráció, ha az 

egyes eljárási szakoknak jól meghatározott, a másiktól eltérő funkciója van, és a törvény nem 

engedi keveredni ezeket a funkciókat. [10] Meggyőződésem, hogy a XXI. században egy új 

perjogi kódex alkotásakor megkerülhetetlen a perkoncentráció, hiszen a nemzetközi 

tapasztalatok is azt mutatják, hogy a koncentrált per nagymértékben elő tudja mozdítani a 

perhatékonyságot. 

 

5. A feleket terhelő kötelezettség a perkoncentráció érdekében 

 

A felek eljárástámogatási kötelezettségeiről úgy szól a törvény 4. §-ának (1) bekezdése, 

hogy a felek kötelesek előmozdítani az eljárás koncentrált lefolytatását és befejezését. [5] Itt 

vissza kell utalnom az előbb tárgyalt perkoncentráció elvére, ugyanis itt a jogalkotó arra 

kötelezi a peres feleket, hogy tegyenek eleget az eljárás minél gyorsabb, hatékonyabb és 

koncentráltabb véghezviteléből fakadó kötelezettségüknek. Ebből kitűnik, hogy a felek is a 

perkoncentráció címzettjei. 

Ezzel az elvvel világossá válik, hogy az állam egy aktívabb és együttműködőbb attitűdöt 

kíván meg a felektől. A felek eljárástámogatási kötelezettségét a per előbbre vitelének 

kötelezettségeként is megfogalmazhatjuk, [22] amely német hatásra került kodifikálásra 

(Prozessförderungspflicht). [23] A felek eljárástámogatási kötelezettségét és a bíróság 

közrehatási kötelezettségét összefoglalva együttműködési kötelezettségnek is nevezhetjük, 

ugyanis az eljárás résztvevőinek együtt kell működniük egymással, hogy a per minél 

gyorsabban és megalapozottabban érje el célját. [22] A Szakértői Javaslat is nevesíti az 

együttműködési elvet mint a felek eljárástámogatási kötelezettségének és a bíróság közrehatási 

tevékenységének egyfajta összességét. Ennek ellenére a Szakértői Javaslat is azon állásponton 

helyezkedik el, hogy nem célszerű ezen elv alapelvi szinten történő megfogalmazása, hiszen 

nem reális elvárás a felektől a per során való együttműködés, hiszen éppen azért fordulnak a 

bírósághoz, mert valamely élethelyzetben már nem tudnak együttműködni. Azonban szükséges 

leszögezni, hogy az együttműködésnek elsősorban nem a felek közti viszonyban, hanem a felek 

és a bíróság között kell megvalósulnia. [9] 

A tárgyalási elv, valamint az igazmondási kötelezettség az eljárástámogatási 

kötelezettséggel együtt, egy szakaszban került szabályozásra, valamint szintén vezérlő elvként 

jelenik meg a jóhiszeműség elve is. Mivel nem minősülnek nóvumnak, továbbá a 

perkoncentrációra kevesebb és közvetettebb hatást gyakorolnak, valamint a többi vezérlő elvnél 

kevesebb vitát váltottak ki, részletesebb fejtegetésükre tanulmányom nem terjed ki. 

 

6. A bíróság mint a perkoncentráció egyik címzettje 

 

Úgyszintén új alapelvként jelenik meg a fokozott bírói aktivitás, amely 

kulcsjelentőséggel bír a perkoncentráció biztosításában, így a perhatékonyság 

érvényesülésében is. Sajátossága abban jelenik meg, hogy a vezérlő elvek között ez az egyetlen, 

amely kifejezetten csak a bíróságra vonatkozik. Az 1952. évi Pp.-vel összehasonlítva ez sokkal 

aktívabb szerepvállalást jelent a bíró számára, több és szélesebb körű jogosítvánnyal 

rendelkezik a bíró a tényállás tisztázásában. Ez nem teljesen előzmény nélküli felfogás, hiszen 

már az 1911. évi Pp.-ben is helyett kapott az anyagi pervezetés. [3], [11] A bíróság közrehatási 

tevékenységének alapelvi szintre emelésével a jogalkotó azt kívánta hangsúlyozni, hogy az 
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eljárás koncentrált lefolytatása a peranyagot szolgáltató felek mellett a bíróság felelőssége és 

kötelezettsége is egyben. 

Az aktív bírói szerep lényegében az anyagi pervezetésben mutatkozik meg. Az anyagi 

pervezetés pedig nem más, mint azoknak a bírói aktusoknak az összessége, melyeknek az a 

célja, hogy lehetőséget adjanak a feleknek arra, hogy a per elbírálásában szerepet játszó anyagi 

jogszabályok tartalmával kapcsolatos álláspontjukat időben kifejthessék, illetve hogy a per 

elbírálásához szükséges tényeket és ezek bizonyítékait időben előadhassák. [16] Az új Pp. 237. 

§-a szerint, ha a fél nyilatkozata hiányos, homályos, nem kellően részletezett, vagy 

ellentmondó, a bíróság közrehat abban, hogy a fél a perelvételi nyilatkozatát teljeskörűen 

előadja, illetve annak hibáit kijavítsa. [5] Az anyagi pervezetés gyakorlásával válik valójában 

aktívabbá a bíró a perben, és így képes előmozdítani a per koncentrációját. A bíró felhívja a 

feleket, hogy magyarázzák meg homályos kérelmeiket, tényállásaikat, egészítsék ki 

bizonyítékaikat vagy tényelőadásaikat, valamint ügyelnie kellett a hivatalból figyelembe 

veendő körülmények felderítésére is. A bíró továbbá bármikor kérdést intézhet a felekhez az 

ügy tisztázása végett, valamint tájékoztatási kötelezettség is terheli, így különösen a jogi 

képviselő nélkül eljáró felet világosítja fel a perbeli jogairól és kötelezettségeiről. Az anyagi 

pervezetés értelme és célja, hogy elkerülhető legyen, hogy a jogvitában meglepetés-ítéletként 

olyan döntés szülessen, amely nem véglegesen zárja le a jogvitát, hiszen ennek hiányában nem 

beszélhetünk sem hatékony, sem koncentrált pervitelről. [22] 

Természetesen felmerülhet a kérdés, hogy a bíró aktív pervezetése mennyiben csökkenti a 

tárgyalási elv, illetve a rendelkezési elv érvényesülését. A Koncepció álláspontja, hogy így is 

teljes mértékben érvényesül mindkét alapelv, hiszen a fél szabadon dönthet arról, hogy követi-

e a bíróság figyelemfelhívását. Viszont ha a fél úgy dönt, hogy nem követi, és emiatt veszti el 

a pert, nem hivatkozhat arra, hogy a bíróság olyan jogi érvelésre tekintettel utasították el a 

keresetét, amelyet ő nem ismert. [22] 

Az anyagi pervezetésnek ki kell terjednie a perfelvételre és a bizonyítási eljárásra is, de nem 

történik ex officio eljárás6 illetve bizonyítás, azaz az aktivitás nem terjedhet ki a bizonyítékok 

hivatalból történő felkutatására és beszerzésére. [12] Tehát az elv korlátját jelenti a felek 

peranyag-szolgáltatási kötelezettsége és rendelkezési elve, mivel az aktív bíró nem határozhatja 

meg a fél által érvényesíteni kívánt igény anyagi jogi alapját. [16] Az anyagi pervezetés és az 

ezzel szervesen összefonódó aktív bírói szerepkör koncepciója az egyik leginkább kritizált 

újítás volt a kodifikáció során. Akadnak olyan vélemények, amelyek túlzónak értékelik az 

aktivitást, mivel az anyag igazság felderítése válna az új Pp. céljává. [19] Magam részéről nem 

értek egyet ezzel, hiszen továbbra is a felek szolgáltatják a bizonyítékokat, a bíró csupán segíti 

őket ebben, nem feladata az anyagi igazság teljes körű kiderítése, mivel a formális igazság 

elégséges lehet az ügy eldöntése érdekében. Nézetem szerint a bírói aktivitás és az anyagi 

igazság kiderítésének kötelezettsége közé nem tehető egyenlőségjel. Kijelenthető, hogy az aktív 

szerep miatt a bíró felelőssége is számottevően növekszik az eljárás gyorsaságáért, 

hatékonyságáért, és ezekhez mindenképpen szükséges a bíró aktív magatartása. 

 

7. Összefoglaló 

 

Az alapelvi fejezetben helyet kapó princípiumok áttekintését követően azt a következtetést lehet 

levonni, hogy több probléma merült fel a szabályozásuk kapcsán. Álláspontom szerin a 

jogalkotó helyes döntést hozott azzal, hogy egy rövid, tömör alapelvi fejezetben foglalta össze 

a legfontosabb vezérlő elveket, amelyek a teljes peres eljárásra vonatkoznak. Nem gondolom 

                                                 
6 Természetesen néhány esetben az 1952. évi Pp.-hez hasonlóan hivatalból jár el a bíróság, pl.: gyermek 

elhelyezéséről erre irányuló kérelem hiányában is köteles rendelkezni a bíróság házasság felbontása esetén. [Pp. 

290. § (1) bekezdése] 
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azt, hogy az ebből kimaradt alapelvek nem tudnának kellő mértékben érvényesülni ezen 

szabályozási módszer miatt. 

A rendelkezési elv vonatkozásában kijelenthető, hogy nem merült fel a szabályozása körében 

jelentősebb probléma, ami elsősorban annak köszönhető, hogy ma már egyfajta 

megkérdőjelezhetetlen perjogi rendező elvnek minősül, és a kodifikáció nem célozta ezen 

alapelv újrafontolását. Csupán annyi javaslatot tennék, hogy dogmatikailag helyesebb volna a 

törvény hatálya helyett a rendelkezési elvről szóló passzusban szabályozni a kérelemre történő 

eljárás elvét. 

Meglátásom szerint a legvéleményesebb a perkoncentráció alapelvként történő lefektetése. 

Viszont mindenképpen szükségesnek tartom azt, hogy a perkoncentráció valamilyen formában 

megjelenjen a polgári perjogban. Helyesen értelmezve deklaratív funkciót tölt be, ugyanis 

amennyiben normatív tételként tekintünk rá, úgy az időszerűségre való törekvés során 

hangsúlytalanná válik a polgári per valódi célja: a felek jogvitájának bírósági úton történő 

érdemi eldöntése, rendezése. Varga István a perkoncentrációra alapelv helyett egyfajta 

eredményként tekint, [8] a magam részéről azzal árnyalnám ezt, hogy inkább egyfajta 

célkitűzésként, és egyben egy követelményként érdemes felfogni a perkoncentrációt. 

Helytállónak tartom, hogy helyet kapott a fejezetben a felek eljárástámogatási és igazmondási 

kötelezettsége, hiszen a bíróság közrehatási tevékenységével egyetemben a perkoncentrációt 

megvalósulását szolgálják. Mivel a koncentráció címzettjei a felek és a bíróság, az 

eljárástámogatás és az anyagi pervezetés nélkül elképzelhetetlen a perkoncentrációra való 

törekvés. Ebből kifolyólag elengedhetetlen, hogy e princípiumokat vezérlő elvként szabályozza 

a törvény. Utóbbi esetén kulcsfontosságú szerepe van annak, hogy pontosan kijelölésére 

kerüljenek a határai annak érdekében, hogy a bíróság semmi esetre se vegye át a felek szerepét.  
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AZ ÁRPÁD-KORI KIRÁLYI JOG ÉS AZ 

ÁLLAMSZERVEZETI FUNKCIÓK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

RENDSZERELMÉLETI KERETBEN 
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Absztrakt 

A jogtörténeti kutatás egyik legnagyobb kihívása, egyben gyakori értékmérője is az, hogy adott 

jogtörténeti téma vizsgálata mennyiben lehet fontos és hasznos a mai élő jog megértésében, 

alkalmazásában, esetleg fejlesztésében. Az Árpád-kor (köz)jogi berendezkedése és a mai 

magyar jog és államberendezkedés között folytonosságot kimutatni jószerével lehetetlen, ennek 

ellenére egyes jogintézményekben jelentős hasonlóságok mutathatók ki. 

E két, időben távoli időszak (köz)jogi berendezkedésének különbözősége a vizsgálat során 

mégis áthidalhatónak látszik, ha az államot mint rendszert és annak funkcióit helyezzük a 

vizsgálat középpontjába. 

Az Árpád-korban a király közjogi állását meghatározó, számára gazdasági vagy politikai előnyt 

biztosító jogosultságok, a tágabb értelemben vett ius regium (királyi jog) elemei lényegüket 

tekintve a király hatalomgyakorlásának formái. Ha ezeket a hatalomgyakorlási formákat 

párhuzamba állítjuk a mai államszervezet alapvető funkcióival, a főbb állami szervek alapvető 

feladatkörével és tevékenységével, számos hasonlóságot, átfedést találhatunk, természetesen a 

korszakokból adódó nyilvánvaló különbségek mellett. 

Mindkét korszakban megtaláljuk például a rendszer szabályalkotó (törvényhozó), végrehajtó 

(igazgatási), kikényszerítő és jogvitákat feloldó (bíráskodási), rendfenntartó (rendészeti), 

gazdasági (fiskális és monetáris), kommunikációs (külügyi és hadi) funkcióit, de vizsgálható 

például az állam és az egyház viszonya is. 

Az egyes funkciók (tevékenységi formák, illetve hatáskörök) vizsgálata során pedig eljuthatunk 

annak a kérdésnek megválaszolásáig, vajon volt-e, és milyen értelemben lehetett az Árpád-kori 

Magyarországon alkotmányozó hatalom, és ki gyakorolhatta azt. 

„A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program 

– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és 

működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.” 

Kulcsszavak: Árpád-kor, királyi jog, államszervezet, állami funkciók, rendszerelmélet 

 

1. Alapvetés 

 

Az Árpád-kori királyi jog és az államszervezeti funkciók összefüggéseinek rendszerelméleti 

keretben történő vizsgálata látszólag három nagyobb kérdéskört ölel fel, azonban az alábbiak 

szerint különböző megközelítésekkel, eltérő mértékben és szerepekben. 

Az Árpád-kori királyi jog (ius regium) mint az Árpád-kor hatalmi-uralmi berendezkedésének 

közjogi kerete, a korszak kialakulóban lévő államiságának lényeges jogi tartalma, a doktori 

tanulmányaim során választott kutatási témámnak, az Árpád-kori ius regium mechanizmusai 

vizsgálatának tárgya, központi kérdése. A ius regium mechanizmusai felölelik a királyi jog 

egyes elemeinek adott időszakban megismerhető működését, ezeknek az elemeknek dinamikus 

kapcsolatrendszerét, valamint az egyes elemek és a királyi jog egészének időbeli alakulását. 

Jogtörténeti, és nem jelenkori alkotmányjogi vizsgálódásról lévén szó, az államszervezet és az 

államszervezeti funkciók alkotmányjogi fogalmait alapjaiban ismertnek tekintve, ezek 

részletesebb elemzésére nem kerül sor, azokra mint egyfajta összehasonlítási mintára tekintek. 
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Végül, a rendszerelmélet mint vizsgálati keret és megközelítési módszer az Árpád-kori királyi 

jog elemeinek és a jelenkori alkotmányjog-tudományban és közjogi berendezkedésben ismert 

államszervezetnek összevetését, a párhuzamok fellelhetőségének vizsgálatát szolgálja. 

E rendszerelméleti megközelítéstől azt várom, hogy az Árpád-kor közjogi-uralmi 

berendezkedése és napjaink államszervezete, alkotmányjoga között ténylegesen ki nem 

mutatható közvetlen kapcsolat és jogfolytonosság képzetének hajszolása nélkül mégis segítsen 

rámutatni arra, hogy a jog által különböző korokban szabályozandó kérdések, társadalmi 

jelenségek bizonyos fokú hasonlóságából eredően a jog intézményei, megoldásai között 

fellelhetők olyan hasonlóságok, amelyek igazolják a jogtörténeti kutatás és oktatás 

létjogosultságát a jog megismerésében és a jogásszá válás folyamatában. 

A vizsgálat nehézsége az, hogy egy csaknem ezer évvel korábbi vizsgálati tárgyat kell a mai 

államhoz és közjoghoz képest, ezek hasonlóságait és különbözőségeit kiemelve leírni úgy, hogy 

az általunk használt fogalmak, jogi gondolkodásunk alapvetően a mai jogrendszerhez 

igazodnak, jogi gondolkodásunk ebben a keretben gyökerezik. E problémára a jogászi 

megközelítés során többféle módon reagálhatunk. Az egyik végletes – és általam hibásnak 

tartott – megoldás az, ha azt mondjuk, hogy mivel a korabeli állami-jogi viszonyok nem írhatók 

le pontosan a mai fogalmainkkal, ezért e jogtörténeti vizsgálódást elengedve kizárólag az élő 

joggal (esetleg a XIX. század második feléig visszatekintve) érdemes foglalkozni. Ugyancsak 

helytelennek gondolom e két korszak között olyan párhuzamokat vonni, olyan összefüggéseket 

állítani, amelyek kellő történelmi-tudományos bizonyítékkal nem támaszthatók alá. 

E két véglet között pedig ott áll a – jelen írás kereteit bőven meghaladó – dilemma: miért és 

hogyan foglalkozzunk jogtörténettel, különösen a távoli középkorral? A válasz(om): a 

problémamegoldás. Ha elfogadjuk azt, hogy a jogtörténetben mintákat láthatunk (vagy legalább 

kereshetünk) arra, hogyan reagálhatunk jogilag egyéni vagy társadalmi kérdésekre, 

konfliktusokra, akkor az Árpád-kor és a jelenkor állami-közjogi viszonyai a jogfolytonosságtól 

függetlenül, úgy kapcsolhatók össze, ha megtaláljuk azokat a kérdéseket, amelyekre a közjogi 

berendezkedés mindkét korban szükségszerűen reagál. 

Megközelítésemben az államot, államhatalmat korszakoktól függetlenné emelni képes – így az 

Árpád-kor kialakuló államiságának, a korabeli közjogi-hatalmi viszonyoknak, a királyi jognak 

a mai fogalmainkkal is leírható vizsgálatában használható – legfontosabb fogalmak: a rendszer 

és a funkció. Eszerint az állam mint rendszer, és annak (egyes) funkciói jelenthetnek 

párhuzamot a mintegy ezer évvel ezelőtti és a későbbi korok hazai közjogi rendszerei között 

(nem vitatva persze azt, hogy az idő haladtával az állam funkciói is alakulnak, változnak, a 

funkciók bővülhetnek vagy egyes funkciók jelentősége csökkenhet, akár meg is szűnhet). 

 

2. Állam és államalapítás 

 

Az Árpád-korban – és egészen a XIV. század végéig – Magyarországon minden közjogi 

hatalom forrása és birtokosa a király, akinek hatalmát (közjogi szempontból) a tanács jelenléte 

sem korlátozza [1, pp. 73., 81–82.]. Ebből következően az Árpád-kori kialakulóban lévő állam 

hatalmi-közjogi berendezkedésének központi kérdése a király jogállása, hatalomgyakorlásának 

formái, végső soron a királyi jog működése; a királyi hatalom ekkor lényegében azonosítható 

az államhatalommal. A kérdés az, mit érthetünk az Árpád-kori magyar állam alatt, milyen 

adatok alapján és mikortól beszélhetünk államról, illetve az államiság bizonyos jegyeinek 

meglétéről. 

Az államnak nincs egyetlen egzakt, földrajzi tértől, időtől és megközelítési módtól függetlenül 

irányadó fogalma. A különféle szemléletek egyes elemeit kiemelve azonban az Árpád-kori 

Magyarország kialakuló államisága is vizsgálhatóvá – és a későbbi korok államiságával 

összehasonlíthatóvá – válik. E megközelítés lehetővé teszi, hogy kiindulási pontként tekintsünk 

a mai alkotmányjog-tudomány által is használt egyes fogalmakra és meghatározásokra, 
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amelyek jellegüknél fogva a középkori államiságra nézve is – igaz, bizonyos, megfelelően 

rögzítendő eltérésekkel – értelmezhetők. A pécsi jogi iskola egykori hallgatójának – ez talán 

megengedhető – közjogi gondolkodásában az e képzőhelyhez köthető, az államiság és a közjog 

alapintézményeit tárgyaló egyik alkotmányjogi tankönyv meghatározó jelentőségű, ugyanis 

számos olyan közjogi fogalom-meghatározást, elméleti megközelítést tartalmaz, amelyek nem 

csupán a könyv címében jelzett alkotmányos demokráciákra, hanem általában korunk államaira 

és – bizonyos kitételekkel – az államok történelmi formáira is alkalmazhatók [2]. 

Petrétei József általános jellegű megállapítása szerint „az állam komplex képződmény, 

összetett, intézményesített, monopolizált és centralizált hatalmi szervezet, ami az idők 

folyamán állandó változáson ment keresztül, és jelenleg is különböző formákban és 

hatásmechanizmusokban jelenik meg” [2, pp. 1–241.]. A korabeli források alapján az Árpád-

kori királyi hatalomra is nyilvánvalóan igaz, hogy az monopolizált és centralizált. A király 

egyszemélyi uralma mellett látszólag nehezen értelmezhető szervezeti jellegre, illetve a 

komplexitás és összetettség kérdéseire a későbbiekben térek vissza. 

Az államnak a nemzetközi jogon (is) alapuló jogi fogalma, az úgynevezett „háromelemű tan” 

szerint az állam az államalkotó népnek a körülhatárolt államterületen az egységes államhatalom 

alatt tartósan szervezett hatás- és döntési egysége [2, p. 243.]. E fogalmi elemek közül a nép és 

a terület, ha nem is teljesen egyezően a mai jogi megközelítéssel és fogalmakkal, 

szabályozottsággal, pontossággal és szerepekkel, de az Árpád-kori Magyarország esetében is 

azonosíthatók. A király uralmi területére gyakran utal például a korabeli királyi oklevelek első 

mondata (az intitulatio), míg a király uralma alá tartozó népeket származásra és jogállásra 

tekintet nélkül, alapvetően területi alapon és a tényleges uralom alá vonás alapján határozhatjuk 

meg. Az egységes államhatalom pedig, mint az állam „legállamibb tulajdonsága [3, p. 819.]”, 

a társadalmi együttélés rendjének és egységének fenntartását, a közösségi lét biztonságának, 

stabilitásának, tartósságának garantálását és külső védelmét jelenti, amely meghatározott állami 

célok követését és állami feladatok ellátását feltételezi, és amelyhez a joghoz kötött, legitim 

állami kényszer (monopóliuma) társul [2, pp. 257–261.]. Ezek az elemek részben (például a 

külső védelem, bizonyos körben  a kényszer monopóliuma), ha nem is deklarált célként, de 

tényleges uralkodói törekvésként megjelennek az Árpád-korban is. 

Az Árpád-korhoz szokás kötni, azon belül is általában Szent Istvánnak tulajdonítják az 

„államalapítást”. Mivel azonban az államnak nincs abszolút irányadó fogalma, így azt is nehéz 

meghatározni, hogy mit értünk államalapítás alatt. Az államalapítás nem egyenlő az ellenségek 

legyőzésével, a koronázással, de a Kárpát-medencében élő népeknek a királyi hatalom alá 

vonásával, az országépítéssel sem. Az államalapítás nem egyetlen aktussal, intézkedéssel vagy 

rendelkezéssel, és nem egyik percről vagy napról a másikra történik, hanem olyan folyamat, 

amelyben fokozatosan megjelennek azok az intézmények és hatalmi-jogi megoldások, 

amelyeket – jelenlegi fogalmi rendszerünk segítségével, de az adott kor körülményei között 

gondolkodva – az államiság kritériumának, ismérvének tartunk. E folyamatban jelennek meg 

az egyéni céloktól elkülönült állami célok és feladatok, és épül ki az egységes államhatalom, a 

háromelemű tan harmadik eleme. 

Jelenlegi fogalmi- és ismeretrendszerünkben – jogi-jogtörténeti szempontból – helytelennek 

látom az államalapítást akár Szent István megkoronázásához vagy teljes uralkodásához, 

életművéhez [1, pp. 60–61.], akár az Árpád-kor bármely másik, egyébiránt jelentős 

eseményéhez kötni. Ehelyett a rendelkezésre álló forrásokban olyan elemeket, 

jogintézményeket kereshetünk és vizsgálhatunk, amelyek az államiság kritériumainak 

megjelenésére utalnak, és megállapíthatjuk, hogy ezek megjelenése, fejlődése mind-mind az 

államalapítás folyamatának része. Az, hogy kellő adat megismerését követően e folyamaton 

belül ki-ki melyik időszakra fogadja el azt, hogy ekkor már az államiság elegendő jellemzője 

valósul meg ahhoz, hogy működő államról beszéljünk, nagyban függ attól is, hogy saját 

jogfelfogásunkban mit gondolunk (mai, illetve történelmi értelemben) az államról, mely 
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fogalmi ismérveket és milyen mértékben tartjuk feltétlenül kívánatosnak vagy kevésbé 

fontosnak. 

 

3. Birtok, hatalom, jog – patrimoniális- és személyes királyság 

 

Az állam fogalmát, lényegét tehát számos irányból közelíthetjük meg, ettől függően különféle 

fogalmi elemeket emelhetünk ki vagy hagyhatunk valamelyest háttérbe szorulni, azonban az 

állam aligha értelmezhető a hatalom (államhatalom) kategóriája nélkül. Az állam 

mindenképpen feltételez valamiféle hatalmi viszonyt önmaga és az államalkotó nép között, 

függetlenül attól, hogy e nép elemeit, az egyéneket csupán alattvalóknak vagy már – a mai 

közjogi kategória szerint – állampolgároknak tekinthetjük, és függetlenül e hatalmi viszony 

minőségétől (demokratikus vagy diktatórikus jellegétől) is. 

Az állam fogalmának jogi megközelítéséből is adódik, de a történelemtudomány és a 

jogtörténet-tudomány által államként – vagy a mai fogalmaink szerinti államok valamilyen 

előzményeiként – emlegetett alakzatok esetében a rendelkezésre álló források is azt mutatják, 

hogy az állam léte, működése feltételezi valamilyen, terjedelmét és a szabályozás minőségét 

tekintve igen változatos formát mutató, legalább a társadalom egyes rétegeire nézve általános 

és kikényszeríthető normarendszer – vagyis jog [4, pp. 88–89.] – létezését. Az államhatalom 

ugyanis a politikai uralom jogilag rendezett formája [2, p. 258.]. Azoknál a társadalmaknál, 

amelyek nem jutottak el a társadalmi fejlődés ezen szintjére, államról még nem beszélhetünk, 

míg azok az államok (államformák, ideológiák), amelyek megkíséreltek a jogról lemondani, 

hosszú távon – egyéb, például gazdasági okokkal kiegészülve – nem bizonyultak 

működőképesnek. 

Az állam tehát jogilag szabályozott hatalmi rendszer, amelyben a jogi szabályozottság kettős. 

A jog egyfelől hatalmi eszköz az állam kezében, ő maga jogot alkot, jogként ismer el, a jogot 

érvényesíti, kikényszeríti, ezáltal – nagy részben – maga határozza meg az államalkotó néppel 

szembeni hatalmi viszonyát is. Másfelől a jog keret – korlát – is az állam működésére nézve. 

Ez utóbbi megállapítás a mai viszonyok között aligha szorul részletes magyarázatra, hiszen az 

államok működésére nyilvánvaló hatással van a nemzetközi jog, de megjelenhetnek 

szupranacionális jellegű jogok is, mint például az Európai Unió jogrendszerének egyes 

szegmensei. Az állam számára azonban saját joga is hordoz – jogelvekben, alapvető jogokban, 

eljárási szabályokban megtestesülő – korlátokat. 

Az előbbi kritériumok kapcsán az Árpád-kor tekintetében már ehelyütt rögzíthető, hogy a 

fennmaradt korabeli forrásokban is találunk a (köz)hatalmi viszonyból eredő, kikényszeríthető 

szabályokat, létezett tehát a jog mint hatalmi eszköz. A jog mint a hatalom kerete tekintetében 

a helyzet összetettebb, mivel az úgynevezett klasszikus, európai nemzetközi jog rendszere csak 

később – a szupranacionális jog még később – jelent meg. A saját (belső) jog mint a hatalmi 

viszony konkrét tartalmát meghatározó, egyben a hatalom bizonyos korlátját is jelentő jog 

azonban az Árpád-kor esetében is vizsgálható, erre utalnak például az okleveles forrásokban a 

Szent István törvényeire, az Aranybullára vagy éppen az ország szokásjogára mutató 

hivatkozások. 

A hatalom és a jog mellett az Árpád-kori közjogi-hatalmi berendezkedés további alapfogalma 

a birtok. Az Árpád-kori, különösen a XI-XII. századi Magyarországot számos szerző 

patrimoniális királyságnak nevezi, amelyben „a királyi hatalom alapja a király által birtokolt 

magángazdaság és földbirtokmennyiség: az uralkodó ezáltal rendelkezik elegendő, mások 

fölött hatalmat biztosító fegyveres kézzel és gazdasági erővel.” [5, p. 49.]. Másképpen 

fogalmazva: „a királynak alattvalóival, országával szembeni közjogi állását úgy fogják fel, mint 

a földesúrnak földbirtokához való viszonyát” [6, pp. 428–429.]. Mezey Barna azonban arra is 

utal, hogy a magyar társadalomépítés helyi körülményei és szerkezeti hiányosságai a nyugat-

európai modellhez képest „mássághoz” vezettek, Szent István ugyanis az államszervezés során 
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a kizárólagosságra, az összes világi birtok túlnyomó többségének megszerzésére törekedett, 

aminek következtében hazánkban a nyugaton ismert hűbériséget „a maga teljességében nem is 

honosították meg” [5, pp. 50–51.]. 

Más szerzők a birtok helyett éppen a hatalom kategóriáját, a hatalomgyakorlás jellegét helyezik 

előtérbe, és patrimoniális állam helyett személyes királyságról beszélnek. Ez a korszak Bónis 

György szerint leginkább a király személyes uralmának érvényesülésével jellemezhető, és 

1222-ig tartott [7, pp. 86., 90–91.]. Degré Alajos szerint pedig „elvileg egészen a XIV. század 

végéig a király a hatalom egyetlen birtokosa”, akinek hatalmát a királyi tanács jelenléte sem 

korlátozza [1, p. 73., 81–82.]. Bónis megfogalmazásában tulajdonképpen ugyanígy: „a 

tanácsnak lehet feladatköre, de nincs hatásköre” [7, p. 81.]. 

Képletesen szólva, ha az Árpád-kori államiság kérdését egy asztal közepére képzeljük, körben 

pedig elhelyezzük az államisághoz kapcsolódó fenti főbb fogalmakat, akkor a patrimoniális 

állam-szemlélet követői a birtok jelenségén keresztül szemlélik az államot, míg azok, akik 

patrimoniális állam helyett inkább személyes királyságról beszélnek, a hatalom fogalma 

irányából teszik ezt. A saját nézőpontom pedig a jog, ezen belül is a (tágabb értelemben vett) 

királyi jog, vagyis a király közjogi hatalmát megalapozó jogszabályok, jogintézmények, 

előjogok felől irányul a korabeli államiságra. E szemléltetés lényege az, hogy bárhol álljunk is 

az asztal körül, a középpontban az állam helyezkedik el, erre irányul a figyelmünk, de 

akármelyik tényező irányából szemléljük az államot, a másik kettő is szükségszerűen a 

látóterünkben marad. Ebből eredően azt is kijelenthetjük, hogy bár az egyes (jog)történészek a 

patrimoniális- és a személyes királyság közül rendszerint csak az egyik megjelölést használják, 

ezek nem egymást kizáró meghatározások. 

A döntően jogi szemlélet sem hagyhatja tehát figyelmen kívül a hatalom és a birtok jelenségeit. 

A királyi jog (ius regium) elemei, a királyi előjogok alkalmasak arra, hogy általuk jogi 

szempontból alapvetően leírható legyen a királyi hatalomgyakorlás milyensége. A királyi jog 

elemeiben ugyanis lényegében a királyi hatalomgyakorlás főbb formáit láthatjuk [8, p. 189.]. A 

birtok pedig, mint a király patrimoniuma, örökölt magángazdasága: földbirtoka és a földesúri 

hatósága alá tartozó népek összessége lényegét tekintve a király közjogi hatalmának materiális 

alapja [5, p. 49.]. Kubinyi András e birtokrendszer magánjogias oldalát emeli ki, miszerint a 

királyi birtokok összessége azok hasznaival és a királynak mint földesúrnak szolgáló népekkel 

biztosítja az Árpád-korra jellemző utazó udvartarás (utazó királyság) ellátását [9, p. 14.]. 

E megállapításokat továbbgondolva, a király közjogi hatalmának gazdasági alapja nem csupán 

a királyi birtokok összességében keresendő, hanem azon királyi jogok működésében is, 

amelyek elsődlegesen gazdasági előny biztosításával alapozzák meg a király közjogi hatalmát. 

Ezeket a „vagyonérdekű” jogokat – és egyéb, nem tipikusan vagyoni jellegű, de valamilyen 

alattvalói ellenszolgáltatás fejében gyakorolt jogosítványokat – sorolja Párniczky Mihály az ő 

meghatározása szerinti szűkebb értelemben vett ius regium, a fiscalia regum köréhez [10, p. 

8.]. Degré Alajos, hangsúlyozva, hogy a király magánvagyona és az államvagyon az Árpád-

korban még nem különül el, e körbe sorolja a pénzverésből származó, a bányajogi, a nemesérc-

monopóliumból eredő, valamint a vám- és vásárjövedelmeket is [1, p. 74.]. Bónis pedig, szintén 

előrebocsátva, hogy a személyes királyság korában a közpénztár és közteher fogalmak még 

ismeretlenek, megjegyzi, hogy „a közjövedelmek a király kincstárába, a fiscusba folynak be”, 

illetve hogy „a regálék Európa-szerte a király személyéhez és méltóságához kapcsolódnak” [7, 

p. 82.]. 

 

4. A királyi jog (ius regium) 

 

A jogtörténet-tudományban a ius regium számos meghatározása ismert. Elsőként említendő a 

Hármaskönyvében leírt, de e forrás szokásjogi jellegéből adódóan az Árpád-kori királyi 

birtokadományozás és birtokháramlás rendszerére is érvényes definíció, miszerint a királyi jog 
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a nemesek birtokai királyra háramlásának szubszidiárius jogcíme [11, p. 104.]. Más forrás e 

szűkebb értelemben felfogott ius regiumot a tulajdont korlátozó elidegenítési tilalomként 

azonosítja [12, pp. 72–73.]. Párniczky pedig – az előbb írtak szerint – a fiscalia regum körét 

nevezi szűkebb értelemben vett királyi jognak [10, p. 8.]. 

A ius regium – általam is irányadónak tekintett – tágabb értelmében a király közjogi állását 

meghatározó olyan jogszabályok összessége, amelyek a király számára valamely politikai vagy 

gazdasági előnyt biztosítanak [10, p. 7.]. A ius regium jelöli ki a királyi hatalom közjogias 

kereteit, annak mibenlétét, meghatározza a király közjogi jellegű előjogait, egyszerűbben 

fogalmazva a ius regium az, amitől tartalmi értelemben király a király [8, p. 187.]. Jellegzetes 

elemei – korszakoktól és országoktól függően részleteikben némiképp eltérő tartalommal – a 

törvényhozás, a bíráskodás, az adók, vámok szedése, a fontosabb tisztviselők állítása, a 

birtokadományozás, vagy éppen a hadsereggel rendelkezés. Fontos azonban hangsúlyozni, 

hogy a birtokok királyra háramlásának szubszidiárius jogcímeként, illetve elidegenítési 

tilalomként is felfogható – szűkebb értelemben vett – királyi jog a tágabb értelemben vett királyi 

jog körében is megjelenik annak egyik vagyoni jellegű – vagyonérdekű – elemeként. 

A király közjogi jogosultságaira utaló ius regium szóösszetétel egyébként az Árpád-kori királyi 

oklevelekben ritkán fordul elő. Az ilyen módon fellelhető első (vélhetően valóban az egyik 

legkorábbi) forrás 1252-ben keletkezett. E levélben IV. Béla arról számol be, hogy hű 

szolgálataiért Protáz fia Péter ispánnak adományozta az örökös nélkül elhunyt Nymhir és 

Róbert serviensek egykori földjeit, amelyek királyi jogon az ő kezére háramlottak [13, p. 340.]. 

A kifejezést az oklevelekben következetesen csak IV. Béla korától kezdték használni, jóllehet, 

a királyi jogok érvényesülésére már Szent István törvényeiben találhatók adatok [10, pp. 20., 

49–50.]. Maga a jelenség ugyanis – lényegéből adódóan – egyidős kell legyen a királyság 

intézményével. 

Ha azt az elméleti kérdést vizsgáljuk, vajon a ius regium határozza-e meg a priori jelenségként 

a király jogállását, vagy inkább a mindenkori uralkodó tényleges hatalma determinálja a ius 

regium tartalmát, megállapíthatjuk egyrészt, hogy vannak tipikus uralkodói jogosítványok, 

amelyek helytől és időtől nagyrészt függetlenül (legfeljebb mértékükben és gyakorlási 

módjukban eltéréseket mutatva) az uralkodó jogállásának mellőzhetetlen elemei. Másrészt, a 

ius regium legfontosabb elemeinek (törvényhozás, királyi jövedelmek beszedése, pénzverés, 

tisztségek adományozása, a királyhoz hűtlenek megbüntetése, kegyelem gyakorlása, 

hadsereggel rendelkezés) tényleges gyakorolhatósága hiányában egyetlen monarcha sem tudta 

tartósan fenntartani uralmát. A bárók, kiskirályok, ellenkirályok megerősödése, hatalma is 

jellemzően arra épült, hogy egyes királyi jogokat kezdtek gyakorolni, bitorolni, tényleges 

hatalomgyakorlásuk azonban területileg nem érte el a legitim király uralmának földrajzi 

kiterjedtségét, illetőleg esetükben hiányoztak azok a ceremoniális, szimbolikus elemek, 

amelyek miatt formális értelemben király a király (például a megfelelő koronázási szertartás). 

Igaz azonban az is, hogy a ius regium elemeinek tényleges működésére visszahat a királyi 

hatalom aktuális állapota, ez kényszerítheti a királyt (de az Árpád-korban még nem közjogilag, 

hanem szigorúan politikailag, célszerűségből) bizonyos kedvezmények biztosítására, 

változások eszközölésére a hatalomgyakorlás formáiban. 

Mivel a személyes királyság korában hazánkban ezek az előjogok egyetlen hatalmi tényezőre, 

a királyra mutattak, nem volna helytálló a ius regium elemeit a király hatásköreinek nevezni (ez 

ugyanis másik hatalmi tényező(k) elkülönült hatáskörét is feltételezné), hanem helyesebb 

ezeket a király hatalomgyakorlásának formáiként megjelölni. A korszakból fennmaradt 

okleveles források is azt mutatják, hogy az uralkodó hatalomgyakorlása más és más 

tevékenységi formában nyilvánult meg, amikor például ítélkezett, amikor dekrétumot alkotott, 

vagy amikor birtokot adományozott. Fontos azonban rögzíteni, hogy e hatalomgyakorlási 

formákat mindig a vizsgált kor viszonyainak megfelelően kell értelmezni. Törvényhozásról 

beszélhetünk az Árpád-kor és napjaink (továbbá a köztes századok) tekintetében is, de pontosan 
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meg kell határoznunk, mely korban és helyen mit értünk ezek alatt, melyek a hasonlóságaik és 

a különbségeik. 

Megjegyzendő végül, hogy az idő előre haladtával a király mellett – de szigorúan az ő 

akaratából és annak keretei között – már az Árpád-korban megjelentek más szervek is (kincstár, 

kancellária, a bírói feladatokat is ellátó tisztségviselők), amelyek a királytól feladatul, de nem 

hatáskörként kapták egyes közjogi jelentőségű feladatok ellátását. Ehelyütt utalhatunk vissza a 

korábban idézett megállapításra, miszerint a király tanácsának lehet feladatköre, de nincs 

hatásköre [7, p. 81.]. 

 

5. Rendszer és funkció – a rendszerelméleti keret 

 

Az állam politikai döntési egység és eljogiasított hatalmi szervezet a társadalom számára [2, p. 

267.]. Az állam tehát jogilag szabályozott társadalmi-hatalmi struktúra, és mint ilyen: rendszer. 

Az általános- és a politikai rendszerelméletek (például Bertalanffy, Rapoport, Easton vagy 

Almond rendszerelméletei) – mint elvileg az államra is alkalmazható elméletek – egyes 

általános megállapításaiból kiindulva a következő egyszerűsített rendszer(elmélet) keretében 

vizsgálódok: 

Az állam mint rendszer feltételezi rendszerelemek létezését. Az állam egyszersmind több, mint 

az egyes elemeinek összege: az elemeknek önálló feladata, funkciója van, közöttük kapcsolat, 

kölcsönhatás (kommunikáció) létezik, ezen túl azonban magának a rendszernek – az államnak 

– is van az egyes elemekét meghaladó célja és feladata. A rendszerrel kapcsolatos 

vizsgálódások tekintetében fontos szempont a rendszeren belüliség és a rendszeren kívüliség. 

A rendszer kapcsolatba lép (kommunikál) a környezetével, a rendszeren kívüli elemekkel, 

illetve más rendszerekkel. A rendszert és egyes elemeit is a külvilág és más elemek részéről 

impulzusok érik (input), és ezek is visszahatnak utóbbiakra (output). Az állam mint jogi 

szabályozó rendszer elemei (azok funkciói) között pedig feltétlenül meg kell találnunk a 

szabályalkotó, a szabály-végrehajtó és a szabály-kikényszerítő elemeket is. 

Bár az abszolút, minden korra érvényes állami célok tanát a mai elméletek szinte kivétel nélkül 

elutasítják [2, p. 265.], a mindenkori történelmi fejlődéssel és a lakosság változó igényeivel 

összhangban meghatározható relatív állami célok tanában [2, pp. 265–266.] is találunk olyan 

elemeket, amelyek az Árpád-kor közjogi-hatalmi berendezkedésére is értelmezhetők. Ilyenek 

lehetnek mindenek előtt a kizárólagos állami célok (más kifejezéssel az állami 

alaptevékenységek), mint a jogalkotás, a végrehajtás-államigazgatás, vagy a bíráskodás. 

Az előbbiekből következően tehát az egyszerűsített rendszerelméletben az állami feladatok 

közé tartozik, így rendszerelemnek tekinthető mindenekelőtt az általános jellegű, 

kikényszeríthető magatartási szabályok meghatározása, vagyis a jogalkotás (ideértve a jogként 

való elismerést is), e szabályok működtetése, végrehajtása (végrehajtás, igazgatás), valamint e 

szabályok érvényesítése, kikényszerítése konkrét esetekben, egyedi (jog)vita vagy valamely 

(jog)szabály megsértése esetén (bíráskodás). A végrehajtáshoz kapcsolódik, de önálló említésre 

érdemes a belső rendfenntartás (rendészet) feladata. További rendszerelem lehet a rendszeren 

kívüli elemekkel és más rendszerekkel történő kapcsolat, kommunikáció, amely magában 

foglalja a békés (diplomáciai) kapcsolatokat, és a fegyveres konfliktusokat (hadüzenet, 

hadviselés, békekötés) is. A rendszer fontos elemei azok is, amelyek a működés gazdasági 

alapját biztosítják, az állam esetében ezek (mai kifejezésekkel élve) a fiskális politika és – a 

pénzgazdálkodás megjelenésével – a monetáris politika. További rendszerelem (vagy 

rendszerjellemző) lehet a közhitelességgel is összefüggő állami (hivatali) írásbeliség 

működtetése, valamint – különösen történeti tekintetben, de egyes államokban, jogi kultúrákban 

ma is – az állam és egyház viszonya. 
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6. Az államszervezet, illetőleg a ius regium mechanizmusai 

 

Ha az előbbi rendszerelemeket mint állami feladatokat a mai állami működésben vizsgáljuk, 

azok meghatározott állami szervekhez – jellemzően alkotmányos szervekhez – köthetők, mint 

e szervek funkciói. Ahogy Petrétei József az állami szervekről szólva fogalmaz, azok funkciója 

az állam céljainak valóra váltása, feladatainak ellátása [2, pp. 268–270.]. Az előbb felvázolt 

rendszer tehát napjainkra vonatkoztatva nem más, mint az állami szervek rendszere, más 

kifejezéssel az államszervezet, amely „az állam felépítését és megjelenését jelenti, vagyis az 

állam az állami szervek rendezett összességeként olyan szervezet, amelyben az egyes szervek 

és intézmények rendszert alkotnak: meghatározott az egymáshoz való viszonyuk, és a közös – 

állami – feladatok megvalósításában elfoglalt helyük” [2, p. 270.]. 

Az Árpád-korban a maihoz hasonló államszervezettel még nem találkozunk, míg az állam az 

előbbiekben kifejtettek szerint kialakulóban és állandóan változóban volt, addig az 

államszervezetnek legfeljebb igen korai kezdeteit figyelhetjük meg. Az országépítés folyamán 

megkezdődik a mai fogalmaink szerinti egyes – de ma már különböző állami szervekhez 

kapcsolódó – feladatkörök, hatalomgyakorlási formák elkülönülése, akkor is, ha ekkoriban ezek 

még szinte kivétel nélkül a király előjogai voltak. E feladatkörök mellett aztán – amint arról 

már szó volt – idővel a király akaratából megjelenhettek más közreműködő szervek is, amelyek 

a királytól feladatul kapták egyes közjogi jelentőségű feladatok ellátását. Ennyiben tehát nem 

ördögtől való a kialakulóban lévő államszervezetről, vagy legalább annak kezdeteiről beszélni 

ott, ahol valójában még egyetlen személy összpontosítja a közhatalmat [8, pp. 186–187.]. 

A ius regium elemeit vizsgálva látható, hogy az Árpád-kori királyi jog részjogosultságait 

napjaink jogrendszereiben (természetesen tartalmilag is némiképp más formában) a főbb állami 

szervek hatásköreivel állíthatjuk párhuzamba. Megfordítva ezt a gondolatot, az Árpád-kori ius 

regium elemeit képező jogosítványok azok a hatalomgyakorlási formák, amelyek mentén az 

államszervezetet alkotó főbb állami szerveket a hatalommegosztás jegyében a későbbi 

évszázadok során egymástól elkülönítették. Jóllehet, korunk alkotmányos demokráciáinak 

szemszögéből a hatalommegosztás elvének deklarálását és érvényre juttatását Montesquieu és 

követői nevéhez kötjük [2, pp. 159–161.], és elfogadhatjuk azt a tételt is, hogy az Árpád-kori 

személyes királyság monarcháinak tevékenysége elsődlegesen még az országuk, alattvalóik 

feletti uralkodást, hatalomgyakorlást célozta és ennek volt eszköze, az egyes hatalomgyakorlási 

formák közötti különbségek elméleti megalapozása pedig hiányzott; azonban a gyakorlatban 

már megmutatkoztak a differenciálódás jelei. Ennek megfelelően vizsgálható például az Árpád-

kori uralkodó törvényhozó, végrehajtó-igazgató, ítélkező, monetáris, fiskális, honvédelmi-

főparancsnoki és egyéb tevékenysége. 

A király közjogi állását meghatározó, számára politikai vagy gazdasági előnyt biztosító, adott 

időben érvényesülő jogszabályok összessége – a vázolt egyszerűsített rendszerelmélet 

szabályaival leírható rendszer elemei – jelentik a ius regium statikus oldalát, míg annak 

dinamikus oldalát ezen elemek dinamikus összefüggései, valamint a ius regium 

mechanizmusaiként azonosítható folyamatok (az egyes királyi előjogok adott időbeni 

működése, illetve e jogosítványoknak és a királyi jog egészének az idő múlásával 

megfigyelhető változása) adják. Ugyanerre a mintára vázolhatók napjainkban az államszervezet 

statikus oldala és mechanizmusai. 

 

7. A rendszer gazdasági funkciója – a hatalom gazdasági alapja 

 

Rendszerelméleti megközelítésben a király közjogi hatalmának materiális alapját képező 

rendszerelemek – funkcionális szempontból – a mai államszervezetben (de ma már 

államháztartási, költségvetési-zárszámadási rendben) a monetáris és a fiskális politikának 

feleltethetők meg. 
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A királyi vagyon kezelésének egyik fontos eleme a pénzverés, amelynek hiányában már a XI. 

századi Európa sem tudott szuverén keresztény uralkodót elképzelni [14, p. 170.]. A pénzverés 

e korban királyi monopólium volt, mitöbb, IV. Béla korától a jogosulatlan pénzverést is 

magában foglaló pénzhamisítás a legsúlyosabb közbűncselekmények, a hűtlenség körébe 

tartozott [10, pp. 54–55.]. 

Ami pedig a fiskális politikát illeti, a rendelkezési jog e körben is az uralkodót illette, a király 

és a korona vagyoni érdekeinek védelmét a kincstár (fiscus) látta el, amely jogi személyként 

kezelte és igazgatta a koronajavakat, a koronára háramlott, urafogyott és az állami szükségletek 

kielégítésére szolgáló javakat [12, p. 54.]. A ius regium alapján a királyt illető bevételek (adók, 

jövedékek, vámok, monopóliumok) központi beszedése és kezelése, valamint a tárnokok 

tevékenységének irányítása pedig a kincstárt kezelő főtárnok, később tárnokmester feladata volt 

[15, p. 8.]. 

Az Árpád-kori királyi hatalomgyakorlásban a birtok mint egyfajta gazdasági (materiális) alap 

többféleképpen – aktív és passzív formában – jelenik meg. Az aktív formák tulajdonképpen a 

korona birtokjogának mint rendszerelemnek input – gazdaságilag bevételi – és output – 

gazdaságilag kiadási – oldalát képezik. A passzív forma pedig a királynak a királyi birtokokból 

és azok hasznaiból való tényleges és közvetlen részesülését jelenti. Az aktív elemek kötött a 

korona birtokjogának bevételi oldalán találjuk az örökös nélkül maradt jószágnak a királyra 

háramlását, valamint a király személye, az ő vagy a korona közjogi méltósága ellen elkövetett 

hűtlenségi deliktumok miatti jószágvesztést, vagyonkobzást (confiscatio). A kiadási oldalon 

pedig a királyi birtokadományozás szabályai állnak. 

 

8. A király mint alkotmányozó 

 

Végül pedig, minthogy az államszervezet létrehozásának és alakításának legfőbb jogi normája 

az alkotmány [2, p. 272.], az államszervezet jelenkori kategóriája és az Árpád-kori királyi 

hatalom egymásra vetítése nem zárható másként, mint a király alkotmányozó tevékenysége 

értelmezhetőségének vizsgálatával. 

Az Árpád-korban nyilvánvalóan nem beszélhetünk egyetlen dokumentumban megjelenő 

chartális alkotmányról, és korunk alkotmányainak egyes lényeges tartalmi elemei (alapvető 

jogok katalógusa, az alkotmánybíráskodás intézménye, az akkuzatórius büntetőeljárás 

alapelvei, stb.) is hiányoztak a jogrendszerből. Az alkotmány azonban felfogható úgy is, mint 

az államiság jegyeinek léte, az állam tényleges létezése és működése, illetve mint az állam jogi 

alaprendje. Ilyen értelemben pedig azt mondhatjuk, hogy az Árpád-kor kialakulóban lévő 

államának is volt empirikus, illetőleg jogi értelemben vett [2, p. 48.] alkotmánya. 

A korabeli okleveles források vizsgálata alapján pedig az is kijelenthető, hogy e jogi alaprendet 

és kialakuló államot, kezdetleges államszervezetet általános (dekrétum-jellegű) törvényeivel, 

ugyancsak törvényerejű kiváltságok biztosításával (privilégiumokkal), alapításaival, ítéleteivel 

és más intézkedéseivel döntően a király alakította a személyes királyság korában. Mivel pedig 

ezek az intézkedések, aktusok – természetesen a kor jogi jelenségeinek megfelelő szintű – jogi 

jelleggel bírtak, ennyiben tehát mondhatjuk, hogy az Árpád-kori királyok az empirikus és jogi 

értelemben vett alkotmány tekintetében alkotmányozóként is tevékenykedtek. 

 

9. Záró gondolat 

 

Összevetve tehát a mai alkotmányjogunkban ismert és vizsgált államszervezetet a királynak a 

tágabb értelemben vett ius regium elemeiként megjelenő hatalomgyakorlási formáival, azt 

mondhatjuk, hogy – a különböző korszakokból adódó nyilvánvaló különbségeik mellett – 

mindkét jelenség bizonyos szabályok között, jogi keretben működő, egymással kapcsolatban 

álló, összefüggő, saját funkcióval rendelkező elemeknek az ezektől különböző jelenségektől 
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elhatárolható, de azokkal is kapcsolatban álló, önálló többletfunkcióval rendelkező összessége, 

vagyis mint ilyen: rendszer. 

Ha pedig e két rendszer funkcióit, illetve egyes elemeiknek funkcióit állítjuk egymás mellé, 

ezek között alapvető hasonlóságokat fedezhetünk fel. Mindkét rendszer leglényegesebb 

funkciói a szabályalkotás, a szabályvégrehajtás és a szabálykikényszerítés (törvényhozás, 

igazgatás és bíráskodás). További funkcióik például a kifelé irányuló békés és konfliktusos 

kommunikációs funkciók (diplomácia, hadüzenet és békekötés joga), a hivatali írásbeliség 

működtetése, az egyházhoz való viszony meghatározása. Mindkét rendszer gazdasági alapját a 

fiskális és monetáris politika képezi. Továbbá, mindkét rendszerben tetten érhető a maga jogi 

alaprendje, és azonosítható az ezt konstituáló (ilyen értelemben: alkotmányozó) hatalmi 

tényező. 

E funkcionális-rendszerszemléletű megközelítéssel pedig egyfelől az Árpád-kor közjogának, a 

királyi jognak vizsgálatához kívántam új vizsgálati keretet adni, másfelől megkíséreltem 

áthidalni a kialakuló magyar államiság kezdeti időszaka és napjaink között eltelt több 

évszázadot – annak minden társadalmi és jogi változásával együtt – annak érdekében, hogy az 

Árpád-kor jelenségeit részben a jelenkori társadalmi- és jogrendszerben beágyazott 

fogalmainkkal is megfelelően leírhassuk, ezáltal is közelebb hozva a jogtörténetet a ma 

jogászaihoz. 
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Absztrakt 

Jelen tanulmány során a jegyző jogállására vonatkozó jogszabályi háttér vizsgálatát tűztem ki 

fő célul, melynek keretében három törvény – nevezetesen Magyarország Alaptörvénye 

(2011.április 25.) - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) - Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

(továbbiakban: Kttv.)- kerül elemzésre, és melynek végén a státusz esetlegesen előforduló 

problémaival kapcsolatosan kívánok megoldási javaslatokat tenni. A jegyző jogállásának 

vizsgálata mindenképpen két részre bontva szükséges, vagyis vizsgálhatjuk a státuszt a 

munkáltatói oldalról, valamint a munkavállalói oldalról. A munkavállalói oldal vizsgálata során 

a Kttv. rendelkezései lesznek az irányadók. Egyfajta szakmai vezetőnek tekinthető, melyen cím 

szabályozása a Kttv.-ben is megtalálható. 2013. január elsejével az új önkormányzati törvény 

hatályba lépésével a képviselő-testülettől a polgármesterhez került a jegyző és az aljegyző 

feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. A jegyzői státusz munkáltatói oldala vizsgálatának 

kiindulópontja a Mötv. rendelkezései lesznek, melynek 81. § (3) bekezdésében olvashatjuk, 

hogy jegyző gyakorolja a jogot a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal 

köztisztviselői és munkavállalói felett. A 82. § (1) bekezdése alapján az aljegyző kinevezése a 

polgármester által, de a jegyző javaslata alapján történik. Az egyéb munkáltatói jogokat a 

jegyző gyakorolja, továbbá ő határozza meg az aljegyző feladatait, amelyeket a jegyző 

helyettesítése során elláthat. A jogszabályok jegyzői jogállásra vonatkozó részletes elemzései 

után kívánom észrevételeimet megtenni az esetlegesen szükséges megoldási javaslatok 

kidolgozására vonatkozóan.  

Kulcsszavak: jegyző jogállása, munkáltatói oldal, munkavállalói oldal, polgármester, 

aljegyző 

 

1. Bevezetés 

 

Jelen tanulmány során a jegyző jogállására vonatkozó jogszabályi háttér vizsgálatát tűztem ki 

fő célul, melynek keretében három törvény – nevezetesen Magyarország Alaptörvénye1 

(2011.április 25.) - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) - Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

(továbbiakban: Kttv.)- kerül elemzésre, és melynek végén a státusz esetlegesen előforduló 

problémaival kapcsolatosan kívánok megoldási javaslatokat tenni.  

A jegyző jogállásának vizsgálata mindenképpen két részre bontva szükséges, vagyis 

vizsgálhatjuk a státuszt a munkáltatói oldalról, valamint a munkavállalói oldalról. 

A jegyző szakmailag megfelelően képzett, közigazgatási gyakorlattal rendelkező vezető. Mivel 

nem politikai tisztségről, hanem jóval inkább szakmai vezetői tisztségről van szó, így a 

megbízatása nem igazodik az önkormányzati választási ciklushoz.  

A munkavállalói oldal vizsgálata során a Kttv. rendelkezései lesznek az irányadók.  Egyfajta 

szakmai vezetőnek tekinthető, melyen cím szabályozása a Kttv.-ben is megtalálható. 2013. 

                                                 
1 Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezései 25. pont (2) bekezdése között olvashatjuk, hogy „a Magyar 

Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. december 31-én hatályos 44/B. § (4) bekezdését 

2012. december 31-ig alkalmazni kell. 2011. december 31-ét követően törvény vagy törvényi felhatalmazás 

alapján kormányrendelet államigazgatási feladat- és hatáskört állapíthat meg a jegyzőnek”. 
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január elsejével az új önkormányzati törvény hatályba lépésével a képviselő-testülettől a 

polgármesterhez került a jegyző és az aljegyző feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. 

A jegyzői státusz munkáltatói oldala vizsgálatának kiindulópontja a Mötv. rendelkezései 

lesznek, melynek 81. § (3) bekezdésében olvashatjuk, hogy jegyző gyakorolja a jogot a 

polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett. 

A 82. § (1) bekezdése alapján az aljegyző kinevezése a polgármester által, de a jegyző javaslata 

alapján történik. Az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja, továbbá ő határozza meg 

az aljegyző feladatait, amelyeket a jegyző helyettesítése során elláthat. A disszertációm 

jogtörténeti-közigazgatási jogi témában íródik, viszont ezen tanulmány inkább tekinthető 

munkajogi témájúnak.  

A jogszabályok jegyzői jogállásra vonatkozó részletes elemzései után kívánom észrevételeimet 

megtenni disszertációmban az esetlegesen szükséges megoldási javaslatok kidolgozására 

vonatkozóan.  

 

2. A jegyző jogállásának történeti előzményeinek rövid áttekintése 

 

Korábbi publikációm során került részletes kifejtésre a jegyző történeti fejlődésének 

bemutatása. A teljesség kedvéért jelen cikk során is fontosnak tartom pár mondatban 

megemlíteni a jogállás történeti fejlődését, hogy teljes képet kapjunk arról, hogy az elmúlt 

évszázadokban egy ilyen jeles tisztség hogyan, miféleképpen változott.  

A magyar közigazgatásban a jegyzői tisztséget Mária Terézia szabta meg az 1767. évi úrbéri 

rendeletben, ekkor állandósult és vált szabályozottá, valamint általánossá. A notarius (jegyző) 

fogadott tisztviselő volt, a vármegye parancsait hajtotta végre. Fizetett tisztség volt. Írásbeli, 

adminisztratív tevékenységet folytatott. A jegyzőt a község szabadon választhatta, s helyette 

újat választhatott. Az első és második községi törvény megerősítette a jegyzők helyzetét, ekkor 

a jegyző tisztségét nyilvános pályázat alapján, határozatlan időre választották.2 A helyi 

tanácsokról szóló 1950. évi I. törvény a jegyzői tisztség helyett a tanács végrehajtó 

bizottságának titkára (vb-titkár) tisztséget hozott létre. A vb-titkár hivatásos államigazgatási 

dolgozó volt, tanácselnök segítője. Feladata a szocialista törvényesség biztosítása volt, a 

hatósági tevékenység eredményességének, a hivatalai munka rendjének biztosítása. Ebben az 

időben a vb-titkár megbízatása az őt megválasztó tanács megbízatásának lejártát követően 

megválasztott új tanácsnak az alakuló üléséig tartott. 1971-től a harmadik tanácstörvénytől a 

vb-titkár helyzetet lényegesen megváltozott. Ettől kezdve a tisztségét államigazgatási 

funkciónak tekintették, ezért nem kellett a tanács tagjának lennie, de képesítési feltételeket 

szabtak meg. Innentől kezdve a tisztséget már nem a vb választotta meg, hanem a tanács 

testülete, a kinevezés pedig határozatlan időre szólt3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Gaál Róbert: Quo vadis, Notari? Kodifikáció és közigazgatás. 2012/1. 82-91. 82. 
3 Bárdos László: A jegyző (Jegyzői annotációk). Új Magyar Közigazgatás. 2011/5. 40.  
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3.  A jegyző a helyi közigazgatás rendszerében 

 

A jegyző meghatározó szereplője a közigazgatásnak. A köz szolgálatában4 álló személyről5, 

szakmai vezetőről van szó. A járási hivatalok létrejöttével a jegyzők jogállása alapvetően 

változott meg. Az általános hatáskörű államigazgatási szerepe megosztásra kerül a járási 

hivatallal, miután több hatásköre átkerült oda. Ugyanakkor az új önkormányzati törvényi 

szabályozás beemeli a jegyzőt az önkormányzati szervek rendszerébe, mely alapján 2013. 

január 1.-től önkormányzati hatáskörben is eljárhat a jegyző. Ez megfogyatkozott 

államigazgatási hatásköröket is jelent, valamint az önkormányzati pozíció erősödését.  

 

3.1. A jegyző, mint munkavállaló 

 

Ahogy a bevezetésben is már említettem a tanulmány során két részre bontva kívánom vizsgálni 

a jegyző jogállását, kezdve a munkavállaló oldaláról. Itt kiindulópont a Kttv. lesz, mivel a 

jegyző is köztisztviselőnek tekintendő.  

Kutatásom elsőként annak a szabályozásnak a vizsgálatára terjedt ki, hogy ki is a munkáltatói 

jogkör gyakorlója a jegyző tekintetében.  

2013. január 1-jén a járási hivatalok felállításával jelentősen átalakult a helyi közigazgatás 

rendszere, és a jegyző önkormányzati szerepe egyre jobban erősödött, mivel bizonyos 

önkormányzati kérdésekben is rendelkezett döntési jogkörrel. Ami a jegyző pozíciójának 

gyengítését szolgálta a törvény azon rendelkezése, miszerint a jegyző kinevezésére a 

polgármester lett jogosult.6 

2013. január 1.-én lépett hatályba a Mötv., mely alapvetően változtatta meg a jegyző, valamint 

az aljegyző felett gyakorolt munkáltatói jogokat. A korábban hatályban lévő helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) szerint a képviselő-

testületet illette meg ezen jog gyakorlása. A jelenleg hatályban lévő Mötv. 67. § (1) 

bekezdésének f) pontja szerint a polgármester gyakorolja a jegyző tekintetében a munkáltatói 

jogokat. Az Mötv. 82. § (1) bekezdése értelmében „a polgármester – pályázat alapján 

határozatlan időre- nevezi ki a jegyzőt. A tízezer főnél kevesebb lakosú települések 

önkormányzatánál és a tízezer főnél kevesebb együttes lakosságszámú települések közös 

önkormányzati hivatalánál a polgármester - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző 

javaslatára - kinevezheti, más önkormányzatnál, közös önkormányzati hivatalnál kinevezi az 

aljegyzőt. A jegyzői és az aljegyzői kinevezés vezetői munkakörnek minősül, a jegyzőre, 

aljegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó 

rendelkezéseit. Megyei jogú városban több aljegyző is kinevezhető.” 

A gyakorlatban számtalanszor előfordult/ előfordulhat, hogy nem megfelelő a beadott pályázat, 

valamint nem megfelelő pályázó esetén sikertelen lesz a pályázati kiírás. Az Mötv. erre az esetre 

                                                 
4 A közszolgálati jogviszonyt szükséges elhatárolni a munkaviszonytól. A munkajogviszonynak számos fajtáját 

különböztetjük meg. A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) szerinti 

munkaviszony a sokféle munkaviszony közül csak az egyik. A munkajogviszony kifejezés alatt valamennyi, a 

munkajog hatálya alá tartozó jogviszonyt kell éretni. Fontos megemlíteni, hogy az Mt. rendelkezései között nem 

szerepelnek sem a munkajogviszony, sem pedig a munkaszerződés fogalma. A munkajogviszonyra jellemző az 

alá-fölérendeltség, valamint a kötelmi jogi viszonyok megjelenése is. Erről lásd bővebben: Nacsa Beáta: 

Foglalkoztatás jogi szabályozása a közszférában. A jogi szabályozás két neuralgikus pontja: az állásbiztonság és 

a kollektív alku. Corvinus Egyetem. Budapest. BWP. 2013/9. 1-44.; Hazafi Zoltán: Közszolgálati jogunk a változó 

nemzetközi és hazai térben. PhD értekezés. Teljes szöveg: http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/hazafi-

zoltan/hazafi-zoltan-vedes-ertekezes.pdf (Letöltés dátuma: 2019. április 05.)  
5 A közszolgálati jog a jogrendszer azon elkülönült ága, amely a közszolgálati viszonyokat, a közszolgálati 

dolgozók jogállását, vagy másképpen: a közszolgálati pragmatikát szabályozza.” György István: Közszolgálati 

jog. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2007. 18. 
6 Kéki Zoltán: A jegyző szerepe az államigazgatásban a járások megalakulása után. Pro publico bono- Magyar 

közigazgatás: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata. 2013/2. 63.  

http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/hazafi-zoltan/hazafi-zoltan-vedes-ertekezes.pdf
http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/hazafi-zoltan/hazafi-zoltan-vedes-ertekezes.pdf
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is tartalmaz rendelkezést, mely kimondja, hogy „amennyiben hat hónapon belül a polgármester 

nem nevez ki, illetve közös önkormányzati hivatal esetében az érintett polgármesterek nem 

neveznek ki jegyzőt, a kormányhivatal vezetője ideiglenes hatállyal a jegyzői feladatok 

ellátására a pályázati kiírásnak megfelelő jelöltet, ennek hiányában a képesítési és alkalmazási 

feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt vagy más jegyzőt nevez ki. A jegyzői feladatok 

ellátására szóló kinevezés az új jegyző kinevezéséig tart. A jegyzői és az aljegyzői tisztség 

egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére - legfeljebb hat hónap 

időtartamra - a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a jegyzői feladatok ellátásának 

módjáról.”7 

Fontos megemlíteni, hogy az aljegyző tekintetében már nem a polgármester jogosult a 

munkáltatói jogkör gyakorlására, hanem a jegyző.8 

A közös önkormányzati hivatalok jegyzőjének jogállásában annyi a különbség, hogy mivel 

ezen jegyző az érintett összes település feladatait ellátja, így a kinevezéséhez, valamint a 

jogviszonyának megszüntetéséhez az összes érintett település polgármesterének 

lakosságarányos többségi döntése szükséges, ennek hiányában a közös önkormányzati hivatal 

székhelye szerinti település polgármestere dönt e kérdésben.9 

 

3.2.A jegyző, mint munkáltató 

  

A jegyző egyik legfontosabb joga, hogy gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri 

hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői10 és munkavállalói (közfoglalkoztatottak, 

valamint a munka törvénykönyve hatály alá tartozó munkavállalókra is) tekintetében, továbbá 

gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében, továbbá ő vezeti a 

polgármesteri hivatalt és a közös önkormányzati hivatalt.11  

 

4. A jegyző, valamint az aljegyző kinevezésére vonatkozó szabályok 

 

A következő részben a Kttv. rendelkezései kerülnek elemzésre.  

,,Jegyzővé, aljegyzővé (a továbbiakban együtt: jegyző) az nevezhető ki, aki 

a) igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy 

államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási 

mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási 

menedzser szakképzettséggel rendelkezik, 

b)  jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium 

által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 

mentesítéssel rendelkezik, és 

c) legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.12 

Láthatjuk, hogy jegyzővé, illetve aljegyzővé az nevezhető ki, aki komoly közigazgatási 

gyakorlattal rendelkező szakember. 

 

 

                                                 
7 Mötv. 82.§ (2)-(3) bekezdés 
8 Mötv. 81. § (2) bekezdés b) pont 
9 Mötv. 83. § b) pont 
10 A köztisztviselő fogalmát a Kttv. 4. § 13. pontja határozza meg, miszerint: „kormánytisztviselő, köztisztviselő: az 

1. és 2. §-ban felsorolt szervek (a továbbiakban együtt: közigazgatási szerv) feladat- és hatáskörében eljáró vezető 

és ügyintéző, aki előkészíti a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve 

- felhatalmazás esetén - a döntést kiadmányozza, kivéve, ha ezt a tevékenységet az 1. § c) pontja szerinti 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél más jogviszonyban álló személy végzi; 
11 Mötv. 81. § (1) bekezdés, valamint (3) bekezdés b) pont 
12 Kttv. 247. § (1) bekezdés 
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5. A jegyzők összeférhetetlenségére vonatkozó rendelkezések 

 

A Kttv. rendelkezései között találhatjuk az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat, 

melyek a következők:  

a) együttalkalmazás tilalma, mely szerint nem létesíthető közszolgálati jogviszony, ha a 

jegyző hozzátartozójával irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy elszámolási 

kapcsolatba kerülne. Az irányítási, ellenőrzési és elszámolási kapcsolat nemcsak 

közvetlenül, hanem közvetetten is fennállhat, ezért abban az esetben is megállapítható 

az összeférhetetlenség, ha a vezető hozzátartozójának vezetőjével szemben gyakorol 

munkáltatói jogokat, mert ennek keretében olyan széleskörű utasítási jog illeti meg, 

amely közvetetten a hozzátartozó köztisztviselő tevékenységét is érintheti. Az irányítási 

kapcsolat fennállása az előzőekből következően akkor is megállapítható, ha az 

egymással alá- fölérendeltségi viszonyban álló vezető és kormánytisztviselő nem 

közvetlenül, hanem közvetve tartoznak egymás irányítási (felügyeleti), ellenőrzési, 

vagy elszámolási hatáskörébe.13 

b) a Kttv. 87. §- a szabályozza más munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének 

tilalmát, miszerint tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá 

eső szellemi tevékenység, valamint önkéntes tevékenységen kívül munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet. A hatályos szabályozás már annyiban enged 

kivételt, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójának beleegyezésével egyesületben, 

érdekképviseleti szervben, szövetkezetben létesíthet tisztséget, illetve alapítványnak, 

közalapítványnak tagja, elnöke lehet. 

c) gazdasági összeférhetetlenség szabálya a következő, mely szerint nem lehet gazdasági 

társaságnál vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha a gazdasági 

társaság önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, tartósan állami tulajdonban 

van, továbbá ha a társaságban az állami befolyás mértéke legalább 50%.14 

d) méltatlan magatartás tilalma, mely szerint a jegyző „nem folytathat olyan 

tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy 

amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné.”15 

 

6.A jegyzői tisztség megszűnése 

 

Ezen fejezetben is a Kttv. rendelkezéseiből kell kiindulni, melynek 60. § (1) bekezdésének j, 

pontja tartalmazza a jegyzői tisztség megszűnésére vonatkozó szabályokat.  A jegyző tisztsége 

a következő esetben szűnhet meg:  

- a jegyző halálával,  

- a felek közös megegyezésével,  

- lemondással,  

- felmentéssel, 

- vagy a törvényben meghatározott képesítési követelményeknek nem eleget téve, 

- ha a közös hivatal megszűnik, illetve a közös hivatalba tartozó önkormányzatok megváltoznak 

és ez a változás következtében a jegyzői tisztségre új pályázat kiírására kerül sor, 

 - vagy a polgármesteri hivatal megszűnik és az érintett önkormányzat részvételével közös 

hivatal alakul, 

  - illetve területszervezési intézkedés következtében önkormányzat szűnik meg vagy jön létre, 

ez olyan átszervezésnek minősül, amely alapján a jegyző közszolgálati viszonya felmentéssel 

szüntethető meg. 

                                                 
13 Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény magyarázata 
14 Kttv. 85. § (4) bek. c) pont. 
15 Kttv. 85. § (4) bekezdés a) pont 
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7.  A jegyző teljesítmény értékelése, címei, díjazása 

 

A Kttv. 130.§- a szól a tisztviselők teljesítményértékeléséről, amikor kimondja, hogy a 

teljesítményt „a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva írásban 

értékeli”.16 

Ugyanezen jogszabályhely (8) bekezdése kimondja, hogy „a közszolgálati életpálya 

kidolgozásáért felelős miniszter - a helyi önkormányzatok tekintetében a megyei, fővárosi 

kormányhivatalok útján - ellenőrzi a teljesítményértékelésre, minősítésre vonatkozó szabályok 

és módszertan betartását”.17 

A Kttv. 253. §-a rendelkezik a jegyzőknek adható címekről. Ennek alapján a jegyző részére 

2002-től a miniszterelnök címzetes főjegyzői címet adományozhat a fővárosi illetve megyei 

kormányhivatal javaslatára határozatlan időre. A címet annak a tartósan kiemelkedő szakmai 

munkát végző jegyzőnek – ide nem értve az aljegyzőt- adományozhatja, aki a megelőző tíz 

évben folyamatosan jegyzői tisztséget töltött be, legmagasabb fokozatú minősítést (kiválóan 

alkalmas) minősítést kap. A cím adományozását a képviselő- testület határozatban 

kezdeményezheti a fővárosi illetve megyei kormányhivatalnál, aki köteles azt véleményével 

ellátva felterjeszteni a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős 

miniszterhez. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter véleményének kikérését követően a 

közigazgatási személyzetpolitikáért felelős miniszter terjeszti fel a javaslatokat a 

miniszterelnökhöz. A címzetes főjegyzői címet vissza kell vonni abban az esetben, ha a 

következő értékelésnél már nem a legmagasabb fokozatú minősítést kapja, vagy akivel szemben 

jogerős fegyelmi büntetést szabtak ki. A címet a miniszterelnök vonja vissza a közigazgatási 

minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter javaslatára.18 

A jegyző illetmény megállapítása –ugyanúgy, mint a polgármester esetében- lakosság 

létszámtól függ.  

(1) A jegyző, illetve a főjegyző alapilletménye: a következőképpen alakulnak:  

a) a 3000-nél kevesebb lakosú településen az illetményalap 6,25-szorosa, 

b) a 3000-10 000 lakosú településen az illetményalap 7,75-szorosa, 

c) a 10 000-100 000 lakosú településen az illetményalap 8-szorosa, 

d) a fővárosi kerület jegyzőjének, valamint a kistérségi társulás székhely településének jegyzője 

az illetményalap 8,25-szorosa, 

e)  a megyei jogú város jegyzőjének és a megyei jegyzőnek az illetményalap 8,5-szerese, 

f) a fővárosi főjegyző esetében az illetményalap 8,75-szorosa.19 

Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése rendelkezik a közös önkormányzati hivatalok 

jegyzőjének alapilletményéről, miszerint a közös önkormányzati hivatalok jegyzőjének 

esetében az illetmény mértéke a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések együttes 

lakosságszámától függ.20   

A közös önkormányzati hivatal jegyzője nemcsak vezetői illetménypótlékra, hanem közös 

önkormányzati hivatal jegyzői illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke: 

a) két községből álló közös önkormányzati hivatal esetén az alapilletményének 10%-a, 

b) három községből álló közös önkormányzati hivatal esetén az alapilletményének 15%-a, 

c) négy vagy több községből álló közös önkormányzati hivatal esetén az alapilletményének 

25%-a.21 

                                                 
16 Kttv. 130. § (1) bekezdése. 
17 Kttv. 130. § (8) bekezdése. 
18 Kttv: 253. § (1)- (10) bekezdés.  
19 Kttv. 255. § (1) bekezdés a-f) pont.  
20 Kttv. 255. § (2) bekezdés.  
21 Kttv. 256. § (2) bekezdés. 
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Érdekes a Kttv. aljegyző illetményére vonatkozó rendelkezése. Az aljegyző illetményét a 

kinevezéskor a polgármester állapítja meg, ezt követően pedig a jegyző, úgy hogy nem lehet 

alacsonyabb a polgármester által megállapított illetménynél, de a jegyző illetményét sem érheti 

el.22 

A jegyző, illetve a főjegyző vezetői illetménypótléka a következőképpen alakul:  

a) a 3000-nél kevesebb lakosú településen az alapilletményének 10%-a, 

b) a 3000-10 000 lakosú településen, valamint a 3000-nél kevesebb lakosú város esetén az 

alapilletményének 20%-a, 

c) a 10 000-100 000 lakosú településen az alapilletményének 30%-a, 

d a megyei jogú város, fővárosi kerület jegyzőjének és a megyei jegyzőnek az alapilletménye 

40%-a, 

e) a fővárosi főjegyző esetében az alapilletményének 50%-a.23 

 

A városi, illetve a megyei jogú városi jegyző is jogosult lehet közös önkormányzati hivatal 

jegyzői illetménypótlékra, melyek a következőképpen alakulnak:  

a) a székhelyén kívül egy község esetén az alapilletményének 5%-a, 

b) a székhelyén kívül két község esetén az alapilletményének 10%-a, 

c) a székhelyén kívül három vagy több község esetén az alapilletményének 20%-a.24 

 

8. Összegzés 

 

A tanulmány során a jegyzők jogállására vonatkozó, jogszabályi elemzésen alapuló, inkább 

munkajogi tárgyú vizsgálódás történt. Ennek során leginkább a Kttv. vonatkozó rendelkezései 

kerültek bemutatásra.   

A jegyző a történelem során is mindig a közszolgálatot teljesítő, megfelelő szakmai 

képzettséggel és tapasztalattal rendelkező személy volt, illetve ma is ilyennek tekintendő. 

A jegyzők illetmény megállapítására, összeférhetetlenségére, kinevezésére vonatkozó 

szabályok megítélésem szerint két célt szolgálnak. Egyrészt a korrupció elkerülését, másrészt a 

központi hatalomtól való függetlenségét.  

 

Lektorálta: Dr. Turkovics István egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Közigazgatási Jogi 

Tanszék 

                                                 
22 Kttv. 255. § (3) bekezdés.  
23 Kttv. 256. § (1) bekezdés a-f) pont. 
24 Kttv. 256. § (3) bekezdés a-c) pont.  
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Absztrakt 

Jelen publikáció során a jegyzői tisztség kialakulásának főbb állomásait kívánom bemutatni. 

Témaválasztásom indokolása, hogy disszertációm témája a jegyzői státusz változásainak 

vizsgálata egészen a 19. századtól kezdődően Magyarországon. A magyar közigazgatásban a 

jegyzői tisztséget Mária Terézia szabta meg az 1767. évi úrbéri rendeletben, ekkor állandósult 

és vált szabályozottá, valamint általánossá. A notarius (jegyző) fogadott tisztviselő volt, a 

vármegye parancsait hajtotta végre. Fizetett tisztség volt. Írásbeli, adminisztratív tevékenységet 

folytatott. A jegyzőt a község szabadon választhatta, s helyette újat választhatott. Az első és 

második községi törvény megerősítette a jegyzők helyzetét, ekkor a jegyző tisztségét nyilvános 

pályázat alapján, határozatlan időre választották. A helyi tanácsokról szóló 1950. évi I. törvény 

a jegyzői tisztség helyett a tanács végrehajtó bizottságának titkára (vb-titkár) tisztséget hozott 

létre. A vb-titkár hivatásos államigazgatási dolgozó volt, tanácselnök segítője. Feladata a 

szocialista törvényesség biztosítása volt, a hatósági tevékenység eredményességének, a 

hivatalai munka rendjének biztosítása. Ebben az időben a vb-titkár megbízatása az őt 

megválasztó tanács megbízatásának lejártát követően megválasztott új tanácsnak az alakuló 

üléséig tartott. 1971-től a harmadik tanácstörvénytől a vb-titkár helyzetet lényegesen 

megváltozott. Ettől kezdve a tisztségét államigazgatási funkciónak tekintették, ezért nem kellett 

a tanács tagjának lennie, de képesítési feltételeket szabtak meg. Innentől kezdve a tisztséget 

már nem a vb választotta meg, hanem a tanács testülete, a kinevezés pedig határozatlan időre 

szólt. Minderre tekintettel a disszertációm során a jegyzői státusz változásait kronológiai 

rendszerben tanulmányozom, összehasonlítva egyéb jogrendszerekben történő előfordulásával.  

Kulcsszavak: jegyző, községi törvények, végrehajtó bizottság titkára, tanács 

 

1. Bevezetés 

 

Jelen publikáció során a jegyzői tisztség kialakulásának főbb állomásait kívánom bemutatni 

kronológiai sorrendben. Témaválasztásom indokolása, hogy disszertációm témája a jegyzői 

státusz változásainak vizsgálata egészen a XIX. századtól kezdődően Magyarországon, 

azonban a teljesség kedvéért a tanulmány során a középkor vizsgálata is megtörtént.  

A tanulmány megírásával célom annak bemutatása, hogy hogyan változott a történelem során 

a jegyzői tisztség, mindenekelőtt azon tény figyelembe vételével, hogy a jegyző szakmailag 

megfelelően képzett, közigazgatási gyakorlattal rendelkező vezető. Jelenleg nem politikai 

tisztségről, hanem jóval inkább szakmai vezetői tisztségről van szó, így a megbízatása nem 

igazodik az önkormányzati választási ciklushoz. Láthatjuk majd azonban azt is, hogy bizonyos 

történelmi időszakokban nem a szakmaiság, sokkal inkább a politika alakulása volt 

meghatározó ezen tisztségnél.   

 

2. A jegyzői tisztség kialakulásának főbb állomásai a magyar közigazgatásban a 

tanácsrendszerig 

 

Jelen fejezetben a középkortól kezdődően kívánom vizsgálni a jegyzői tisztség változását, egyes 

helyeken kitekintve a közigazgatás rendszerére is.  
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Már a középkori magyar falvak is rendelkeztek önkormányzattal1. Ennek egyik lényeges eleme 

a XIII-XV. században a falunagyot (villicus) felváltó bírónak (iudex) esküdttársaival való 

ítélkezése volt. A város adminisztrációs feladataival kapcsolatos munkát, valamint az írásos 

hivatali munkát a városi jegyző, azaz a notárius2 látta el. Ez a hatáskör a későbbiekben is, 

konkrétan a XVI. század után is megmaradtak. Az írásos feladatok ellátása megoszlott a pap és 

az iskolamester között. 

A feudalizmus rendszerében is megtalálható volt a jegyzői tisztség, ahol a jegyzőt földesúri 

pénzen szerződtették, írni és olvasni tudó személy volt. Feladata többek között a szolgabírói 

leiratok közvetítése, valamint a földesúri szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok kivizsgálása.3  

Károly Róbert uralkodása alatt (1308-1342) kezdett az írásbeli ügyintézés egyre népszerűbbé 

válni. Ezen feladatok ellátására az úgynevezett nótáriusokat jelölték ki. A vármegyék általában 

nem választották külön saját megbízott jegyzőt, hanem egy jegyző több vármegye esetében is 

eljárhatott. A XIV. század közepétől egyre elterjedtebb lettek a közgyűlések, melyek 

közigazgatási fórumként működtek, és ezeken a közgyűléseken kerültek kihirdetésre a 

törvények, valamint itt választották meg a tisztviselőket, követeket.  

Tehát a közigazgatás folyamatos fejlődésével és átalakulásával kapcsolatban jelentek meg a 

jegyzők, kiknek a megjelenése szorosan köthető az írásbeliség előtérbe kerüléséhez. Feladatuk 

többek között iratok kiállítása, jegyzőkönyvek vezetése volt. A jegyzők kezdetben nemcsak a 

közigazgatásban, hanem az igazságszolgáltatás területén is tevékenykedtek.  

A jegyzői tisztség fokozott elterjedése a nemesi vármegyékkel- mint a helyi közigazgatás 

legfőbb szerveivel- mutatnak szoros összefüggést. A vármegye a legrégebben kialakult állami 

intézményük. Elsőként a királyi vármegyék alakultak ki, melyek a patrimoniális királyság 

időszakában a területi igazgatás legfőbb szerve volt, majd a XIII. század második felében a 

királyi vármegyékből fokozatosan épültek ki a nemesi vármegyék.  

Legelsőnek a XIII. század második felében jutott lényegesebb szerep a nótáriusoknak, főként 

bíráskodási ügyekben a közgyűléseken és ítélőszékeken. Kezdetben a vármegye igazgatásának 

hatósága a főispán volt, így elsőként a főispáni nótárius említhető, aki kiadta a bírósági 

birtokbeiktatási, határbejárási ügyekben keletkezett okleveleket. Ebben az időszakban írni 

leginkább csak az egyházi férfiak tudtak, így a főispáni nótáriusok jelentős része közülük 

kerültek ki. Esősorban tehát a főispánnak volt szüksége a jegyzőre.4 

Mivel a nemesi vármegyéknek egyre növekedtek az igazgatási és bíráskodási feladatuk, ezáltal 

szükségessé vált a szakmai feladatok elkülönítése. Ennek volt első jele a megyei jegyző 

tisztségének megjelenése, aki irányította a hivatali adminisztrációt. A XVI. századtól lett 

választott tisztviselő, akinek a munkájáért már fizetség is járt. A XVIII. századra már főjegyzői 

címet kapott, és feladatai többek között a hivatali írásbeli ügyintézés irányítása, levéltár és a 

pertár felügyelete volt. Irányítása alá tartozott a megyei aljegyző és az írnoki kar.5 

A magyar közigazgatásban a jegyzői tisztség általánosan szabályozottá pedig Mária Terézia 

(1740-1780) idején vált. Ekkorra ugyanis megnövekedtek a falvakat érintő közigazgatási 

feladatok, legfőképpen az adóügyek területén6.  

                                                 
1 A önkormányzatok által ellátott feladatokról lásd bővebben: Hoffman István: A helyi önkormányzatok és 

szerveik (tisztségviselőik) által ellátott feladatok főbb kérdései. Magyar jog. 2017/4. 216-224.  
2 A nótárius szó kinevezett köztisztviselőt jelentett, aki az 1949. előtti magyar polgári közigazgatásban az 

államhatalmat a település szintjén képviselte, irányította a település ügyeit, felelős volt az adók behajtásáért.  
3 Bárdos László: A jegyző. (Jegyzői annotációk) Új Magyar Közigazgatás. 2011/5. 40.  
4 Föglein Antal: A vármegyei notárius. Levéltári közlemények. 1936/1. 149. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariKozlemenyek_14/?pg=151&layout=s (Letöltés dátuma: 2019. 

április 01.)  
5  Bódiné Beliznai Kinga-Föglein Gizella-Horváth Attila- Máthé Gábor-Mezey Barna-Révész T. Mihály-Stipta 

István-Völgyesi Levente (szerk. Mezey Barna): A magyar alkotmánytörténet. Osiris Kiadó. Budapest. 2003. 150-

151. o.  
6 Gaál Róbert: Quo vadis, Notari? Kodifikáció és közigazgatás. 2012/1. 82-91. 82.  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariKozlemenyek_14/?pg=151&layout=s
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Legelősnek Tolna vármegye rendelte el 1731-ben, hogy minden falunak legyen nótáriusa. 

Alkalmazásuk feltételeit azonban országosan csak Mária Terézia szabta meg 1767. évi úrbéri 

rendeletében7. A rendelet IX. pontja rendelkezett a jegyzőkről, mely kimondta, „hogy a bíró 

mellett szolgáló esküdteket és a jegyzőt a község szabadon választhatta, s helyette újat 

választhatott, személyükre a földesurat nem illette meg a jelölés joga.”A megyék nagy 

figyelmet szenteltek a jegyzőkre, mivel tőlük várták el, hogy a falvak közigazgatását 

rendezzék.8 

A következő lépést a községek belső igazgatásáról szóló 1836. évi IX. törvénycikk jelentette, 

melynek 1. §-ában a következőket olvashatjuk: „Jegyzőt pedig, ki jó erkölcséről és 

ügyességéről ösmeretes, a Földes-Úrnak jóváhagyása mellett az illető Község szabadon fogad, 

melly jóváhagyás megtagadása esetében a Megye Közönsége a fennforgó nehézségeket elintézi, 

és minden esetre arra fog figyelmeztetni, hogy a Községek Jegyzők nélkül ne maradjanak.  A 

Jegyzők pedig vétségöhez képest, vagy más szükség úgy kivánván, a szerződési idő lefolyta előtt 

is, a Földes-Úr előre-tudtával a Községek által szolgálatjaikból elbocsájthatatnak. Egyébiránt 

azon Községek, mellyek eddig Jegyzőiket, s Elöljáróikat az uraság minden befolyása avagy 

jóváhagyása nélkül szabadon választották, s illetőleg felfogadták, ezen szokások mellett ezentúl 

is meghagyattatnak.”  Tehát a törvénycikkből jól kiolvasható, hogy a földesúri jóváhagyással 

fogadták fel a jegyzőt. Abban az esetben, ha nézeteltérés merült fel vele kapcsolatban, akkor 

annak elbírálására a vármegye volt jogosult. A megye köteles volt ügyelni arra, hogy nehogy a 

falvak jegyző nélkül maradjanak. A felfogadott jegyző megbízatása a szerződésben 

meghatározott időpontig tartott. Kötelességmulasztás esetében azonban – szükség szerint a 

földesúr tudtával – előbb is elbocsáthatóak voltak.9  

A község első embere a bíró volt, akit a földesuraság felügyelt. Az esküdtek (tanácsosok) 

megelőzték a fölfogadott jegyzőt, aki a 19. században is tanítói feladatai mellett látta el egyre 

szaporodó írásbeli kötelezettségeit, amelynek révén a megye „hatósági közegeivel”, mindenek 

előtt a (fő)szolgabíróval,  esküdtekkel tartotta a kapcsolatot. A jegyzők általában középiskolát 

végzett, tanult emberek voltak. Különösen a reformpárt számított rájuk.  

1848. előtt a községi jegyző többnyire szerény járandóságával még a közösséget szolgáló, a 

bíró vezette elöljáróság mellett háttérbe szoruló tisztviselő volt. Az 1848. áprilisi törvények a 

falusi községek helyzetét nem szabályozták.  

A változást a földesúri joghatóság megszűnése jelentette, hisz ezáltal kikerültek a 

magántörvényhatóság, az úriszék alól, és a szó közjogi értelmében is közigazgatási egységekké 

váltak, tehát kizárólag a vármegye felügyelete alá tartoztak.10 

A következő állomást az 1848. évi XXIV. törvénycikk jelentette, mely a megyéknek adott 

felhatalmazást az elöljáróságok megválasztásában.  

A községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. törvénycikk rendezte elsőként a jegyzők 

jogállását, mely a következőket fogalmazta meg: „az elöljáróság tagja a jegyző, aki 

választással nyerte el hivatalát, és megbízatása élethosszig szól”. 

                                                 
7 Az úrbéri rendelet célja a jobbágyok adóképességének biztosítása volt. A rendelet említette a jobbágyok terheit, 

és csökkentette a kiszolgáltatottságukat. Az urbárium értelmében az egész birtokkal rendelkező jobbágyok heti 1 

nap igás, vagy 2 nap kézi robottal tartoztak, ami a házas zsellérek esetében évi 18, míg a ház nélküliek esetében 

évi 12 napra csökkent. Ezenfelül a telkes jobbágyok további 1 forint füstadót fizettek, miközben a rendelet azt is 

megszabta, hogy uruk miként szedhette be a kilencedet, és fenti járandóságain felül milyen ajándékokat – pl. évi 

1 icce vaj, 2 kappan, 12 tojás – követelhetett. Tarjáni M. Tamás: 1767. január 23. Mária Terézia kihirdeti az úrbéri 

rendeletet. Rubiconline. 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1767_januar_23_maria_terezia_kihirdeti_az_urberi_rendeletet/ (2019. 

április 04.)  
8 Gaál: i. m. 82. o.  
9 A községek belső igazgatásáról szóló 1836. évi IX. törvénycikk 1. § 
10 Gaál: i. m. 82. o.  

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1767_januar_23_maria_terezia_kihirdeti_az_urberi_rendeletet/
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Elsőként a köztisztviselők minősítéséről az 1883. évi I. törvénycikk rendelkezik, mely 

kimondja, hogy ilyen pozíció betöltéséhez államtudományi vagy jogtudományi felsőfokú 

végzettség, valamint erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező magyar állampolgárok tölthetik be 

eme pozíciót.11 

A községekről szóló 1886. évi XXII. törvénycikk hatályba lépése után községi szerepe egyre 

inkább növekszik. Aktívabban vesz részt a közösség ügyeinek intézésében. Ekkor már ő 

terjesztette a képviselő-testület elé a megtárgyalandó ügyeket.12 

Az 1897. évi XVIII. törvénycikk kötelezte a községeket, hogy tartsanak jegyzőket, rendezte a 

jegyzői tisztség jogi problémáit és már ekkor előírta a tisztség betöltéséhez szükséges jegyzői 

vizsga letételét, mely szabályozás egészen az I. világháborúig fennmaradt. A két világháború 

között lényeges változás nem történt, a vármegyék élén továbbra is az alispán állt, alatta a 

főjegyző, és az aljegyző, akik a közgyűléseken fogalmazói-előadói feladatokat láttak el.  

Az 1929-ben megjelent Közigazgatási Kislexikon a „községjegyzőről” az alábbiakat írja:  

„Községjegyző a községi elöljáróság szellemi vezetője, annak legfontosabb tagja. A községi 

(kör)jegyző intézi a törvények, rendeletek, szabályrendeletek végrehajtását az elöljáróság többi 

tagjai bevonásával, ő látja el a községi igazgatás ügykörében az írásbeli tennivalókat, ő 

irányítja a község önkormányzati életét és intézi, vezeti a község vagyonkezelését és 

háztartását. Állása élethossziglan szól.”13 

Magyary Zoltán 1942-ben a közigazgatásról írott munkájában következőket írta a jegyzői 

tisztségről: „A jegyzőt a megfelelő képesítéssel bíró egyének közül a képviselő-

testület élethossziglan választja. Ő a községnek, mint szervezeti egységnek a tulajdonképpeni 

főnöke, az ő érdeme, ha a község vezetésében van előrelátás és iniciatíva, jó a szervezet, van 

parancsadás, azaz mozog a közigazgatás, van összhang és ellenőrzés a különböző szervekkel 

szemben és a jegyző mulasztása, ha mindez hiányzik.”14 

A második világháborút15 követően az önkormányzatok felszámolásra kerültek, ezáltal a 

jegyzői tisztséget is megszüntették. 

 

3. Tanácsrendszer 

Néhány gondolat a tanácsrendszer történeti hátteréről 

 

A második világháborút követően jelentős változások zajlottak le hazánk közigazgatásában. 

1949 és 1956 között a szovjet típusú államberendezkedés alakul ki Magyarországon, mely a 

Kelet-Közép-Európában megszokott államberendezkedéstől egy igen eltérő idegen 

hagyományokból építkező, erősen ideologikus16 államalakulatként fogható fel. 

1949-ben készült el hazánk első írott, kartális alkotmánya az 1949. évi XX. törvény17, mellyel 

létrehozzák a tanácsokat, melyek az egységek és központosított államhatalom helyi szerveiként 

funkcionáltak. Ez az alkotmány „sztálini” alkotmányként fogható fel, mely szemben állt a 

polgári demokrácia legfontosabb alapelveivel, nevezetesen a jogállamisággal és a több ezer 

évre visszatekintő európai jogi kultúra vívmányaival.18 

                                                 
11 A köztisztviselők minősítéséről szóló 1883. évi I. törvénycikk 1-3. §  
12 Szántó Mária: A községi jegyző helye, szerepe a magyar önkormányzati rendszerben: helyzetelemzés egy 

községi jegyző mindennapjain keresztül I. Comitatus-Önkormányzati Szemle. 1994/5. 35.  
13 Bárdos: i. m. 41. 
14 Bárdos: i. m. 41. 
15 Itt tartom szükségesnek megemlíteni, hogy Európában a második világháborút követően egy sajátos, 

úgynevezett regionalizációs tendencia került előtérbe, mely az 1970-es években kezdett felerősödni, és 

meghatározó a decentralizáció volt. Hoffman István: A helyi önkormányzatok és szerveik (tisztségviselőik) által 

ellátott feladatok főbb kérdései. Magyar jog. 2017/4. 216-224. 
16 Az ideologiai alapról lásd bővebben: Mezey: i. m. 463-467.  
17 Az Alkotmány kidolgozásáról lásd bővebben: Mezey: i. m. 469-470. 
18 Mezey: i. m. 468.  
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Megalkották az 1950. évi I. törvényt a tanácsokról, mely a tanácsokat (megyei, járási, városi, 

községi) szovjet mintára szervezte meg. A tanács szerveinek választása zárt listás rendszerben 

történt, legelsőként 1950. október 22-én. Élén elnök állt, aki korlátozott szabályrendelet-

alkotási jogkörrel rendelkezett. Az helyi igazgatás élén a végrehajtó bizottság állt. A tanácsok 

központi irányítását 1950-1953 között a belügyminiszter, 1953-1954-ben a Minisztertanács 

végezte, ellenjegyzésük nélkül a tanács semmilyen rendelkezése nem lépett hatályba. A 

későbbiekben ezen szigor valamilyen szintű enyhülést mutatott. A törvény értelmében helyi 

tanács kialakítását azokon a településeken írta elő, ahol a lakosság lélekszáma az 500 főt 

meghaladta.19 Azokon a településeken, ahol a lakosságszám az 500 főt nem éri el, ott közös 

községi tanácsot kell létrehozni.20 

A tanácsokról szóló 1954. évi X. törvény volt az úgynevezett második tanácstörvény, mely 

1954. és 1971. között szabályozta a helyi tanácsok működését hazánkban. A törvény egyéni 

választókerületi rendszert vezet be, és létrehozta a tanácsok saját fejlesztési, illetve 

tartalékalapját. A tanácsok működési területükön az Alkotmány, továbbá az alkotmányosan 

hozott jogszabályok és a felsőbb államhatalmi szervek által meghatározott keretek között 

folytatják államhatalmi tevékenységüket.  A tevékenységük körében közreműködnek a 

lakosság életszínvonalának folyamatos emelésében, gondoskodnak a jogszabályok által 

hatáskörükbe utalt feladatok megoldásáról, határoznak a helyi jelentőségű kérdésekben.21  A 

tanács feladatait a tanácstagok állandó közreműködésével látja el. A tanácstagok részt vesznek 

a tanács határozatainak és rendeleteinek megalkotásában, a tanács szervező és nevelő 

munkájában, a hozott határozatok és rendeletek végrehajtásának ellenőrzésében.22 

Az 1971. évi I. törvényt nevezzük a harmadik tanácstörvénynek, mely népképviseleti-

önkormányzati és államigazgatási szervekként határozza meg a tanácsokat. Oldja a központi 

irányítás szigorát, hiszen már nem utasításokkal határozták meg működésüket, hanem törvény 

és más szintű jogszabályok rendelkeztek erről. 23 A tanács szervei közé tartoztak a végrehajtó 

bizottságok, a bizottságok, a szakigazgatási szervek, járásban a járási hivatal, megyei városban 

a kerületi hivatal.24 A tanácsok hatáskörébe a lakosságot közvetlenül érintő államigazgatási 

feladatok tartoztak. 25 

Annak ellenére, hogy maga a jegyzői tisztség a 1948-ban megszüntetésre került, a jegyző 

feladat-és hatáskörét a továbbiakban a végrehajtó bizottságok titkárai, vagyis a vb titkárok (a 

tanácsi szervezet vezető tisztségviselői) láttak el, a szakigazgatási szerveknél ugyanezen 

feladatokat a szervek vezetői végezték. A vb titkár feladatai közé tartozott többek között a 

tanács üléseinek előkészítése, előterjesztések, továbbá a tanácsi rendeletek törvényességi 

ellenőrzése, és kihirdetése, éves munkaterv készítése, belső szervek ügyvitelének 

egységesítése, szakigazgatási szervek hatósági tevékenységének ellenőrzése, valamint a tanácsi 

szervek feletti törvényességi felügyelet gyakorlása.26 A tanácsrendszer első időszakában a vb 

titkári feladat inkább politikai jellegű volt.27 

A fentebb említett 1954. évi X. törvény, vagyis a II. tanácstörvény elnökhelyettesi rangra emelte 

a vb titkárt. 

 

                                                 
19 A helyi tanácsokról szóló 1950. évi I. törvény 3. § (3) bekezdés.  
20 A helyi tanácsokról szóló 1950. évi I. törvény 9. § (2) bekezdés.  
21 A tanácsokról szóló 1954. évi X. törvény 6. §.  
22 A tanácsokról szóló 1954. évi X. törvény 7. § (1) bekezdése.  
23 Törvény rendelkezik a magyar tanácsrendszer felállításáról. Múlt-kor történelmi magazin. https://mult-

kor.hu/cikk.php?id=9649 (Letöltés dátuma: 2019. április 10.)  
24 A tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény 2. § (2) bekezdése.  
25 A tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény 6. § (1) bekezdése.  
26 Bárdos: i. m. 40.  
27 Baloghné Nagy Erika: A jegyző helye, szerepe a magyar önkormányzati rendszerben. Comitatus-Önkormányzati 

Szemle. 1993/7-8. 79.  

https://mult-kor.hu/cikk.php?id=9649
https://mult-kor.hu/cikk.php?id=9649
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4. Tanácsrendszert követő időszak egészen napjainkig 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) lényeges 

változást hozott a közigazgatás rendszerében, mivel ezzel a törvénnyel állították vissza a helyi 

önkormányzást, és a jegyzői tisztséget, ezzel párhuzamosan pedig megszüntették a vb titkári 

tisztséget. Megalakultak a polgármesteri hivatalok, majd a körjegyzőségek. A jegyzői tisztséget 

tekintve lényegi változás nem történt, a jegyzőket a képviselő-testület választotta és nevezte ki, 

ezzel megteremtve a politikai függetlenségét.28 

Az új törvény a jegyzővel szemben komoly követelményeket fogalmazott meg, mint a 

pártatlanság, semlegesség és kiemelkedő szakmai kvalitások. A képviselő-testületi üléseken az 

önkormányzati törvény tanácskozási jogot biztosított a jegyzőnek. A hivatalvezetői státuszuk 

különös módon alakult. A hivatal munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a polgármesterek 

gyakorolták. Ezt az Ötv. 1994-es módosítása változtatta meg, és a jegyzőkhöz tette a 

munkáltatói jogokat, de gyakorlatilag a polgármester korlátlan vétójogát beépítésre került a 

szabályozásba. 

2000-ben ismételten jelentős változások zajlottak le a jegyzői jogok vonatkozásban. 

Elkezdődött a jegyzői államigazgatási hatáskörök differenciált telepítésének időszaka, mivel 

bizonyos feladatok megkívántak megfelelő szakértelmet és gyakorlati és tapasztalatot. Ezek a 

változások a jegyzői jogállást nem befolyásolták, továbbra is maradt köztisztviselő, vezette a 

polgármesteri hivatalt, és z önkormányzat szakmai vezetője volt.29 

2013. január 1-jén a járási hivatalok felállításával jelentősen átalakult a helyi közigazgatás 

rendszere, és a jegyző önkormányzati szerepe egyre jobban erősödött, mivel bizonyos 

önkormányzati kérdésekben is rendelkezett döntési jogkörrel. Ami a jegyző pozíciójának 

gyengítését szolgálta a törvény azon rendelkezése, miszerint a jegyző kinevezésére a 

polgármester lett jogosult.30 

 

5. Összegzés 

 

A tanulmány során a jegyzői tisztség változásait vizsgáltam kronológiai sorrendben. A 

tanulmány megírása során, illetve a gyakorlati tapasztalatomból kiindulva megállapíthatom, 

hogy a jegyző a történelem során is mindig a közszolgálatot teljesítő, megfelelő szakmai 

képzettséggel és tapasztalattal rendelkező személy volt, illetve ma is ilyennek tekintendő, 

hiszen a közösség szolgálatában álló, köztiszteletnek örvendő pozícióról beszélünk. Mindezek 

által nyugodt szívvel lehet a „törvényesség őre” jelzőt a jegyzőkre alkalmazni.  

A jegyző jelenlegi jogállásának, valamint feladat- és hatáskörének vizsgálatára a publikáció 

terjedelmére való tekintettel nem nyílt lehetőségem, így ezen témakör körbejárására egy 

következő tanulmányban kerül sor.  

 

Lektorálta: Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens, Miskolci Egyetem Jogtörténeti 

Tanszék 

                                                 
28 Kéki Zoltán: A jegyző szerepe az államigazgatásban a járások megalakulása után. Pro publico bono- Magyar 

közigazgatás: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata. 2013/2. 61.  
29 Kéki: i. m. 63.  
30 Kéki: i. m. 63.  
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Absztrakt 

1. Bevezetés: A jogérvényesítés folyamata több tudományág nézőpontjából (polgári eljárásjog, 

alkotmányjog, (szociál)pszichológia, (jog)szociológia) kutatható. A jogszociológiai szempontú 

elemzés a folyamat társadalmi és jogpolitikai összefüggéseivel foglalkozik. A tanulmány a 

hazai jogérvényesítés folyamatát helyezi középpontba az utóbbi majdnem három évtizedben 

bekövetkezett változásokra figyelemmel. 

2. Tárgyalás: A jogérvényesítés jogszociológiai megközelítését alapvetően befolyásolja a 

hatályos jogszabályi környezet (hatalmi-politikai feltételek). A hatályos jogszabályi előírások 

határozzák meg a joghoz való hozzájutás feltételeit, a bíróságon kívüli igényérvényesítés 

lehetőségeit, a bírósági szervezetrendszer intézményi alapjait. A hazai rendszerváltás után több, 

a hatályos Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt (Pp.-t) érintő Pp. novella (1992. 

évi LXVIII. törvény, 1995. évi LX. törvény, 1997. évi LXXII. törvény, 1999. évi CX. törvény, 

2001. évi CV. törvény, 2005. évi XVII. törvény, 2005. évi CXXX. törvény, 2008. évi XXX. 

törvény, 2009. évi LII. törvény, 2010. évi CLXXXIII. törvény, 2011.évi LXXXIX. törvény, 

2011. évi CLXI. törvény), majd az új Polgári perrendtartás (2016. évi CXXX. tv.) és egyéb 

bíróságon kívüli jogérvényesítést elősegítő jogszabályok (2002. évi LV. törvény, 2003. évi 

LXXX. törvény) is születtek. A hatályos jogszabályi környezet mellett a jogalanyok 

szocializációja, iskolázottsága, családi környezete, intellektuális háttere, anyagi lehetőségei, az 

információk befogadására való nyitottsága, társadalmi kapcsolatainak kiterjedtsége, a 

természetes személyek jogtudata és erkölcsi érzéke egyaránt determinál(hat)ja a 

jogérvényesítéshez való viszonyulásukat (társadalmi-kulturális feltételek). Milyen társadalmi 

folyamatok váltották ki a jogalkotói közbeavatkozást a hazai rendszerváltást követően a 

fennálló jogszabályi rendelkezésekbe? Magyarországon 1989-1990-t követően a piacgazdaság 

kialakulása, a gazdálkodó szervezetek elterjedése, az életkörülmények megváltozása, a 

munkanélküliség megjelenése, a létbizonytalanság jelenléte a korábbi időszakhoz képest 

mindenképpen szignifikáns társadalmi változást előidéző körülményeknek tekinthetőek, 

amelyek a társadalom tagjainak magatartását befolyásolhatták.  

3. Következtetések:  

• A jogszabályi változások általában utólag követik a társadalmi változásokat (Maczonkai 

Mihály: Jogszociológia. Pécs, 1997. 7. p.).  

• A jogi norma tartalma a politikai hatalmi elit aktuális állapotának visszatükröződése.  

• A jog „nem tükrözi, hanem létrehozza (konstituálja) a hatalmi viszonyokat, a hatalomhoz 

fűződő képzeteket, az egyenlőtlenségek elfogadását” (Fleck Zoltán: Jog és társadalom, 

jogszociológia. 9-39. p., 16. p. - In: Jogszociológiai előadások. (szerk.: Fleck Zoltán) Budapest, 

ELTE Eötvös Kiadó. 2014.). 

• „A jog növekedése a jogesetek felhalmozódását, s annak következtében a jogtételek és a jogi 

szervek felszaporodását jelenti” (Horváth Barna: A jogelmélet vázlata. Máriabesnyő – Gödöllő, 

Attraktor. 2004., 72. p.). 

• A társadalmi változásokat a jogszabályi előírásoknak nemcsak figyelemmel kell kísérnie, 

hanem bizonyos szempontból befolyásolnia is kell(ene).  

Kulcsszavak: társadalom, életviszonyok megváltozása, jogszabály-alkotás, jogérvényesítés  

mailto:drlugosijozsef@gmail.com
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1. Bevezetés  

 

A jogérvényesítés folyamata több tudományág nézőpontjából (polgári eljárásjog, 

alkotmányjog, (szociál)pszichológia, (jog)szociológia) is kutatható. A jogszociológiai 

szempontú elemzés a folyamat társadalmi és jogpolitikai összefüggéseivel foglalkozik. A 

társadalmi és jogpolitikai folyamatok kiindulópontja az egyén, a társadalmat alkotó személy, 

illetve azon személyek (jogalanyok) közössége, akik tudatában és elméjében a különböző 

irányú cselekvések, magatartások determinálódnak. A folyamatok csúcsán pedig az egyént és 

a társadalmat (közösséget) összefogó legfőbb szervezeti, jogi és politikai entitás, az állam áll.  

A jogérvényesítés folyamatát érintő (jog)szociológiai tárgyú vizsgálódás ennek következtében 

könnyen elvezet minket a társadalom legkisebb alkotóeleme, az egyén személyiségének 

pszichológiai összetevőihez is. A tanulmány a hazai viszonyok közötti jogérvényesítés 

folyamatát helyezi középpontba – a hangsúlyos jelenségek kiemelésével a terjedelmi határok 

között - az utóbbi majdnem három évtizedben bekövetkezett változásokra figyelemmel. 

Magyarországon az 1989-1990-es rendszerváltás jelentős politikai, gazdasági és társadalmi 

változást eredményezett az államszocialista időszakban fennálló hatalmi-politikai 

berendezkedéshez képest. A rendszerváltást követően, annak eredményeként tudott kialakulni 

hazánkban a mértékadónak tekinthető észak-amerikai és nyugat-európai hatalmi-politikai – 

társadalmi formációt követő hatalmi rend/irányzat és politikai struktúra (parlamentáris 

demokrácia, többpártrendszer, piacgazdaság, politikai szabadságjogok). Az állampolgár a saját 

bőrén tapasztalhatta meg a politikai – társadalmi átalakulást követően, hogy a korábban 

megszokott reflexek, beidegződések, magatartásformák helyett új szabályok (országgyűlési és 

önkormányzati választás), új (élet)helyzetek (munkaerőpiaci bizonytalanság – 

munkanélküliség, hiányos és nem teljes körű szociális biztonság, létbizonytalanság) 

alakulhattak ki. A jog vagy „elébe megy” a lehetséges, esetlegesen várható átalakulásoknak 

vagy követi a végbemenő társadalmi változásokat. Ha a jogalkotó nagyon előrelátó, a 

társadalomban végbemenő, lejátszódó folyamatokról prognózissal rendelkezik, csak akkor 

jöhet szóba az előbb vázolt forgatókönyv, illetve koreográfia. A rendszerváltást 

Magyarországon „jogi forradalom”-nak is szokták nevezni, a meghatározás viszont jól kifejezi, 

hogy az élet valamennyi területét átfogó jogi szabályozás teljes mértékben leképezi és 

kifejezésre juttatja a bekövetkezett politikai, gazdasági és társadalmi változásokat. A 

jogérvényesítés a rendszerváltást követően az új vitarendezési technikák rendelkezésre 

állásával is teljesen más megvilágításba kerül(t). A rendszerváltást követő társadalmi változás 

a jogalany (személy), a közösség (társadalom) és az állam (valamennyi jogalany összessége) 

oldalán egyaránt végiggyűrűzött. A jog vajon képes lehet-e előzetesen, a társadalmi folyamatok, 

jelenségek befolyásolására vagy a társadalomban bekövetkező változások, az életviszonyok 

alakulása határozzák-e meg a jogalkotás irányát? „A jogalkotás a kifejezetten jogalkotó 

hatáskörrel felruházott állami szerveknek a tudatosan, kimondottan és kimondottan 

kizárólagosan közvetlenül, általános és absztrakt magatartásszabályok formájában 

megfogalmazódó jogi normák létrehozására irányuló tevékenysége”.[1] A rendszerváltás előtti 

jogalkotás folyamata gyökeresen különbözött a rendszerváltás utáni, demokratikus módon 

megválasztott képviselőkből álló országgyűlés jogalkotásától (törvényalkotásától). A 

rendszerváltás előtt a jogalkotás folyamata formális volt, a jogszabály tartalma tekintetében az 

alkotmányossági követelmények kevésbé voltak mérvadóak. A jogalkotás mint adminisztratív 

viselkedés „jelentős mértékben az igazgatási funkciókat elégíti ki, s mint ilyen – szervezeti 

reakció”.[2] Az életviszonyok, a társadalmi kapcsolatok az államszocializmus idején statikus, 

zárt, izolált és az állam által kontrollált jelleget mutattak, a rendszerváltást követően pedig már 

dinamikus, nyílt, plurális és a „kivonuló” állam miatt magukra maradó jogalanyok arculatát, 

hangulatát tükrözték. Ezzel a kettősséggel is számolni kell, ha a jogalkotás ←→ és a társadalmi 

folyamatok közötti kontextust összehasonlító szempontból szeretnénk vizsgálni.  
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2. A társadalmi változások és a jogérvényesítés kapcsolata 

 

A jogérvényesítés jogszociológiai megközelítését alapvetően befolyásolja a hatályos 

jogszabályi környezet (hatalmi-politikai feltételek). A hatályos jogszabályi előírások 

határozzák meg a joghoz való hozzájutás feltételeit, a bíróságon kívüli igényérvényesítés 

lehetőségeit, a bírósági szervezetrendszer intézményi alapjait. Milyen volt a jog 

érvényesítéséhez szükséges jogszabályi környezet Magyarországon a rendszerváltás 

időpontjában? A rendszerváltás időpontját közvetlenül követő időszakban az akkor hatályos 

Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt (Pp.-t) nem módosították. A 

rendszerváltást megelőző törvénymódosítás még a 70-s években volt, a harmadik Pp. novella 

megalkotására 1972-ben, a negyedik Pp. novella elfogadására 1979-ben került sor.[3] Az ötödik 

Pp. novella megalkotására 1992-ben, a rendszerváltást követően került sor, amikor az 

Alkotmánybíróság előírása alapján [4] az elavult, és az új kor követelményeihez nem illeszkedő 

rendkívüli perorvoslat, a törvényességi óvás jogintézményének megszüntetése és a 

felülvizsgálati kérelem törvénybe iktatására került sor (1992. évi LXVIII. törvény).  A 

rendszerváltást követően a magánjogi jogérvényesítés fő irányának tekinthető Polgári 

perrendtartás nem változott, a hatalmi berendezkedésben és a jogszabályi környezetben fennállt 

„az új (állami) rend – régi (jogszabályi) struktúra” helyzet, állapot. A rendszerváltással együtt 

járó jogi forradalomnak is megvoltak a maga szabályozási prioritásai (privatizáció, 

hatalommegosztásból fakadó jogalkotói feladatok, szabadságjogok biztosítása, önkormányzati 

rendszer kiépítése stb.), természetszerűleg lehettek olyan területek is (mint pl. történetesen a 

polgári eljárásjog átalakítása), amely a nagyobb struktúrákhoz és átalakítást igénylő 

területekhez képest kevésbé voltak hangsúlyosak. A társadalmi változások (munkahely 

elvesztése, létbizonytalanság, gazdasági bizonytalanság, jövedelem-nélküliség) jelentős része a 

rendszerváltás eredményeként bekövetkező jogalkotási hullám puszta tényétől független 

eseménysor volt. Az empirikus módon rögzített információt tartalmazó 1992-es „Magyar 

Háztartás Panel adatfelvételekből vannak adataink a szegénységről és 

jövedelemegyenlőtlenségről. Ezek azt mutatják, hogy a szegénység lényegesen megnőtt 1995-

ig, továbbá a jövedelemegyenlőtlenségek is lényegesen emelkedtek. A szegénység 

növekedésének fő oka, hogy 1989-től 1994-ig a GDP mintegy 18 %-kal csökkent, ennek 

következtében a népesség egy főre jutó reáljövedelme 13%-kal, a reálbérindex 19 százalékkal, 

az egy főre jutó fogyasztás pedig 9 százalékkal csökkent. A szegénység növekedésének két 

közvetlen oka, hogy az infláció (1989-től 1995-ig az árindex a négyszeresére emelkedett) és a 

munkanélküliség megjelenése és növekedése volt. A munkanélküliségi arány 1993-ban 13 

százalékkal érte el a legmagasabb értéket. Hozzá kell azonban tenni, hogy a nyugdíjazás (sok 

esetben a korhatár előtti nyugdíjazás) és a háztartásba való visszavonulás következtében 

lényegesen több munkahely szűnt meg, 1994-ben a foglalkoztatottak száma az 1989. évinek 

csak 74 százaléka volt”.[5] A rendszerváltás eredményeként olyan élethelyzetek alakul(hat)tak 

ki, amelyekkel korábban a személyeknek nem kellett szembesülniük, egy, a korábbi időszakhoz 

képest teljesen új momentum, és tapasztalat volt a természetes személyek, valamint a 

közösségek számára, amellyel a társadalom jelentős része először akkor szembesült. Az élet- 

és létbizonytalanság, a korábbi viszonylagos biztonság megszűnése a társadalmi 

konfliktushelyzetek kialakulásának kedvező táptalajául szolgálhattak. A társadalmi 

konfliktushelyzetek kialakulásának potenciális lehetősége a rendszerváltás után a hivatkozott 

okok miatt feltehetően nem csökkenhetett. Az nem jelenthető ki, hogy a rendszerváltás után 

hazánkban az állampolgárok és a jogi személyek jogtudatossága, konfliktuskezelési technikája, 

a konfliktushelyzetek megoldására vonatkozó attitűdje, a vitás helyzetek, érdek-összeütközések 

polgári (peres) eljárás keretein kívül való kiküszöbölése iránti törekvés, elhatározás 

megerősödött, vagy fejlődött volna. A jogérvényesítés szándékának felmerülését mindig 

megelőzi valamilyen konfliktushelyzet, érdek-összeütközés, nézeteltérés kialakulása, amelyet 
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az adott helyzetben érintettek nem tudtak vagy nem is akartak még a formális jogi eljárási 

eszközök igénybevétele előtt rendezni/megoldani. Milyen társadalmi változások következtek 

be Magyarországon a rendszerváltás után? 

1. A korábbi ideológiailag hirdetett „teljes foglalkoztatottság” helyett a társadalomban 

megjelent a munkanélküliség, ebből fakadóan a létbizonytalanság is, a társadalom bizonyos 

rétegei kénytelenek voltak szembesülni a havi rendszeres jövedelem csökkenésével vagy 

megszűnésével. 

2. A piaci viszonyok mellett a társadalom polarizációja felerősödött (a társadalmi piramis 

csúcsán és alján állók száma gyarapodott a piacgazdaság és a szabad verseny kialakulásának 

következtében), ugyanakkor – számarányában és intellektuálisan, gazdaságilag is – erős, 

jelentős társadalmi bázist felölelő középosztály nem tudott kialakulni. 

3. A bizonytalanság-tudat (munkahely elvesztése – rendszeres jövedelem hiánya vagy 

csökkenése) állandó feszültség-forrást, instabilitást, sérülékeny mentális állapotot, stressz-

helyzetet, feszültséget indukált a hazai társadalomban a 90-es évektől kezdődően. A természetes 

személyek (jogalanyok) belső feszültsége pedig akár az egyén pszichikumában, akár az 

interperszonális kapcsolataiban állandó és potencionális – külső és belső -konfliktusforrást 

jelentett. 

4. A lelki és mentális bizonytalanság, instabilitás fennállása erős kapcsolódást teremt a 

különböző feszültségoldó szerekhez, termékekhez (kábítószer, alkohol, dohányipari termékek 

igénybe vétele), ezek használata viszont a testi egészség „rovására megy”, amely a teljes, 

valamennyi paramétert, szempontot és szegmenst figyelembe vevő társadalmi összképet, illetve 

a társadalom aktuális – egészségügyi, mentális helyzetét, valamint az életkörülményeket 

figyelembe vevő - állapotát is negatívan befolyásolja.  

5. A rendszerváltás a piacgazdaság és a szabad verseny kialakításával a személyek számára 

potenciális lehetőséget teremtett, amely egyúttal kódolt konfliktushelyzeteket is magában 

hordozott. A szociálpszichológia nyelvén megfogalmazva „az egyének közötti szabad 

versenyre alapozott modern társadalom elvileg mindenki számára módot ad képességei 

kibontakoztatására és a teljesítményeire alapozott kiemelkedésre. Nyilvánvaló azonban, hogy 

a szabad verseny sosem lehet teljes, hiszen mindig voltak és lesznek olyan egyének, akik 

strukturális elhelyezkedésük folytán esélytelenül indulnak az élet során elérhető értékek 

birtoklásáért folyó versenyben”.[6]  

A hazai rendszerváltás után több, az akkor hatályos Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 

törvényt (Pp.-t) érintő novella (Ppn.) (1992. évi LXVIII. törvény, 1995. évi LX. törvény, 1997. 

évi LXXII. törvény, 1999. évi CX. törvény, 2001. évi CV. törvény, 2005. évi XVII. törvény, 

2005. évi CXXX. törvény, 2008. évi XXX. törvény, 2009. évi LII. törvény, 2010. évi 

CLXXXIII. törvény, 2011.évi LXXXIX. törvény, 2011. évi CLXI. törvény), majd az új Polgári 

perrendtartás (2016. évi CXXX. tv.), valamint egyéb bíróságon kívüli jogérvényesítést 

elősegítő jogszabályok (2002. évi LV. törvény, 2003. évi LXXX. törvény) is születtek. A 

polgári jogi igényérvényesítés alapjául szolgáló kódex módosításának több különböző indoka 

is volt. A Pp. rendszerváltás után bekövetkezett jogérvényesítés folyamatát is érintő 

módosításainak – főbb vonalakban, valamennyi részletszabály említése nélkül – a célja volt 

1. a rendszerváltás előtti időszak maradványának kiiktatása, az új struktúrába már nem 

illeszkedő intézmény (törvényességi óvás) kivezetése (1992. évi LXVIII. törvény); 

2. az anyagi jogok terén bekövetkezett változásokhoz való hozzáigazítása a polgári 

eljárásjognak, a perek meghosszabbodott futamidejének lerövidítése, az eljárás gyorsítása 

(1995. évi LX. törvény); 

3. a táblabíróságok szintjének bevezetésével a négyszintű bírósági struktúra kialakítása, az ún. 

kis perértékű ügyek kategóriájának bevezetése (1997. évi LXXII. törvény); 
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4. a közigazgatási eljárás új alapokra helyezése (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) hatályba lépése), amely szükségessé 

tette a közigazgatási perekre vonatkozó szabályok megváltoztatását (2005. évi XVII. törvény); 

5. a felülvizsgálatra vonatkozó és a jogi képviselettel kapcsolatos szabályok korrekciója (2005. 

évi CXXX. törvény); 

6. a kisértékű perek szabályainak megteremtése, a fizetési meghagyásos eljárás módosítása, a 

kötelező permegelőzés szabályozása (2008. évi XXX. törvény); 

7. az információs társadalom adta lehetőségek kihasználása, az elektronikus kommunikáció 

jogszabályi feltételeinek kialakítása (2009. évi LII. törvény); 

8. a bíróságok hatékony működésének és az eljárás gyorsításának megvalósítása (2010. évi 

CLXXXIII. törvény); 

9. a hatékony, gyors, az igazság szolgáltatására törekvő jogrendszer felépítése, az egyes eljárási 

és az igazságszolgáltatást érintő törvények módosítása (2011. évi LXXXIX. törvény). 

A hatályos jogszabályi környezet mellett a jogalanyok szocializációja, iskolázottsága, családi 

környezete, kulturális-intellektuális háttere, anyagi lehetőségei, az információk befogadására 

való nyitottsága, társadalmi és interperszonális kapcsolatainak kiterjedtsége, a természetes 

személyek jogtudata és erkölcsi érzéke egyaránt determinál(hat)ja a felmerült problémák, viták 

megoldásához, az őket érintő konfliktushelyzet rendezéséhez, és tkp. ezáltal a saját jogaik, 

igényeik érvényesítéséhez való viszonyulásukat (társadalmi-kulturális feltételek). Milyen 

társadalmi folyamatok váltották ki a jogalkotói közbeavatkozást a hazai rendszerváltást 

követően a fennálló jogszabályi rendelkezésekbe? Magyarországon 1989-1990-t követően a 

piacgazdaság kialakulása, a gazdálkodó szervezetek elterjedése, az életkörülmények 

megváltozása, a munkanélküliség megjelenése, a létbizonytalanság jelenléte a korábbi 

időszakhoz képest mindenképpen szignifikáns társadalmi változást előidéző körülményeknek 

tekinthetőek, amelyek a társadalom tagjainak magatartását befolyásolhatták. Ezen gondolatok 

talán megfelelő kiindulópontot teremthetnek a problémafelvetéshez, amelyben felmerülő 

kérdések, lehetséges megközelítések elemzésünkben három különböző síkon is megjelennek.  

 

3. A vizsgált kérdéskör lehetséges megközelítési módjai 

 

A rendszerváltás milyen társadalmi, politikai, gazdasági változást eredményezett 

Magyarországon (I.)? Ezt a kérdést az „általános” vagy az „általánosság” (absztrakció) 

szintjén, vagyis a legszélesebb társadalmi valóságban lehet megfogalmazni. Az általánosság 

síkján a rendszerváltás eredményeként Magyarországon kialakult a többpártrendszer, a 

parlamenti demokrácia, a piacgazdaság és az Alkotmányba bekerültek a politikai és a 

gazdasági, szociális és kulturális alapjogok is. Kialakult hazánkban a plurális demokrácia, ez a 

mítosz megteremtette az ahhoz kapcsolódó értékrendet és törekedett kialakítani a jogszabályok 

ezen értékrendhez igazodó normatartalmát. Ha a megalkotott jogszabály vagy a már meglévő 

korábbi jogszabály az Alkotmány előírásaiba ütközött, az Alkotmánybíróság aktív szerepet 

játszott a normakontroll gyakorlása által, azaz a jogszabályok alaptörvénybe ütköző előírásai 

hatályon kívül helyezésének, megsemmisítésének biztosításában. A rendszerváltást követően 

több Pp. módosításra is az Alkotmánybíróság határozatai miatt került sor. A korábban már 

hivatkozott 1992. évi LVIII. törvény megalkotását az Alkotmánybíróság – törvényességi óvás 

jogintézményének alkotmányellenességét megállapító – 9/1992. (I.30.) AB határozata tette 

szükségessé a jogállamiság elvének tartalmát alkotó jogbiztonság fenntartása érdekében. A 

Polgári perrendtartás átfogó reformját jelentő 1995. évi LX. törvénynek is van 

alkotmánybírósági alapja: az AB az 1/2004. (I.7.) határozatában megsemmisítette az ügyész 

általános fellépési jogát, bár a korrekció az eljárásjog szinte teljes, nemcsak e részt érintő 

struktúráját érintette. Az AB a 42/2004. (XI. 9.) határozatában a felülvizsgálati kérelem 

előterjeszthetőségének feltételrendszerét több okból is alkotmányellenesnek találta, ennek 
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hatására született meg a 2005. évi CXXX. törvény a Pp. módosításáról. Az „elvont” (általános, 

absztrakt) szférájában a „egyedi” („konkrét”) felé haladva az eljárásjog(ok) területén 

alaptörvényi szinten is kialakult a független és pártatlan bíróság előtti tisztességes (pártatlan, 

részrehajlás-mentes, fair, korrekt), nyilvános és ésszerű időn belül való eljáráshoz való jog,[7] 

és az emberi méltósághoz való jog részjogosítványaként aposztrofálható, abból levezethető, a 

polgári  (peres) eljárásban gyakorolható rendelkezési jog (elv) megerősödése. A fél polgári 

perbeli rendelkezési jogának gyökere is alkotmányos alapokon nyugszik. „Az 

Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz való jogot először 1990-ben értelmezte, amikor 

megállapította, hogy az ún. „általános személyiségi jog” egyik megfogalmazása. Rámutatott, 

hogy a modern alkotmányok, illetve alkotmánybírói gyakorlat az általános személyiségi jogot 

különféle aspektusaival nevezik meg: pl. a személyiség szabad kibontakoztatásához való 

jogként, általános cselekvési szabadságként, avagy a magánszférához való jogként (8/1990. 

(IV. 23.) AB határozat)”.[8] 

A következő kérdés, hogy milyen változást eredményezett a hazai rendszerváltás a. az egyén, 

b. a társadalom (közösség), és c. az állam oldalán (II.)? Ez a következő kérdésünk már az 

egyediség (konkrétum) világában, területén érhető tetten. Az egyén oldalán a rendszerváltás 

következtében a létbizonytalanság megjelenése, a szociális biztonság hiánya, a 

munkanélküliség felbukkanása, és az életszínvonal romlása következett be. Ennek velejárója 

volt a jogalanyban (természetes személyben) kialakuló belső feszültség, a frusztráció és stressz 

jelenléte a hétköznapi élethelyzetekben. Az egyén aktuális anyagi, gazdasági helyzete kihat a 

belső lelkiállapotára és a külső, többi természetes személyhez (jogalanyhoz) fűződő 

kapcsolataira is. Az egyén belső kiegyensúlyozottsága vagy annak hiánya rányomja a bélyegét 

az egyén társadalom többi tagjaihoz való viszonyulására (II.a.).  Az egyének összessége alkotja 

a társadalmat, a magyar jogalkotó által alkotott jogszabályok személyi hatályát megtestesítő, a 

kijelölt országhatáron belüli közösséget. A társadalomra és a társadalomban a gyökeres 

változások, átalakulások érdekkonfliktust, érdekütközést felerősítő hatással bírnak. A 

sokszoros, illetve többszörös egyéni reakciók, cselekvések, magatartások felerősítik a 

társadalom ugyanezen irányú, hatású reakcióját, cselekvését, magatartását. A társadalomban 

jelentkező folyamatok, tendenciák az állam felé válthatnak ki jogalkotási szabályozási 

aktivitást. A rendszerváltást követően jellemező tendencia a bíróságon kívüli konfliktuskezelési 

technikáknak, metódusoknak, eljárásoknak a teljes körű hiánya. Ez kevésbé sem tekinthető 

meglepetésnek, sokkal inkább természetes jogkövetkezményének a bíróságon kívüli 

vitarendezési fórumok hiányának (II.b.). Az államszocialista időszakban még nem alakult ki – 

teljes körűen még jelenleg sem – a magánjogi vitarendezésnek formális bíróságon kívüli és 

bíróságon belüli cizellált, tagolt és többrétegű struktúrája. A nehéz élethelyzet megélése 

mellett a társadalom (és az azt alkotó egyén) magára maradt, mert a korábbi rendszerváltást 

megelőző időszakban létező „paternalista állam” eszménye ekkor már a múlté. Az államnak az 

államszocializmus időszakához képest a rendszerváltás hatására annak következtében már 

teljes mértékben átalakul a jogalkotási mechanizmusa. Immár a fő szempont ezen időszakban 

a jogállami követelményeknek megfelelő jogalkotás megteremtése és kialakítása. Lényeges 

iránytűként szolgált az új jogszabályok megalkotásához és azok tartalmának kialakításához az 

állam oldalán (II.c.) a jogállamisághoz fűződő elvárásokhoz igazodó jogi környezet kialakítása 

mellett az ország EU-s csatalakozásának előkészítése (a közvetítői eljárásról szóló 2002. évi 

LV. törvény, a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény), amely célkitűzés 

teljesítése a jogalkotó szándéka szerint hatékony - széles értelemben vett - igazságszolgáltatási 

rendszer kialakítását is jelentette. Célkitűzésként, jogpolitikai törekvésként volt megragadható 

a rendszerváltás után a túlterhelt bírósági szervezet tehermentesítése (az arbitrációs 

(választottbírósági) eljárás bevezetése,[9] a közvetítői (mediációs) eljárás már említett 

jogszabályi alapjainak lefektetése, az eljárás gyorsabbá, egyszerűbbé és költséghatékonyabbá 

tétele érdekében fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői hatáskörbe telepítése).[10] A 
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közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény általános indokolása szerint „a polgári 

jogviták bíróságon kívüli szabályozása elsősorban azért került előtérbe, mert az érdekelt felek 

ügyére sokkal gyorsabb és olcsóbb megoldással szolgálhat, másrészt mert közismerten 

túlterhelt bíróságok tehermentesítését jelentheti, de ezen túlmenően hozzájárul a hazai 

konfliktuskezelő kultúra kialakításához és megszilárdításához…A közvetítői tevékenységre 

vonatkozó szabályozás kidolgozásának egyik lényeges célja, hogy szélesebb körben tegye 

ismertebbé a (mediációs) közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségét”.[11] A jogalkotó 

törekvése szerint „az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a jogérvényesítés feltételeinek egyik 

meghatározó elemét adó támogatási rendszer – a jogi segítségnyújtó rendszer – kialakítása 

tekintetében a jogalkotót széleskörű mérlegelési jogkör illeti meg…Az alapjogi 

követelményeken túlmenően az igazságszolgáltatás modernizációja – együtt a rendszerváltást 

követően lezajlott társadalmi-gazdasági folyamatokkal – is szükségessé teszi az átfogó állami 

jogi segítségnyújtó intézményrendszer megteremtését…A jogi segítségnyújtás jól működő, 

átfogó rendszere másrészről hosszabb távon az igazságszolgáltató hatóságok tevékenységének 

és a jogérvényesítésre szolgáló költségvetési források ésszerű felhasználását is elősegítheti. E 

hatóságok munkája ugyanis gördülékenyebbé válhat az eljárásokban jogi segítségnyújtásban 

részesülő ügyfelek kereseteinek, kérelmeinek intézése révén, az ügyfelek pert megelőző 

tájékoztatása, részükre szakszerű jogászi segítség biztosítása pedig elősegítheti a jogviták peren 

kívüli megoldását”.[12] 

A harmadik irányú felvetés a tematikus specializáció szférájában, - tovább közelítve a lényeges 

társadalmi valósághoz - bukkan fel: a bekövetkezett társadalmi változások (társadalmi, 

politikai, és gazdasági átalakulás) milyen hatást gyakoroltak a hazai magánjogi jogérvényesítés 

folyamatára (III.)? A társadalmat ért hatások (II.b.) visszaköszönnek az állam jogalkotásában, 

a jogalkotás társadalmi változásokat „lekövető” szerepében (II.c.). Az állam kialakítja a 

bírósági igényérvényesítés alternatív lehetőségeit, amelyek jellemzően – a munkajog világában 

speciális szerepet betöltő munkaügyi döntőbizottságok kivételével – az államszocializmus 

időszakában még nem léteztek. Ez az intézmény a munkajogi jogvita békés elintézésére 

törekedett, amelynek „erénye: a vita felmerülésének helyszínéhez a legközelebbi elintézés, 

valamint a dolgozók érdekét szolgáló gyorsaság”.[13] A konfliktus-kezelésnek, a felmerülő 

esetleges jogviták rendezésének a rendszerváltást követően már széles választéka áll 

rendelkezésre (felek közötti formális egyeztetés, a konfliktuskezelést és az önismeret 

fejlesztését elősegítő tanfolyamok elvégzése, pszichológus szakember segítségének 

igénybevétele). Kérdés, hogy az állam milyen mértékben tud olyan új lehetőséget felajánlani új 

jogszabályok megalkotása révén, amely találkozik a jogkereső közönség igényeivel, illetve a 

jogalany természetes személy milyen mértékben fogékony az újonnan bevezetett megoldások, 

struktúrák irányában (a kínálat és a kereslet kapcsolata). A felgyorsult élet és az abból fakadó 

hirtelen és kiszámíthatatlan emberi reakciók, cselekvések rendszerint nem kedveznek a 

konfliktus-kezelést erősítő társadalmi környezet és társadalmi tudatosság, valamint egyéni 

megfontoltság, körültekintés kialakulásának. 

 

4. Következtetések  

 

1. A jog egyik feladata az élethelyzetek körültekintő szabályozása. Nem közömbös, hogy a jogi 

rendezés milyen időpillanatban, a szabályozni kívánt élethelyzet előtt vagy azt követően 

következik-e be. A jogirodalomban inkább a második szcenárió tekinthető elfogadott 

álláspontnak. A jogszabályi változások általában utólag követik a társadalmi változásokat [14] 

Ennek a kérdésfelvetésnek az adhatja a relevanciáját, hogyha bizonyos helyzetekre, 

szituációkra a jog már előzetesen felkészülhetne, ezáltal kiküszöbölhető lenne ezen helyzetek, 

állapotok vagy az ahhoz vezető magatartásformák bekövetkezése. Bármely jogi szabályozás 

(reakció) a jogalanyok részéről válaszreakciót vált ki, amely a jogalkotót további, ezen 
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válaszreakciótól függő jogalkotásra késztetheti (rendelkezés, szabályozás vagy reakció)←→ 

válaszreakció (magatartás)). A folyamat, azaz a válaszok egymásra épültsége tkp. egy 

láncreakciónak is felfogható, mert a válaszreakció (magatartás) a jogalkotó részéről egy újabb 

reakciót (rendelkezést, szabályozást) fog kiváltani, amely szintén egy újabb válaszreakciót 

(magatartást) idézhet elő.  

2. A jogi előírások által elérni kívánt cél többnyire ideológiai, a politikai-hatalmi meggyőződés 

által képviselt értékrendet törekszik kifejezésre juttatni.  A jogi norma tartalma gyakorlatilag a 

hatalmat birtokló politikai hatalmi elit aktuális – hatalmi-, érdek és politikai - állapotának a 

visszatükröződése is. A jogilag szabályozni kívánt tárgy, illetve terület jogszabályi 

megközelítése a hatalmi eliten belüli érdekkonfliktusok megjelenítője, visszatükrözője. A 

politikai hatalmat gyakorló erőn belüli érdekcsoportok közötti küzdelem fogja tudni eldönteni, 

hogy melyik álláspont, nézet, elképzelés, koncepció kerekedik felül, melyik válik 

törvényjavaslattá vagy végül elfogadott törvénnyé, kihirdetett jogszabállyá. 

3. A jog létrejöttében tehát a megalkotásában már a törvényjavaslat témájának, tárgyának 

kialakításában közreműködők közötti élethelyzetek, hatalmi viszonyok, érdekkonfliktusok is 

közrehatnak. A jog „nem tükrözi, hanem létrehozza (konstituálja) a hatalmi viszonyokat, a 

hatalomhoz fűződő képzeteket, az egyenlőtlenségek elfogadását”.[15] A jogi norma tartalma a 

hatalmi, politikai viszonyok későbbi alakítója, befolyásolója lesz. Ha a jog nemcsak az 

életviszonyok szabályozására vonatkozó eszköz, hanem a hatalmi érdekcsoportok közötti 

küzdelem eszköze is egyúttal, a jogi norma tartalmában a meglévő pozíció, helyzet 

megerősítésére is törekedni fog (konzerválás). A hatalmi érdekcsoport elsődlegesen abban lesz 

érdekelt, hogy olyan tartalmú jogszabály kerüljön megalkotásra, amely az ő hatalmi pozícióit 

– választói oldalról és a hatalmi-uralmi (államhatalmi) szférán belülről is – képes lehet 

megszilárdítani. A posztkommunista jogi hagyományban „az elit a jogot nyílt politikai célokra 

használja…Ennek megfelelően a jognak nem az igazsághoz van köze, hanem az erőhöz és a 

hatalomhoz”.[16] 

4. Az életviszonyok teljes köre jogi szabályozottságot igényel, vagyis nem maradhat olyan fehér 

folt, olyan érintetlen terület, amelyet a jog nem „fed le”. Az életviszonyok széles skálája mellett 

az új szabályozási igények (pl. az adatvédelmi szempontok fokozott figyelembe vétele (jelenleg 

már a GDPR is), az egyenlő bánásmód követelményének az élet minden területén való 

érvényesülése) is további, korszerűbb előírások megalkotását tehetik szükségessé. A neves 

szerző megközelítése, megfogalmazása szerint „A jog növekedése a jogesetek felhalmozódását, 

s annak következtében a jogtételek és a jogi szervek felszaporodását jelenti”.[17] A jog 

folyamatos növekedése, gyarapodása a jog betartását,végrehajtását biztosító intézményrendszer 

bővítését is szükségessé teszi. A jog erőteljes expanziója és mennyiségi megnövekedése a 

szabályozási területek sokasága és mélysége okán alighanem a jövőben is elkerülhetetlen, 

tendenciaszerű folyamat marad. 

5. A társadalmi változásokat a jogszabályi előírásoknak nemcsak figyelemmel kell kísérnie, 

hanem bizonyos szempontból befolyásolnia is kell(ene). Az „általános” – a „konkrét” – a 

„tematikusan speciális” megközelítése a vizsgált témakörnek, a rendszerváltás utáni 

jogérvényesítés folyamatában a jogszabályi környezet alakulásának, illetve változásának az 

áttekintését is jelenti. A jogalkotó felelőssége abban ragadható meg, hogy a jogszabályi 

feltételek milyen mértékben voltak/vannak biztosítva a jogalanyok számára. „…A joghoz való 

viszony szükségképpen politikai, gyakorlatilag mindenekelőtt állami szervekhez való 

viszony”.[18] A jogszabály által biztosított lehetőség és a jogalany részéről felmerülő igény 

összhangjának kialakítása nem biztos, hogy egybevág, illetve korántsem egyértelmű, hogy 

ugyanakkor, ugyanabban az időben (időintervallumban) jelentkezik. A rendszerváltás után 

bekövetkező társadalmi változás és a jogérvényesítés folyamata között minden esetben a 

jogalkotás fázisa helyezkedik el. A jogalkotás milyen szerepet tölt be a jogérvényesítés 

előfeltételeinek biztosításában? A jogszabályi környezet, a jog által szabályozott élethelyzet, a 
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jog által bevezetett igényérvényesítési eszköz, lehetőség hatására a jogalany (természetes 

személy) élhet a számára a jog által felkínált eséllyel. Nagy kérdés, hogy mindezen jogszabály 

által elérhetővé tett lehetőségek eljutnak-e hozzá, amely lehetséges kontaktus jelen esetben is 

mindig kétirányú, kétoldalú kapcsolat. A jogszabálynak közvetlenül vagy közvetett módon a 

címzett számára hozzáférhetőnek kell lennie, a címzettnek pedig aktív magatartást kell 

tanúsítania a jogszabály tartalmának megismerésében. A másik oldalon viszont a jogalany 

(természetes személy) által igénybe venni kívánt lehetőség (vagy annak hiánya) – lobbycsoport 

közreműködése, egyesület, társadalmi szervezet javaslata képében, tudományos műhely által 

kidolgozott szakmai javaslat formájában vagy a bírói gyakorlat által kialakított eredményként 

–jut(hat) el a jogalkotóhoz, aki – ideális esetben - a társadalmi igény kielégítéseként meghozza 

a megfelelő jogszabályi előírásokat. Ez utóbbi álláspontunk szerint kevésbé jellemző a 

jogalkotás folyamatának viszonylagos zártsága és távolsága miatt. Az életszerűség alapján az 

állam által biztosított „lehetőség” vagy a társadalom oldalán megmutatkozó „igény” 

fogalompárból a társadalom számára a „lehetőség” megvalósulásának van nagyobb esélye, 

mintsem az „igény” jogszabállyá transzformálódásának. A közvetítői eljárás bevezetéséről 

szóló törvény („lehetőség”) hatására a magánjogi tárgyú jogvitákban a bírósági polgári (peres) 

igényérvényesítést megelőzően a (magán) közvetítői eljárás nem tudott teret nyerni 

Magyarországon, feltehetően azért, mert a társadalom nem volt hozzá „eléggé felkészült” (az 

„igény”, illetőleg pontosabban annak hiánya nyilvánult meg). Ugyanakkor a jogi 

segítségnyújtásról szóló törvény által – jelenlegi struktúrájában - a járási hivatalokban 

kialakított ingyenes (jogi) segítségnyújtás a bírósági félfogadási nap (jelenlegi elnevezése: 

ügyfélsegítő) mellett népszerűvé vált, mert megfelelő fórumává vált a fél ügyes-bajos dolgának 

az előadására (köznapi megfogalmazással élve a „véleményének kibeszélésére”, a 

„panaszkodásra”), ahol őt meghallgatják, attól függetlenül, hogy az előadott eset jelent-e olyan 

mérvű jogsérelmet, hogy bármilyen konkrét kérelmet kellene-e előterjesztenie, jegyzőkönyvbe 

diktálnia. A hazai rendszerváltást követő magánjogi jogérvényesítés folyamatában a bíróság 

előtti ügyfélsegítés, a bíróság által igénybe vehető ingyenes közvetítői eljárás és a járási hivatal 

előtti jogi segítségnyújtás talán a hazai vitarendezés és konfliktuskezelés javításának, 

fejlesztésének irányába mutató tendencia lehet, azonban ennek a feltevésnek a lehetséges 

bekövetkezését, illetve valóságtartalmát csak a jövő döntheti el. A jogirodalmi álláspont szerint 

„a formális és informális konfliktusmegoldási módok közötti határvonalat mindkét irányban 

nyitottnak kell tételeznünk, mert csak ez biztosíthatja egy adott jogrendszeren belül a 

konfliktusmegoldási módok megválasztásának szabadságát. A mozgásirányt sokféle – objektív 

és szubjektív tényező befolyásolhatja: mindenekelőtt az igényérvényesítés fakultatív jellege, a 

jogsérelem mértéke, a konfliktushelyzet természete és nem utolsósorban az ellenérdekű fél 

magatartása. A megoldási mód adekvát kiválasztása függ a jogrendszer által felkínált 

lehetőségektől, a jogismeret szintjétől vagy a jogi gondolkodás tradicionális 

megnyilvánulásaitól is”.[19] 
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Absztrakt 

„Egy pillanatra sem szabad elfelejtünk, hogy a tárgyalás jegyzőkönyve alapján, amelyekre 

támaszkodva ma ezek felett az emberek felett ítélkezünk, holnap bennünket fog megítélni a 

történelem.” (Lord Geoffrey LAWRENCE) 

Hetvenhárom évvel ezelőtt zárult le a történelem legjelentősebb pere, a nürnbergi per. 

Mérföldköve a történelemnek s a nemzetközi jognak egyaránt. Először kerültek felelősségre 

vonásra azok a nem mindennapi gonosztevők, akik oly súlyos bűntetteket követtek el az 

individuum ellen, amelyet a világ korábban még nem tapasztalt, a rettentő pusztítás nyomot 

hagyott minden ember életében. Hosszú évtizedek óta indítja meg a történészeket, a jogászokat, 

s apologétáik igyekeznek a történelem egyfajta torz számot adásává tekinteni, a nemzetközi 

jogban bekövetkezett visszalépésnek minősíteni. A békés együttélés politikájának megóvása 

érdekében fontos a nürnbergi ítélet szellemiségét ápolni és alapelveit megőrizni. A vitatható 

kérdései egyfelől a jogi fundamentumával, másfelől az erkölcsi mivoltával kapcsolatosak. A 

társadalom gerincét a jog képezi, s, ha a jogban felmerül az igazságtalanság kérdése, a határ a 

jogbiztonság és az igazságosság között elmosódik, így az megrendíti a társadalom jogba vetett 

hitét, amely lehetőséget ad a további feszültségek generálására. Németországnak és 

szövetségeseinek katonai legyőzését követően a bűnösök felelősségre vonása mellett társadalmi 

és egyéb, politikai érdekek szóltak. A nemzetközi szerződések megsértésével, illetőleg a 

nemzeti jog áthágásával aligha lehetett volna megteremteni a felelősségre vonás jogi kereteit, 

így a német jogban újjáélesztették a természetjogot, s ezen alapon ítélték el a háborús 

főbűnösöket. Jelen konferenciatanulmány arra tesz kísérletet, hogy a nürnbergi pert az imént 

írtak tükrében, egy eltérő perspektívából mutassa be, fókuszában a jog és az erkölcs dimenziója 

áll.  

Kulcsszavak: jog és erkölcs, nemzetközi büntetőjog, nürnbergi per, természetjog, 

jogpozitivizmus 

 

1. Bevezető gondolatok 

 

1945. november 20-án megkezdődött a történelem s a nemzetközi (büntető)jog legjelentősebb 

pere, a nürnbergi per. 1945. augusztus 8-án az Egyesült Államok, a Francia Köztársaság, Nagy 

Britannia és Észak-Írország, valamint a Szovjet Szocialista Köztársaság (The Allies, a 

szövetségesek) deklarálták a londoni egyezményt, mely életre hívta a Nemzetközi Katonai 

Törvényszéket.1 Az egyezmény, amelyhez utólag tizenkilenc állam csatlakozott, olyan 

nemzetközi büntető fórumot hozott létre, melynek egyetlen feladata volt: a német háborús 

bűncselekményekért leginkább felelős személyeknek a felelősségre vonása.2 A győztes 

nagyhatalmak a felelősségre vonás elhatározásával s annak jogi kereteinek megteremtésével 

                                                 
1 Ld. a törvényszéket felállító, londoni egyezményt s benne a bíróság statútumát: A Yale Jogi Iskola, Lillian 

Goldman Jogi Könyvtára, The Avalon Project weboldalról: http://avalon.law.yale.edu/imt/imtchart.asp (Utoljára 

megtekintve: 2019. 05. 24.). 
2 HOFFMANN Tamás: Nemzetközi büntetőjog. In: KENDE Tamás – NAGY Boldizsár – SONNEVEND Pál – VALKI 

László (szerk.): Nemzetközi jog. Budapest, Wolters Kluwer Kft., 2014, 546. 

mailto:dr.jur.papppetra@gmail.com
http://avalon.law.yale.edu/imt/imtchart.asp
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felélesztették a természetjogot.3 Az újjáéledés központi eleme az elméleti jogi gondolkodástól 

lehető legtávolabb lelelhető fel. E központi elem alkotóelemeit jelentette Németország és 

szövetségeseinek katonai legyőzése a második világháborúban; az amerikai katonai és 

igazságszolgáltatási gépezet dominanciája a győztesek között; és végül a legyőzött országok, 

elsősorban Németország katonai, állami és jogszolgáltatási vezetőinek felelősségre vonása. 

Nemzetközi szerződések megsértésével vagy belső törvények áthágásával alig néhány, 

háborúért felelős vezetőt lehetett volna felelősségre vonni, ám a háború szörnyűségeiért 

átfogóbb felelősségre vonást sürgető társadalmi csoportok nyomására szélesebb jogi alap vált 

szükségessé. Ezt elégítette ki az egyes államok felett álló íratlan természetjog eszméjének 

reaktiválása, valamint a felelősségre vonást levezető amerikai igazságügyi tisztviselők és egyes 

jogpolitikus csoportok.4 Németországban ekkor fellépni a természetjog újjáélesztéséért nem 

elméleti tett volt, hanem a politikai-ideológiai szükség által indukált reakció.5 Nürnbergben 

számos pert lefolytattak 1946 és 1949 között,6 ám jelen értekezésben kizárólag egy per fog 

szerepet kapni: a háborús főbűnösök (The Major War Criminals) pere.  

 

2. Történeti kitekintés 

 

Először, közvetetten már az első világháború után megjelent a háborús bűnökért való 

felelősségre vonás ideája a versailles-i békeszerződésben.7 Másfelől, közvetlen előzménye az 

1943 októberében a szövetségesek által felállított bizottság, amelynek feladata a második 

világháború alatt elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálása volt.8 Az első, egyértelmű 

kijelentése a szövetségeseknek az 1943. október 30-án közzétett moszkvai nyilatkozatban9 volt, 

arra vonatkozólag, hogy akik a háború alatt „atrocitásokat” követtek el, felelősségre kell 

vonni.10 E nyilatkozatban deklarálták a háborús bűnösök felelősségre vonását a territorialitás 

elve alapján, mely szerint a bűnösöket abban az országban kell felelősségre vonni, ahol a 

                                                 
3 A természetjog mindig a tételes jog megkérdőjelezésével vagy megkérdőjelezhetőségével kapcsolatban tűnik elő. 

Ezen tulajdonsága (kritikai-normatív jellege) viszont olyan objektív és állandó valóságon kell, hogy 

alapuljon, ami lehetővé teszi a pozitív joggal szemben az általános és örök érvényűség tételezését, vagyis a 

természetjognak egy olyan objektív valóságra vagy igazságtartalomra kell utalnia és alapulnia, amely révén mint 

jog a kérészéletű és esetleges pozitív joggal szemben állandó eszmeként, ideaként léphet fel. Ld. FRIVALDSZKY 

János: TERMÉSZETJOG, Eszmetörténet (szerk.: VARGA Csaba). Budapest, Szent István Társulat, 2001, 2. 

Letöltve 2019. március 8-án weboldalról: 

https://people.inf.elte.hu/fodtaai/anett_2/Termeszetjogeszmetortenet(1).pdf Ld. még pl. TÓTH J. Zoltán: A 

természetjog. In: TÓTH J. Zoltán: Jogelméleti alapok. Budapest, Patrocinium, 2018, 118-133. 
4 POKOL Béla: Természetjog a társadalmi folyamatok pozitíválódása után. Jogelméleti Szemle, 2001/4, 10. Letöltve 

2019. május 4-én a Jogelmélet Szemle weboldaláról: http://jesz.ajk.elte.hu/pokol8.html  
5 KARÁCSONY András: Jogfilozófia és társadalomelmélet. Budapest, Pallas Stúdió, 2000, 30. 
6 A háborús főbűnösök perét követően, Nürnbergben még tizenkét pert folytattak le, úgy mint például az orvosok, 

az ügyvédek, a bírák pere, stb. Ld. FERENCZ, Benjamin B.: International Criminal Courts: The Legacy of 

Nuremberg. Pace International Law Review, Vol. 10, Iss. 1, June 1998, 213. Letöltve 2019. május 25-én 

weboldalról: https://core.ac.uk/download/pdf/46711856.pdf. Ld. még a perekről részletesebben: 

https://www.history.com/topics/world-war-ii/nuremberg-trials és 

https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/Nuremberg_trials.html. 
7 Az első világháborút befejező Párizs környéki békeszerződést Németországgal Versaillesban 1919. június 28-án 

kötötték meg. Ld. http://www.grotius.hu/doc/pub/UPKVVT/2013-02-06_a-versailles-i-bekeszerzodes.pdf 

(Utoljára megtekintve: 2019. 05. 25.). Ld. angolul a versailles-i békeszerződést https://www.loc.gov/law/help/us-

treaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf (Utoljára megtekintve: 2019. 05. 25.), valamint ld. DR. HALMOSY Dénes: 

Nemzetközi szerződések 1918–1945. A két világháború közötti korszak és a második világháború legfontosabb 

külpolitikai szerződései. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Gondolat Könyvkiadó, 1983, 53-78. 
8 DE ZAYAS, Alfred-Maurice: A nürnbergi per, 1945-1946. In: DEMANDT, Alexander (szerk.): A történelem nagy 

perei: törvény és hatalom (ford. BOR Ambrus). Budapest, Holnap, 1993, 205. 
9 Ld. angolul a nyilatkozatot http://avalon.law.yale.edu/wwii/moscow.asp (Utoljára megtekintve: 2019. 05. 25.). 
10 BASSIOUNI, M. Cherif: Crimes Against Humanity, Historical Evolution and Contemporary Application. 

Cambridge, University Press, 2011, 150. 

https://people.inf.elte.hu/fodtaai/anett_2/Termeszetjogeszmetortenet(1).pdf
http://jesz.ajk.elte.hu/pokol8.html
https://core.ac.uk/download/pdf/46711856.pdf
https://www.history.com/topics/world-war-ii/nuremberg-trials
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/Nuremberg_trials.html
http://www.grotius.hu/doc/pub/UPKVVT/2013-02-06_a-versailles-i-bekeszerzodes.pdf
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf
http://avalon.law.yale.edu/wwii/moscow.asp


289 

 

bűncselekményeket elkövették, kivéve a háborús főbűnösöket, akiknek a cselekménye nem 

kötődik egy adott földrajzi helyhez.11 A szövetségesek számos konferenciát tartottak,12 melyek 

keretében a későbbi eljárások alapjául szolgáló anyagi jogi szabályok már a vádlottak és a 

tényleges cselekmények meghatározása előtt körvonalazódtak,13 amelyben nagy szerepet 

kapott a későbbi főügyész, az amerikai Robert Jackson, aki egy 1941-es havannai beszédében 

már a későbbi statútum alapjait fektette le.14 Végül a londoni egyezmény15 expressis verbis 

deklarálta a háborús bűnösök felelősségre vonását. Az egyezmény első cikke felállította a 

Nemzetközi Katonai Törvényszéket (International Military Tribunal – IMT, a továbbiakban: a 

Törvényszék).16 A Törvényszék hivatalos székhelye Berlin volt, de a tényleges üléseket 

Nürnbergben,17 az igazságügyi Palotában (Palace of Justice, Justizpalast) tartották,18 melynek 

két oka volt. Az első szimbolikus ok, hiszen Nürnberg volt az a város, ahol 1935-ben tartotta a 

német nemzetiszocialista párt éves pártgyűlését, s 1935-ben itt fogadták el a Reichstag speciális 

ülésén a faji törvényeket.19 A másik ok pragmatikus volt, Nürnberg volt az egyik azon kevés 

városok közül, amelyek érintetlenek maradtak Németországot sújtó bombázások 

következtében.20 A Törvényszék tagjait a négy győztes állam delegálta, négy bíróból, négy 

főügyészből és azok helyetteseiből álltak.21 A Törvényszék statútuma a bűncselekményeket 

három kategóriába sorolta, nevezetesen (a) béke elleni bűncselekmények (Crimes against 

Peace), (b) háborús bűncselekmények (War Crimes) és (c) emberiesség elleni 

bűncselekmények (Crimes against humanity).22 A Törvényszék vádlottjai a huszonnégy náci 

                                                 
11 „Major criminals, whose offenses have no particular geographical location.” Ld. Moszkvai nyilatkozat 

(Moscow Declaration, Vö. 9. lj.). Ld. COWLES, Willard B.: Trials of War Criminals (Non-Nuremberg). The 

American Journal of International Law, Vol. 42, No. 2, Apr. 1948, 299. Letöltve 2019. június 10-én weboldalról: 

https://www.jstor.org/stable/2193675?seq=1#metadata_info_tab_contents Ld. még PAULSON, Stanley L.: 

Classical legal positivism at Nuremberg. Philosophy & Public Affairs, Vol. 4, No. 2, 1975, 137. Letöltve 2019. 

május 23-án weboldalról: https://www.jstor.org/stable/2265160?seq=1#page_scan_tab_contents Ld. még SZABÓ 

Imre: A nürnbergi per és a nemzetközi büntetőjog. Budapest, Officina, 1946, 11-12. 
12 Kiemelvén a jaltai konferenciát, ahol a szövetségesek a német vezetőket háborús bűnösöknek nevezték, majd a 

potsdami konferencián megkötötték az úgynevezett potsdami egyezményt, melynek keretében létrehoztak a 

külügyminiszterek tanácsát a célból, hogy rendezzék Németországban a fennálló helyzetet, s így fokozatosan 

határozták el magukat egy bírói fórum felállítása mellett. Ld. MURRAY, Judah: Natural Law and Legal Positivism 

in the Nuremberg Trials. Senior Honors Thesis. Liberty University, 2014, 6. Letöltve 2019. május 23-án 

weboldalról: https://digitalcommons.liberty.edu/honors/428/ 
13 WILKINSON, Robert B.: The Nuremberg and Tokyo Trials: Another Step toward. International Justice, American 

Bar Association Journal, Vol. 35, No. 4, 1949, 302.  
14 BARETT, John: The Nuremberg Roles of Justice Robert H. Jackson. Washington University, Global Studies Law 

Review, Vol. 6, 2007, 517. 
15 Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis Powers. 

Röviden: London Agreement (londoni egyezmény, Vö. 1. lj.). 
16 Londoni egyezmény 1. cikk (London Agreement Article 1, Vö. 1. lj.). 
17 Londoni egyezmény 22. cikk (London Agreement Article 22, Vö. 1. lj.). 
18 MCKEOWN, Tessa: Nuremberg: Procedural Due Process at the International Military Tribunal. Submitted for 

the LLB (Honours) Degree. Victoria University of Wellington, 2013, 4-5. Letöltve 2019. május 25-én weboldalról: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2647780 
19 Ld. erről bővebben: https://www.jewishvirtuallibrary.org/background-and-overview-of-the-nuremberg-laws és 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/hu/article/nuremberg-laws (Utoljára megtekintve: 2019. 05. 25.). 
20 WASHINGTON, Ellis: The Nuremberg trials: Last tragedy of the holocaust. Lanham, University Press of America, 

2008, 18-19.  
21 Trial of The Major War Criminals before The Internaitonal Military Tribunal, Volume 1, Nuremberg, 14 

November 1945 – 1 October 1946. Nuremberg, 1947, 1-5. (a továbbiakban: IMT-Trial-Vol.1.). 

Letöltve 2019. május 3-án weboldalról: https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-I.pdf  
22 Ld. a Törvényszék statútumának 6. cikk (a), (b) és (c) pontjait (Charter of the International Military Tribunal, 

Article 6, Vö. 1. lj.) és Ld. FERENCZ i. m. 211. 

https://www.jstor.org/stable/2193675?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/2265160?seq=1#page_scan_tab_contents
https://digitalcommons.liberty.edu/honors/428/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2647780
https://www.jewishvirtuallibrary.org/background-and-overview-of-the-nuremberg-laws
https://encyclopedia.ushmm.org/content/hu/article/nuremberg-laws
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-I.pdf
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háborús főbűnös (végül huszonegy személyt vontak felelősségre23),24 kik katonai, politikai és 

gazdasági vezetők voltak.25 1946. október 1-jén került sor az ítélethirdetésre. Ennek 

eredményeként a vádlottakból tizenegyet halálbüntetésre (akasztás általi halálra, death by 

hanging), három vádlottat életfogytig tartó szabadságvesztésre (imprisonment for life), négy 

vádlottat határozott ideig tartó szabadságvesztésre (10, 15, 20 évre) ítéltek és három vádlottat 

nem találtak bűnösnek (not guilty), így őket felmentették a vádak alól.26  

 

3. A nürnbergi per kritikái  

 

A nürnbergi per ítélete számos okból kritizálható, s kritikái sokrétűek.27 Ami a legkevésbé 

megkérdőjelezhető, az az a tény, hogy ez volt az első jogi momentuma a nemzetközi büntetőjogi 

felelősségre vonásnak,28 s ezzel megalapozva a jogfejlődését a nemzetközi büntetőjognak.29 A 

leggyakoribb kritikái a törvényesség alapelvének (principle of legality), különösen az ex post 

facto szabályának30 a megsértéséből fakadnak,31 és abból a tényből, hogy a nürnbergi 

törvényszék egy ad hoc bíróság volt, melyet a győztes hatalmak kreáltak, így a győztesek 

igazságszolgáltatását reprezentálta.32  Ezen kritikák kapcsán merül fel a jog és az erkölcs 

                                                 
23 A vádlottak közül Martin Bormann a per idején eltűnt, ám távollétében akasztással halálra ítélték, bár az ítélet 

végrehajtására nem került sor soha, majd 1950-ben meghalt. Ld. IMT-Trial-Vol.1. i. m. (Vö. 21. lj.) 102. 367. 

Gustav Krupp von Bohlen und Halbach betegségének okán felmentették a vádak alól. Ld. Uo. 171. Robert Ley a 

tárgyalás előtt (1945. október 25.) öngyilkosságot követett el. Ld. Uo. 6. 
24 „The accused men, who were responsible for the cruelest crimes ever seen on the face of the earth, were given 

the kind of a trial which they, in the days of their pomp and power, never gave to anyone.” Ld. FERENCZ i. m. 212. 
25 Ld. erről részletesebben weboldalról: 

http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/nuremberg/meetthedefendants.html és 

https://avalon.law.yale.edu/imt/count.asp  
26 A vádlottak név szerint az egyes büntetési tételek mentén. Akasztás által halálra ítélt: Hermann Wilhelm Göring, 

Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, 

Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Arthur Seyss-Inquart. Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt: Rudolf 

Hess, Walter Funk, Erich Reader. 10 évre ítélt: Karl Dönitz. 15 évre ítélt: Constantin von Neurath. 20 évre ítélt: 

Baldur von Schirach, Albert Speer. Felmentett: Hjalmar Schacht, Francz von Papen, Hans Fritzsche. Ld. IMT-

Trial-Vol.1. i. m. (Vö. 21. lj.) 365-367.  
27 DONDÉ-MATUTE, Javier: International Criminal Responsibility as a Founding Principle of International 

Criminal Law. In: BERGSMO, Morten and BUIS, Emiliano J. (ed.): Philosophical Foundations of International 

Criminal Law: Foundational Concepts. Brussel, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2019, 140. Letöltve 2019. 

május 25-én weboldalról: http://www.toaep.org/ps-pdf/35-bergsmo-buis 
28 Ezzel megteremtve az egyén felelősségét a nemzetközi jogban, hiszen a bűncselekményeket nem absztrakt 

entitások követik el, hanem emberek. „[…] Crimes against international law are committed by men, not by 

abstract entities. […] Crimes always are committed only by persons…” Ld. BASSIOUNI i. m. 151-152.  
29 DONDÉ-MATUTE i. m. 140-141.  
30 Meg kell említeni e körben a nullum crimen sine lege és a nulla poene sine lege elvét, amely szerint az egyént 

csak azért lehet büntetőjogi felelősségre vonni, és csak olyan büntetéssel lehet büntetni, amelyeket a jog az 

elkövetés pillanatában egyértelműen előírt. Ezen alapelv alkalmazása a nemzetközi jogban nehézségekbe ütközik, 

melynek oka a nemzetközi bűncselekmények fogalmának bizonytalanságából ered. A nürnbergi pert legfőképpen 

azért érte kritika, hogy ex post facto alkalmazta a nemzetközi jogot olyan cselekményekre, amelyek nem voltak 

határozottan tiltottak abban az időben, mikor elkövették őket.  A nürnbergi törvényszék azzal védekezett, hogy a 

nullum crimen sine lege maxima általában véve az igazságszolgáltatás egyik alapelve, viszont megengedi azon 

tettek megbüntetését, amelyeket a jog explicit verbis nem tiltott az elkövetésük idején, azonban végtelenül 

igazságtalan lenne e cselekmények büntetlenül hagyása. Ld. GELLÉR Balázs: A nemzetközi büntetőjog. In: BUSCH 

Béla (szerk.): Büntetőjog Általános Rész, Ötödik, hatályosított kiadás. Budapest, HVG Orac Lap- és könyvkiadó 

Kft., 2010, 537-538. és Ld. még TOMUSCHAT, Christian: The Legacy of Nuremberg. Journal of International 

Criminal Justice 4, 2006, 834-837. Letöltve 2019. június 8-án weboldalról: 

https://pdfs.semanticscholar.org/73dc/c55d3a1ccadf9f8bb2202e5739c9cfd982b8.pdf  
31 SELLARS, Kristen: Imperfect Justice at Nuremberg and Tokyo. European Journal of International Law, Vol. 21, 

Iss. 4, Nov. 2010, 1089. Letöltve 2019. május 27-én weboldalról: 

https://academic.oup.com/ejil/article/21/4/1085/418156#6183069 
32 DONDÉ-MATUTE i. m. 141.  

http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/nuremberg/meetthedefendants.html
https://avalon.law.yale.edu/imt/count.asp
http://www.toaep.org/ps-pdf/35-bergsmo-buis
https://pdfs.semanticscholar.org/73dc/c55d3a1ccadf9f8bb2202e5739c9cfd982b8.pdf
https://academic.oup.com/ejil/article/21/4/1085/418156#6183069
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kapcsolata,33 melynek leginkább látványos konfliktusa, amikor olyan személyek felelősségre 

vonását kívánják, akik korábban a hatályos jognak megfelelően cselekedtek, azonban a 

magatartásuk alapjául szolgáló normák később elveszítették legitimációs bázisukat.34 E 

látványos konfliktus egyik kiemelkedő esete a nürnbergi per, ahol a természetjog és a 

jogpozitivizmus35 vívott harcot egymással. A diszkusszió középpontjában nemzeti és 

nemzetközi színtéren is a mai napig azon elméleti keretek között mozog, amelyet Radbruch, 

                                                 
33 Ld. erről részletesebben pl.: POKOL Béla: Jog és morál. AUSz: Forum Acta Juridica et Politica, 2011/1, 2. 

Letöltve 2019. március 8-án weboldalról: http://acta.bibl.u-szeged.hu/29292/1/juridpol_forum_001_002_109-

155.pdf vagy BÓDIG Mátyás: A jog és az erkölcs közötti viszony a konceptuális jogelmélet szempontjából. 

Miskolci Jogi Szemle, 2007/2. Letöltve 2019. május 2-án weboldalról: http://www.mjsz.uni-

miskolc.hu/200702/3_Bodig.pdf KROKOVAY Zsolt: Erkölcs – Jog – Szabadság. In: CS. KISS Lajos: Herbert L. A. 

Hart jogtudománya kritikai kontextusban. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014, 473-481. VARGA Csaba: A jog és 

belső erkölcsisége. In: VARGA Csaba: A jog társadalomelmélete felé. Budapest, 1999, 231-241. Letöltve 2018. 

november 6-án weboldalról: http://mek.oszk.hu/15300/15303/15303.pdf 
34 FILÓ Mihály: Radbruch naivitása. Herbert L. A. Hart a visszaható hatály tilalmáról. Világosság, 2010 tavasz, 

146. Letöltve 2019. május 3-án weboldalról: 

https://epa.oszk.hu/01200/01273/00056/pdf/Vilagossag_2010_tavasz_143-156.pdf 
35 A jogi pozitivizmus a jog olyan szemlélete, elmélete és annak érvényesítéséhez szükséges olyan 

gondolkodásmód, amelynek középpontjában a pozitív jog áll. A pozitív szó a latin positus főnév [állás, fekvés, 

helyzet], illetve a pono ige [odatesz, odaállít, elültet, elvet, elhelyez, alapoz valamire, helyez valamibe, felállít, 

meghatároz, megszab, megállapít, kijelent, állít, számít, sorol valahová] szavak együtteséből áll, mely jelentésében 

azonos a magyar, illetve más európai modern nyelvekben. A jogi nyelvben a pozitív jog mindenekelőtt a 

megállapított és rögzített jogi szabályokra utal. Mivel e szabályok rögzítettek és megállapítottak, a jogalkalmazás 

szempontjából is viszonylag könnyen megállapíthatók. Az ilyen jog e jellemzőinél fogva képes arra, hogy 

érvényesüljön, ill. készen áll arra, hogy érvényesítsék. A megállapított jelleg – többnyire, bár nem mindig – a jog 

jogalkotó által meghatározott voltát is jelenti. Emiatt a pozitív jog elsősorban alkotott, s mint ilyen, emberek 

valamilyen csoportja által akart jog. Ám mégsem kizárólag a jogalkotó által meghatározott, tehát tételezett, mert 

tartalmazza a jogalkalmazásban keletkezett és érvényesülésre kész szabályokat, például a bírói jogot és a 

jogászjogot is. Ld. erről részletesebben TAKÁCS Péter: A jogi pozitivizmus. In: TAKÁCS Péter: John Austin és a 

klasszikus analitikus iskola jogelmélete. Budapest, 2010, 1-2. Letöltve 2019. május 8-án weboldalról: 

http://real.mtak.hu/81420/1/a%20AUSTIN%20%202010%20a%20.pdf 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/29292/1/juridpol_forum_001_002_109-155.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/29292/1/juridpol_forum_001_002_109-155.pdf
http://www.mjsz.uni-miskolc.hu/200702/3_Bodig.pdf
http://www.mjsz.uni-miskolc.hu/200702/3_Bodig.pdf
http://mek.oszk.hu/15300/15303/15303.pdf
https://epa.oszk.hu/01200/01273/00056/pdf/Vilagossag_2010_tavasz_143-156.pdf
http://real.mtak.hu/81420/1/a%20AUSTIN%20%202010%20a%20.pdf
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Hart és Fuller teremtettek meg eszmetörténeti értékű vitájukkal36 a Harmadik Birodalom 

jogrendjének érvényességéről.37 

 

3.1. A természetjog és a jogpozitivizmus harca Nürnbergben 

 

A II. világháború embertelenségei alapjaiban rengették meg a jogpozitivizmus uralkodó 

paradigmáját. A pozitív jog szerint megfelelő eljárásban meghozott jogszabály lehet embertelen 

is, mint ahogyan azt a történelem megmutatta, mégpedig az emberi méltóságot – és az alapvető 

igazságosságot – sárba tipró törvény nem érdemli meg a törvény nevet,38 ezt tanítja a 

                                                 
36 Herbert Hart tanítása a jog és az erkölcs elválaszthatóságáról szólt, ez az úgynevezett separation thesis vagy 

Trennungsthese. Ld. GYÖRFI Tamás: A pozitivizmus-probléma. In: BÓDIG Mátyás – GYÖRFI Tamás – SZABÓ 

Miklós (szerk.): A Hart utáni jogelmélet alapproblémái. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2004, 11. A tézis klasszikus 

megfogalmazását is Herbert Hart adta. Ld. HART, Herbert L. A.: A jog fogalma (ford. TAKÁCS Péter). Budapest, 

Osiris, 1995, 215-216. A szeparabilitási tézis átfogóan megfogalmazva annyit jelent, hogy a jogot és az erkölcsöt 

egymástól fogalmilag elválaszthatónak tartjuk. E tézis alapján a jogi normáknak (direktíváknak, indokoknak), 

ahhoz, hogy jogi minőségre tegyenek szert, nem kell szükségképpen összhangban lenniük az erkölcs mércéivel. 

Ld. FILÓ i. m. 7. Az elválasztási tétel előzményei már megjelentek Hume-nál és Benthamnál, de a jogelméleti 

emlékezet John Austin munkásságához kapcsolja. Ld. SZILÁGYI Péter: Az elválasztási tétel Austin, Hart és a naiv 

Radbruch jogbölcseletében. In: CS. KISS Lajos: Herbert L. A. Hart jogtudománya kritikai kontextusban. Budapest, 

ELTE Eötvös Kiadó, 2014, 457. Hart elméletével szemben állt Radbruch, valamint Lon L. Fuller. Radbruch 

kiinduló tétele szerint léteznek olyan magasabb rendű erkölcsi elvek, amelyek mint az igazságosság elvei 

magasabb rendűek minden tételes jognál, és amelyeket a természetjog (észjog) foglal magába. Ezen elvek azonban 

nem egyedüli értékei a jognak; a jog az igazságosság mellett a célszerűséget (hasznosságot) és a jogbiztonságot is 

érvényre kell, hogy juttassa. Radbruch szerint a legkevésbé fontos a célszerűség (hasznosság), mert célszerű 

(hasznos) a jog akkor lehet, ha nem sérti meg a jogbiztonságot és az igazságosságot. A jogbiztonság a jog 

kiszámíthatóságával egyenlő. Az igazságosság pedig egy formális előírás. Ha a jogbiztonság (a pozitív jog 

betartásának kötelezettsége) és az igazságosság (egyenlőség eszméje) ütközik, akkor mindaddig a jogbiztonságot 

kell érvényre juttatni, ameddig az igazságtalanság nem nyilvánvaló, ugyanis maga a jogbiztonság (a 

kiszámíthatóság) is az igazságosság egyfajta (korlátozott) megnyilvánulása, hiszen az egységes jogalkalmazás, a 

jog szerinti, mindenkivel szemben azonos módon történő eljárás a formális igazságosság követelményének 

érvényre juttatását jelenti. Ha azonban a tételes jogszabály oly mértékben ellenkezik az igazságossággal, hogy 

ezen ellentét nyilvánvaló, vagyis az annyira elviselhetetlen, hogy a törvény következetes érvényre juttatása meg 

kell, hogy hátráljon az igazságossággal szemben. A náci jog ellenkezett az egyenlőség eszmékével, és tagadta az 

alapvető emberi jogokat, ezért az nem tarthat igényt a jog elnevezésére, az puszta törvény, mely annyira 

nyilvánvalóan igazságtalan volt, hogy nélkülözte a jogi jelleget. Az ilyen törvényekkel szemben (mivel az nem 

jog) az engedelmességet meg lehet, sőt meg kell tagadni: a természetjog a tételes jog felett áll, és az igazságosság 

érdekében az állam által alkotott és hatalmi eszközökkel is kikényszerített törvényt nem kell, és nem szabad 

betartani. Vagyis Radbruch szerint az alapvető erkölcsi-igazságossági elvekkel szembenálló normaszöveg nem 

jog, csak pusztán törvény, és a neki való engedelmeskedést természetjogi alapon meg lehet, sőt meg kell tagadni 

(illetve ha valaki mégis a természetjoggal ellentétes törvények szerint járt el, noha tudnia kellett, hogy azok 

nyilvánvalóan igazságtalanok, úgy a későbbi jogállami tételes jog a természetjogi elvárásokkal ellentétes ezen 

korábbi magatartást - mint jogellenes cselekményt - utólag szankcionálhatja. Ez az úgy nevezett radbruchi formula 

lényege. Ld. TÓTH i. m. 134-136. és Ld. RADBRUCH, Gustav: Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. 

Süddeutsche Juristenzeitung, Jahrg. 1, Nr. 5, August 1946, 105-108. Ezzel szemben Hart szerint a jog és az erkölcs 

szigorú elválasztása nem engedi meg, hogy egy jogszabály érvényességét morális kérdésektől tegye függővé. Ld. 

bővebben HART, Herbert L. A.: Der Positivismus und die Trennung von Recht und Moral. In: HOERSTER, Norbert 

(Hrsg.): Recht und Moral: drei Aufsätze. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 1971, 14-49. Ld. még 

FULLER, Lon L.: Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart. Harward Law Review 71/4, 630.  
37 FILÓ i. m. 147-153.  
38 KARÁCSONY András: A jogászi érzület, természetjog vagy jogpozitivizmus? Világosság, 1994/11, 21.  25. 
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természetjogi eszmeiség39 és tudományos gondolkodás immáron több ezeréves hagyománya.40 

E korszak embertelenségeinek okai jóval szerteágazóbbak és bonyolultabbak, hiszen a 

jogalkalmazói szférának is jelentős szerepe volt – a generálklauzulákon keresztül41 – a náci 

világnézet érvényre juttatásában.42 A náci korszak előtt hozott és a továbbiakban is érvényes 

jogszabályokba (a pozitív jog bizonyos részébe) a generálklauzulák nyitott ajtaján 

benyomulhatott a jogfelettiség (a náci világnézet, a Führer-parancs). Ezen az ajtón keresztül az 

egész jogrend népi természetjoggá (völkisches Naturrecht43) alakulhatott. Ezt a vérből és rögből 

(Blut und Boden44) összeragasztott jogot Dietze (1936) természetjogként alapozta meg. 

Röviden azt mondhatjuk, hogy a náci korszakban a jogalkalmazás elsősorban a bírák politikai, 

társadalmi felfogásától függött, s csak másodlagosan a jog szövegétől. Sokkal inkább a náci 

világnézet, s nem a törvényekhez való kötöttség határozta meg döntéseiket.45 A 

jogpozitivizmus, illetőleg a törvénypozitivizmus uralkodása után szükségessé vált tehát 

ismételten a törvény és a jog fogalmi megkülönböztetése, mivel a náci jog46 által indukált 

jogtiprásból az egyik kiút volt a természetjogi elméletek rehabilitálása. Az újjáéledt 

természetjog esetében nem csupán a jogpozitivizmus erkölcsi elemekkel való integrálásáról van 

szó, hanem többé-kevésbé koherens filozófiai eszmerendszerek keretében megfogalmazott 

jogfilozófiákról. A természetjog e formája a klasszikus értelemben vett természetjogi gondolati 

hagyomány alapvető elveinek s lényegi elemeinek semmiben sem felelt meg, valamint a józan 

értelemben vett jog fogalmának sem. Nagyon hamar eltűnt a természetjog világából, csupán 

néhány általános természetjogi elvet47 fektetett le.48  

 

4. Záró gondolatok 

 

A fent leírtak tükrében megállapítható, hogy a második világháború után a győztes hatalmak 

által indukált perben számos kritika felvethető. A leggyakoribb kritikák a törvényesség 

alapelvével (principle of legality) összefüggésben merülnek fel, különösen az ex post facto 

szabályának a megsértéséből fakadóan, és abból a tényből, hogy a nürnbergi törvényszék egy 

olyan ad hoc bíróság, amely szelektív volt, tulajdonképpen a győztesek igazságszolgáltatását 

                                                 
39 „A természeti törvény és az emberi természet teleologikus rendjéből fakad tehát az, hogy az ember nem csupán 

felismerni képes az említett törvénynek megfelelő magatartás- és cselekvésformákat, valamint erkölcsi tartalmakat, 

hanem e kognitív szférán túl egy másként működő törvényszerűség is hat az emberben, ami természetes módon a 

jó felé ösztönöz, és eltávolít a rossztól.” Ha ez nem így lenne, akkor nemigen hivatkozhatnának arra, hogy a 

természeti törvény „nem ismerete” nem mentesít, különösen nem a legsúlyosabb erkölcsi kérdésekben: gondoljunk 

itt a nürnbergi perre. Ld. FRIVALDSZKY i. m. 127.  
40 Uo. 307-308.  
41 Ld. erről pl. WRIGHT, Quincy: Legal Positivism and the Nuremberg Judgment. The American Journal of 

International Law, Vol. 42, No. 2, Apr. 1948, 405. Letöltve 2019. május 25-én weboldalról: 

https://www.jstor.org/stable/2193683?seq=1#metadata_info_tab_contents  
42 Ezt a helyzetet ismerték fel a győztes hatalmak (és a Törvényszék) az első nürnbergi per befejezéséhez közel. A 

náci katonai, politikai és gazdasági vezetők a társadalom bizonyos szegmenseinek (pl. bírák, ügyvédek, orvosok, 

stb.) az együttműködésével hajtották végre a bűncselekményeket. Ld. FERENCZ i. m. 213.  
43 Ld. DIETZE, H. H.: Naturrecht in der Gegenwart. Bonn, 1936. és STOLLEIS, Michael (translated by DUNLAP, 

Thomas): A History of Public Law in Germany 1914-1945. New York, Oxford University Press, 2004, 416.  
44 WITTRECK, Fabian: Nationalsozialistische Rechtslehre und Naturrecht, Affinität und Aversion. Tübingen, Mohr 

Siebeck, 2008, 40-41. és LOVIN, Clifford R.: Blut und Boden: The Ideological Basis of the Nazi Agricultural 

Program. Journal of the History of Ideas, Vol. 28, No. 2, Apr. - Jun. 1967, 282-288. Letöltve 2019. június 10-én 

weboldalról: https://www.jstor.org/stable/2708423?read-

now=1&refreqid=excelsior%3A6c6f9b9ab8f497055b18c10cfbd4b75d&seq=1#page_scan_tab_contents  
45 KARÁCSONY (2000) i. m. 25. 
46 Ld. erről részletesebben: MICHALCZYK, John J. (ed.): Nazi Law: From Nuremberg to Nuremberg. Bloomsbury 

Academic, 2017. 
47 MERKL, Adolf: Einheit oder Vielheit des Naturrechts? Österreichische Zeitschrift für Öffentliches Recht, 1954, 
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reprezentálta.49 Emellett argumentációra adott okot az „újjáélesztett természetjog” is, ám 

Németországban ekkor fellépni a természetjog újjáélesztéséért nem elméleti tett volt, hanem a 

politikai-ideológiai szükség által indukált reakció.50 Kevésbé megkérdőjelezhető az a tény, 

hogy a nürnbergi per megteremtette az egyén felelősségét a nemzetközi jogban, mindazonáltal, 

hogy a bűncselekményeket nem absztrakt entitások követik el, hanem személyek.51 A nürnbergi 

per a nemzetközi büntetőjog jogfejlődésére gyakorolt hatása mindenekelőtt pozitív, hiszen 

lefektette a nemzetközi büntetőjog axiómáit (ezek az úgynevezett nürnbergi alapelvek, 

Nuremberg Principles), amelyek a következők: 

I. A személyes felelősség elve: bármely személy, aki olyan cselekményt követ el, amely 

nemzetköz bűncselekménynek minősül, azért felelős lesz és büntetéssel sújtható. 

II. A belső jogi minősítés irrelevanciája: az a tény, hogy a belső jog nem állapít meg büntetést 

olyan cselekményre, amely nemzetközi jog szerinti bűncselekménynek minősül, nem 

mentesíti az ilyen cselekményt elkövető személyt a nemzetközi jog szerinti felelőssége 

alól. 

III. A hivatalos minőség irrelevanciája: az a tény, hogy a nemzetközi jog szerinti 

bűncselekményt elkövető személy állam vagy felelős kormányfőként járt el, nem menti őt 

ki a nemzetközi jogi felelőssége alól. 

IV. Az úgynevezett Führerprinzip elvetése: az a tény, hogy az elkövető a Kormányának vagy 

felettesének utasítása alapján járt el, nem menti fel őt felelőssége alól, amennyiben erkölcsi 

választása valójában lehetséges volt. 

V. A tisztességes eljáráshoz való jog: bármely, nemzetközi jog szerinti bűncselekményt 

elkövetésével vádolt személynek joga van a tisztességes eljáráshoz a tények és a jog 

megállapítására.52 

VI. A Nemzetközi Katonai Törvényszék Statútum szerinti bűncselekményeket sorolta fel, újra 

megerősítve azokat. 

VII. A lehetséges részesi alakzatok újabb körét határozza meg, a common law körébe tartozó 

úgy nevezett complicity fogalmán keresztül. A „complicity” fogalom kontinentális 

büntetőjogi dogmatikának megfelelő feltárása olyan összehasonlító büntetőjogi munkát 

igényel, amely jelen munka tartalmára tekintettel itt és most mellőzhető.53 

Véleményem szerint a Törvényszék jogi fundamentuma jól alátámasztható a fennmaradt 

dokumentumokkal (a statútumával, a győztes hatalmak nyilatkozataival, egyezményeivel, s a 

perek jegyzőkönyveivel), valamint egyetértek azon állásponttal, hogy az újjáéledt természetjog 

itt nem volt más, mint egy politikai-ideológiai szükséglet, s mint ilyen nem értékelhető a 

természetjog továbbéléseként. A visszatérés a természetjoghoz valójában az igazságosság 

követelményéhez való viszonylagos visszafordulás.54 Napjainkban a jogpozitivizmus és a 

természetjog által megkövetelt igazságosság összeegyeztetésére Szabó András tesz kísérletet. 

A büntetőjog tisztán dogmatikus felfogását kritizálva az igazságosság szerepére hívja fel a 
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52 KOLLER, David S.: The Nuremberg Legacy in Historical Development of Internaitonal Criminal Law. In: 
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figyelmet, mivel amennyiben csupán a törvény a jog, akkor a törvény mindent megtehet, így az 

igazságtalanságot is szentesítheti.55 

„[…] Én fölnéztem az est alól 

az egek fogaskerekére - 

csilló véletlen szálaiból 

törvényt szőtt a mult szövőszéke 

és megint fölnéztem az égre 

álmaim gőzei alól 

s láttam, a törvény szövedéke 

mindíg fölfeslik valahol. […]”56 
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Absztrakt 

Dolgozatomban a Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) politikai tevékenységének, 1993-2010 

közötti választási eredményeinek bemutatására teszek kísérletet. Bemutatom a választási 

eredményüket önkormányzati, országgyűlési és az EP-választások tükrében. A célom az, hogy 

egy átfogó képet kapjon az olvasó erről a politikai szervezetről. 

Öt alfejezetre bontom írásomat: 

Az 1993/94-es rövid parlamenti jelenlétük vonatkozásában a párt születését, valamint röviden 

annak előzményét mutatom be. Természetesen a párt képviselőinek országgyűlési 

tevékenységét is igyekszem vázolni. Ismert, hogy az MDF-ből kizárt Csurka István alapította 

meg a pártot. 

A Horn-kormány alatti, parlamenten kívüli ellenzéki szerepük is kitölt egy fejezetet. 1994-1998 

között több tiltakozó akciót és nagygyűlést szerveztek a budapesti Hősök terén. Nemzeti 

radikális jobboldali, antiglobalista, euroszkeptikus pártként határozták meg magukat, amely 

ádáz politikai ellenfelei a szocialista-szabaddemokrata kormánykoalíciónak. 

Az első Orbán-kormány alatt konstruktív ellenzékiség volt jellemző a pártra, ennek megfelelően 

is viselkedtek a Parlamentben. Óriási sikerként könyvelhető el, hogy a rendszerváltást követően 

elsőként a MIÉP-nek sikerült kis pártként túllépni a parlamenti 5%-os küszöböt túllépni. Csurka 

pártelnök-frakcióvezetőként határozta meg a szervezet életét. 

Ugyanakkor érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy milyen belső ellentétek feszítették a 

pártot, különösen Szabó Lukács szerepére fókuszálva. A maroknyi frakcióval (14 fő) 

rendelkező szervezet négy éves működéséből ki kell emelni a Délvidék egy részére vonatkozó 

határmódosítási javaslatukat. Ez a kérdés a Jugoszláviát ért NATO-bombázások apropóján 

került előtérbe. „Se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar” – hirdették 1998-ban a 

választási kampányban. 

Végül a 2002-es parlamenti kiesésük óta eltelt időszakot mutatom be. Ekkor kezdett lejtőre 

kerülni a párt, közben megalakult a JOBBIK, amellyel 2006-ban választási szövetséget 

kötöttek, de így sem sikerült jelentős eredményt elérniük. Ugyan a fővárosi közgyűlés tagjaként 

1998-2006 között is kifejtették tevékenységüket, azonban 8 év után onnan is távozni 

kényszerültek. Nem mutatom be külön fejezetként az EP-választási szereplésüket, bár ez nem 

lett volna hosszú fejezet, hiszen csak 2004-ben indultak el ezen a választáson. Éppen ezért az 

ötödik alfejezetben biztosítok neki helyet. Bár indultak a 2010-es országgyűlési választásokon 

is, de csak 11 egyéni jelöltet sikerült állítaniuk. 

A jobb áttekinthetőség érdekében táblázatban fogom szerepeltetni a dolgozat végén a párt 

választási eredményeit. 

Csurka István személye végig meghatározta a párt életének alakulását, a kettő nem választható 

el egymástól. Nélküle valószínűleg másmilyen utat futott volna be egy ilyen szerveződés az 

1990-es években. Személyzeti politikája is azt mutatja, hogy inkább a keresztény jobboldali 

középosztály felé nyitott volna. A MIÉP-frakció tagjai között több közgazdász is helyet kapott. 

Mindenképpen meg kell említeni a dolgozatban Csurka élettársát is, Papolczy Gizella is 

gyakorolt valamifajta hatást a pártra. Jó értelemben véve Csurka szellemisége, habitusa, 

politikai céljai, drámaírói tehetsége is rányomta bélyegét a MIÉP-re. Szellemi elődként tekintett 

a két világháború között munkálkodó Szabó Dezsőre és Németh Lászlóra. 
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Noha Csurka István 2012. február 04-én hunyt el, írásomat mégis a 2010-es választási 

eredményükkel zárom, ami utána történt, egy másik írás témája lehetne. „Csurka jobboldali 

radikalizmusa egyrészt gyökeresen ellentmond a konzervativizmus lényegének, másrészt írásai 

nem a náci, nyilas vagy hungarista közbeszédet hozták vissza a magyar közéletbe, hanem Szabó 

Dezső reinkarnációjaként a magyar fajvédelmi eszméket, továbbá a harmincas-negyvenes évek 

népi mozgalmának harmadikutas gondolkodását. Csurka e két hagyományra támaszkodott, s 

teremtette meg e kettőnek nem is mindig szervesen összekapcsolódó vegyülékét. Önként adódik 

még egy párhuzam, nevezetesen hasonlóan a húszas évek fajvédőihez, Csurka intellektuális-

ideológiai szinten sokkal jelentősebb hatást gyakorolt a politizáló közvéleményre, mint 

politikai-szervezeti síkon.” (Gyurgyák,2012:224-225) Valóban, a MIÉP legjobb parlamenti 

eredménye is közel volt az 5 %-os bejutási küszöbhöz. 

Kulcsszavak: MIÉP, politika, Csurka István, párttörténet, választások 

 

1. Előzmények 

 

Ismert, hogy az MDF-ből távozni kényszerült Csurka István alapította meg a pártot. 

Előzményként meg kell említeni a Csurka-dolgozatot, mely bírálta az akkori kormányt. Talán 

nem mellékes, hogy mit írt Debreczeni József ezzel kapcsolatosan. Leplezetlenül fejezte ki 

örömét, hogy „Csurka és hívei kisebbségbe kerültek a megújított pártelnökségen belül. A jó 

háromnegyedes többséggel bíró centrum pedig szilárd elvi politikát folytat, a jobboldali 

radikalizmusnak semmiféle engedményt nem tesz. Csurkáék bekerültek ugyan a csapatba, 

viselik az MDF mezét, de az összjátékból ki vannak rekesztve, nem rúghatnak labdába. A 

hattagú alelnöki testületbe - amelyik az operatív politizálás szerveként, valójában szűkebb, 

ügyvezető elnökségként működik – nem kerülhettek be. A pártvezetés a nyitás politikáját 

kezdeményezi. Csurkáék számára elfogadhatatlan módon gesztusokat tesz a sajtó felé, s 

meglepő fogadókészséget tanúsított az SZDSZ 15 pontja iránt (ami egyébként csakugyan nem 

volt több gyengécske politikai blöffnél). A parlamenti frakció és a belügyminiszter látványosan 

elhatárolja magát Király B. Izabella idétlenkedéseitől, a kormány és a pártelnökség pedig 

(leszámítva Csurka közvetlen híveit és fegyverhordozóit) bojkottálta a Magyar Út országos 

értekezletét. A kormányátalakítás újabb pofon volt a nemzeti radikalizmusnak.” 

(Debreczeni,2010:93)      

2007-ben azt írták neves politikai elemzők a MIÉP-ről, hogy „a nemzeti radikalizmus eddigi 

legeredményesebb pártja Magyarországon a MIÉP, amely négy évig – 1998 és 2002 között – 

parlamenti párt volt. Miután a párt 2002-ben nem jutott be a parlamentbe, erodálódott. Részben 

ez vezetett a Jobbik 2003-as létrehozásához. A 2000-es évek derekán mindkét párt a 

parlamenten kívül politizál.  

A MIÉP 1993. júniusi megalapítása óta nemzeti radikális ideológia különösebb változások 

nélküli képviselete. A MIÉP az 1994-1998 közötti időszakban az FKGP-nél is radikálisabb 

retorikával lépett fel a kormánykoalíció ellen; az MSZP-t, és különösen az SZDSZ-t a nemzeti 

érdekek elárulásával, idegen – zsidó – érdekek képviseletével vádolta. A MIÉP valamennyi 

politikai kérdést igyekezett nemzeti dimenzióban értelmezni; a szociális juttatások visszafogása 

így már mint <nemzetrombolás>, a szomszédokkal való jó viszony és a külpolitikai integráció 

mint <nemzetárulás> került értelmezésre.  

1998 után a párt viselkedése megváltozott; bár Csurka István megőrizte radikális retorikáját, 

a párt frakciója a parlamentben szakmai, kevésbé ideologizált szerepben is megjelent. Bár a 

kormányoldalt, ha burkoltan is, de általában visszautasította a MIÉP támogatását, a párt 

hatékonyan működött közre a kormányzati stabilitás megőrzésében abban az időszakban, 

amikor az FKGP-botrányok nyomán a kormánytöbbség megcsappant. A Fidesszel a párt 

ambivalens viszonyt ápolt, miután a jobboldal vezető ereje többször kifejezte, hogy szüksége 

van a MIÉP-es szavazók – de nem a MIÉP – támogatására. A radikális retorika a felemás 
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ellenzéki szerepben ellentmondásokat szült a MIÉP politikájában. A párt egykori támogatóit 

nem tudta visszaszerezni; belső válságok és egyre csökkenő befolyás jellemezte politizálását a 

2000-es évek közepén. Ettől az időszaktól gyakran a Jobbikkal közösen lépett fel. 

A nemzeti radikális MIÉP a pártpaletta jobbszélén helyet foglaló, <félig lojális> párt; 

hivatalosan elfogadja a demokrácia működési szabályait, ám a demokrácia <elmélyítését>, 

<valódi> tartalommal való kitöltését kívánja elérni, amelynek mikéntjét azonban homályban 

hagyja. A MIÉP sajátos etnodemokráciát kíván, amelyből kimaradnának az <idegenszívű> 

pártok és politikusaik. A párt nemzeti jellegéhez hozzátartozik antiglobalizmusa, Magyarország 

szerepvállalásainak – NATO, EU – ellenzése, s a gyakori antiszemitizmus. A párt radikalizmusa 

egyrészt a politikai retorikában, másrészt a politikai programban nyilvánul meg; a MIÉP 

radikális személycseréket kíván a politika, a közigazgatás és média felületein, s számos alapvető 

a demokratikus intézményrendszer alapjait érintő jogi normát módosítana. A párt politikai 

vezetője Csurka István, aki így személyében is megtestesíti a magyar nemzeti radikalizmust.” 

(Körösényi,2007:284) 

 

2. 1993-1994 

 

„A MIÉP a köztudattal ellentétben nemcsak 1998 és 2002 között, hanem már 1993-94-ben 

parlamenti párt: Az MDF-ből való kiválással új politikai formációt alapítók az országgyűlésben 

maradván külön utakat járva dolgozhattak, persze nem sokáig.” (Domonkos, 2012:193)   

Az első frakció tagjai ABC- sorrendben 1993/94-ben a következőkből állt: Bogdán Emil, 

Bognár László, Csurka István, Deme Zoltán, Dénes János, Horváth Lajos, Kelemen József, 

Miklós Árpád, Móré László, Réti Miklós, Szabó Lukács és Tóth-Kurucz János. 1993 júliusában 

11 fő hozta létre a frakciót. (NET1) 

A HVG VOKS ’94. elnevezésű különszáma a következőről számolt be: „Csurka István híveit 

tömörítőm az MDF-ből 1993-ban kiszakadt radikális politikai erő. Az <anyapárt> 

harmadikutas, kezdeti (1987-1989) irányvonalát kívánja rehabilitálni. Elutasítja az Antall-

korszak <államrendjét>, az 5-6 ezer fős hatalmi elit, a <paktumokrácia> eltávolítását sürgeti 

(lásd MDF-SZDSZ-paktum). Megalakulását 1993. június 21-én jelentették be Budapesten. 

Taglétszáma 4200 fő, helyi szervezetinek száma 70. Nem hivatalos pártorgánuma az 50 ezres 

példányszámú Magyar Fórum című hetilap. Hírlevele a Magyar Igazság. A MIÉP a valódi 

rendszerváltás letéteményesének vallja magát. A párt ideológiai vezére az Antall-Csurka 

hatalmi harc során több lépésben jutott el a MIÉP zászlóbontásáig. A párt <elődszervezete> a 

Magyar Igazság parlamenti csoport 29 taggal rendelkezett, a MIÉP országgyűlési bázisa 

azonban a pártindulásra 10 főre olvadt, részben azért is, mert nyilvánosságra került: Csurka 

1957-ben aláírta a politikai titkosrendőrség ügynökbeszervezési nyilatkozatát. A MIÉP az 

Alkotmánybíróság újraválasztását és hatalmának megnyirbálását sürgeti. Folyamatosan 

támadja Göncz Árpád államfőt, különösen annak a közszolgálati média autonómiájával 

kapcsolatos álláspontját. Kitüntetett fontosságot tulajdonít a vezető ügyészek, köztük a legfőbb 

ügyész lecserélésének. A Boross-kormány megalakulásakor a parlamentben az 1993-as 

magyar-ukrán alapszerződésért felelősnek tartott Jeszenszky Géza külügyminiszter, illetve a 

privatizációs <kótyavetyéért> bírált Szabó Tamás eltávolítását követelte a kabinetből. A MIÉP-

esek protekcionista gazdaságpolitikát hirdetnek a belső piac, a magyar áruk és a magyar tőke 

érdekében, a külföldi adósságállomány átütemezését, illetve adórendőrség felállítását 

szorgalmazzák. Elutasítják a <kulturális imperializmust>, a külföldi alapítványoktól, 

intézményektől személyektől megvonnák a jogot, hogy állandó jelleggel oktatási intézményt 

működtessenek Magyarországon. A párt programja Európa <legcsaládellenesebb> adózási 

rendszerének megváltoztatását ígéri. Szükségesnek látják az egészségügyi, illetve népjóléti, 

továbbá az oktatási és a kulturális tárca kettéválasztását. Az MTI-t a kormányfő, a Tévét és a 

Rádiót a kultuszminiszter felügyelete alá kívánják helyezni.  Csurkáék az egykori állampárt 
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funkcionáriusait nem engedik be a pártba. A rang nélküli volt MSZMP-tagoknak legalább egy 

évig a Magyar Út Körök Mozgalomban kell <vezekelniük> ahhoz, hogy a MIÉP-be felvételt 

nyerhessenek. A párt élén társelnökökként Csurka István és Horváth Lajos országgyűési 

képviselők állnak. A héttagú elnükség tagjai Bogdán Emil, Bognár László, Deme Zoltán, Barsi 

Péter Pál, Polgárdy Géza, Réti Miklós és Szabó Lukács.” (HVG Voks ’94, 1994:16) 

 

3. 1994-1998 között 

 

„A párt az 1994. évi önkormányzati választásokon a Független Kisgazda Párttal közös fővárosi 

listát állított, amely 10,3%-os eredményt ért el; a MIÉP háromfős önálló frakciót alakíthatott 

a Fővárosi Közgyűlésben.” (Vida, 2011:396) Nem sokkal később, „1996-ban Csurka felvetette 

a MIÉP, a Független Kisgazdapárt és a Kereszténydemokrata Néppárt egyesülésének 

lehetőségét, de a szoros együttműködést mind Torgyán József kisgazdapárti elnök, mind a 

KDNP elutasította.” (Vida, 2011:396) Talán másképp alakult volna a magyar politikai 

berendezkedés, ha akkor megegyezés születik.  

 

4. 1998-2002 között 

 

A HVG egyik korabeli számában az olvasható, hogy „a parlamenten kívüli pártok alighanem 

továbbra is kívül maradnak: még a viszonylag legerősebb Munkáspártnak és MIÉP-nek is 

csupán 1-1 százaléknyi támogatója van.” (Hann:1998:94) 

Bihari is csak nagyon szűkszavúan emlékezett meg a MIÉP-ről, amikor is „menet közben hullott 

ki a harmadik ciklus végére a KDNP a parlamenti pártok köréből, illetve új pártként került be 

a parlamentbe a MIÉP.” (Bihari, 2005:467) 

A második alkalommal alapított frakció tagjai 1998-ban: Balczó Zoltán, Bogdán Emil, Bognár 

László, Cseh Sándor, Csurka István, Erkel Tibor, Fenyvessy Zoltán, Gidai Erzsébet, ifj. 

Hegedűs Lóránt, Kapronczi Mihály, Kiss Andor, Lentner Csaba, Rozgonyi Ernő és Szabó 

Lukács. (NET2) Az eredetileg kisgazdapárti Zakó László 2001-ben csatlakozott a MIÉP-hez.  

Jól látható, hogy van személyi átfedés a két frakció között, azonban a vártnál kisebb lett az 

arány. Ahhoz képest, hogy a parlamenti pártok többsége sok esetben a szakértő holdudvar 

hiányával küszködött, nagyobb arányban cserélődtek az emberek a frakcióban. 

Emlékezetes, hogy „1996-ban, az 1956-os forradalomra emlékező tömeggyűlésükön felszólalt 

a francia Front National vezetője, Jean-Marie Le Pen, kapcsolatokat kerestek továbbá ukrán 

és lengyel radikálisokkal, a finn Hazafias Nemzeti Szövetséggel és az Osztrák Szabadságpárttal 

is.” (Vida, 2011:396) 

G. Nagyné Maczó Ágnest számára felajánlották 1998-ben a MIÉP-lista második helyével, de ő 

nem fogadta el, vélhetően nem akart újra másodhegedűs lenni egy (számára új) politikai 

közösségben. Ugyanakkor nagy visszhangot váltott ki az, hogy felszólalt a MIÉP Hősök terén 

rendezett nagygyűlésén, mint kisgazda politikus és tisztségviselő. 

Dolgozatomban mindenképpen teret kell szentelni a parlamenti ciklus elején kirobbant egyik 

MIÉP-es botrányról. „Szabó Lukács 1998-ban másodszor lett országgyűlési képviselő, de 

mindkét ciklusban elhagyta azt a pártot, amelynek jelöltjeként a parlamentbe jutott. 1990-ben 

MDF-esként szerzett képviselői helyet, de 1993-ban kilépett a pártból, és csatlakozott a MIÉP-

hez. 1998-ban a MIÉP alelnökeként, az országos lista 3. helyéről szerzett mandátumot, de még 

ugyanebben az évben kizárták a pártból. Szabó ugyanis bűncselekménnyel vádolta Csurka 

Istvánt, a párt elnökét. Azt állította, hogy Csurka élettársával több millió forintot sikkasztott, 

amikor nem számolt el az Ady Endre Sajtóalapítványtól felvett támogatással. Csurka tagadta a 

vádakat, sőt azt állította, hogy éppen Szabó vett jogtalanul ingatlant és autót az alapítvány 

pénzéből. A vita a MIÉP 1998 decemberi kongresszusán Szabó kizárásával végződött. Az addig 

frakcióvezető-helyettes és 14 parlamenti bizottságban is működő Szabó függetlenként már jóval 
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kevesebbet szólalhatott fel az Országgyűlésben. Hamarosan azonban megalapította a Magyar 

Egység Pártját, melyhez csatlakozott a MIÉP-ből szintén távozott Cseh Sándor is. 

Megpróbálkoztak egy kétfős frakció alapításával, de nem jártak sikerrel. (Később Cseh Szabó 

Attila volt fideszes képviselővel újra próbálkozott egy mini-frakcióval, Szövetség Kelet-

Magyarországért néven.)” (NET3) 

A baloldali és liberális gondolkodók nem kifejezetten örültek a MIÉP parlamentbe való 

bekerüléséért. Szoboszlai György egy cikkére hívnám fel a figyelmet, mely szerint „ha az egyes 

párttáborok listás támogatottságát vizsgáljuk, azt látjuk, hogy nincs a választásoknak 

egyértelmű győztese. Ezt a tényt mutatja meg világosan, hogy listás választások esetén, öt 

százalékos küszöb mellett ma olyan ötpárti parlamentünk lenne, melyben a mandátumok 

megoszlása az alábbiak szerint alakulna: (százalékban): FIDESZ 33,16, FKGP 17,77, MIÉP 

6,22, MSZP 37,30, SZDSZ 8,55. Ebben a felállásban a MIÉP támogatás nélkül tehát nem 

jöhetne létre a FIDESZ-FKGP koalíció. De nem kell messzire mennünk: a mai FIDESZ-FKGP-

MDF koalíció sem tudhatja maga mögött a ténylegesen szavazó polgárok többségét, mivel a 

három párt támogatóinak együttes aránya csupán 45,43 százalék. S ha ide sorolnánk a KDNP-

szavazókat, a többség akkor sem lenne meg. Azt persze nem tudjuk, hogy a parlamentbe be nem 

jutott pártok szavazói egy kormány-ellenzék viszonylatban melyik oldalra állnának, ám 

feltételezhető, hogy mindenképpen a szélsőjobboldali MIÉP lenne a mérleg nyelve és billentené 

át a kormányzati hatalmat a jelenlegi koalíció felé.” (Szoboszlai, 1999:99)   

Az áttekintés lényeges része lehet, ha megvizsgálom, hogy „a MIÉP szervezeti struktúrájának 

prototípusát letagadhatatlanul az MDF jelentette, ami nem véletlen, hiszen alapító vezetőinek 

jó része ebből a pártból érkezett. (A hasonlóság mind a vezető grémiumok elnevezéseiben, mind 

az alapstruktúrában szembeötlő). A MIÉP alapszabályában az MDF bizonyos szervezeti 

tapasztalatainak közvetlen demokratikus korrekciójára is sor került. Így a MIÉP-ben az MDF 

gyakorlatával ellentétben mind az Országos Gyűlést, mind az Országos Választmányt 

közvetlenül a helyi szervezetekből delegálják, illetve az elnökség és a választmány személyi 

állománya teljes szétválasztására is sor kerül. Ez utóbbi azonban az elnökséghez képest igen 

gyenge hatalmi jogosítványokkal rendelkezik. (…) Mindent összevetve azonban a MIÉP – 

legalábbis formális struktúráját tekintve – bizonyos szervezeti kérdésekben demokratikusabb 

vonásokat mutat, mint a másik monokratikus jellemzőket mutató párt, az FKGP.” 

(Machos,2000:28-29)    

Az 1999-es NATO-bombázással szoros összefüggésben Csurka a Délvidék egy részét szerette 

volna békés népszavazás útján visszaszerezni, de a nemzetközi visszhangok alapján sem volt 

tekinthető ez kifejezetten reálpolitikusi megnyilvánulásnak. Azonban kétségtelen, hogy sok 

magyar szimpátiával viseltetett az ügy iránt. Ennek megfelelően tehát „2000. március 15-ei 

nagygyűlésén Erdély függetlenségéért szállt síkra. A délszláv háború kapcsán felvetette egy 

helyi népszavazást követő határkiigazítás (Zombor-Nagykikinda mintegy hatezer 

négyzetkilométeres körzete Magyarországhoz csatolásának) lehetőségét” (HVG,2002:65)  

A HVG Voks ’98. című különszáma a következőket írta a MIÉP-ről: „Radikális, jobboldali 

nemzeti párt. (…) Az 1994-es választásokon tíz területi listán a szavazatok 1,59%-át szerezte 

meg, országosan a 1. helyen végzett. Budapesten 3,58%-al a 8. lett. Az FKGP-ből 1995-ben 

kizárt Kapronczy Mihály 1997 júniusában a MIÉP parlamenti képviselőjének deklarálta magát. 

A párt tagjainak száma 6500, ifjúsági tagozata 300 fős. Az 1994-es önkormányzati választás 

óta a 67 fős fővárosi közgyűlésben 3, a 22 kerületi önkormányzatban 10 hellyel rendelkezik. A 

80 fős Pest Megyei Közgyűlésben 6 fős csoportja van. Két települést vezet MIÉP-es 

polgármester, a párt Gödöt <referenciaként> emlegeti.” (HVG Voks ’98, 1998:18-19) 

Majd úgy folytatódott az ismertetés, hogy „1994 és 1998 között a párt közterületen tartott 

március 15-i és október 23-i rendezvényei a legtöbb érdeklődőt vonzó nagygyűlések közé 

tartoztak. A résztvevők száma fokozatosan nőtt: 1997-ben a Hősök terén megrendezett március 

15-i ünnepségen már több tízezren vettek részt, az idei 48-as évfordulón is a MIÉP-é volt a 
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legnépesebb – becslések szerint 40-50 ezer fős – megemlékező tömeg. Az 1997-es népszavazás 

előtt a párt Magyarország NATO-tagsága ellen kampányolt, máskor MIÉP-szónokok polgári 

engedetlenségre buzdítanak a tüntetéseken.” (HVG Voks ’98, 1998:18-19) Ugyanakkor „a párt 

nem hozott létre alapítványt, céget.” (HVG Voks ’98,1998:19.) A Hősök terén rendszeres 

fellépők között láthatták a párt hívei Dörner Györgyöt, Nagy Ferót, Csurka Lászlót és Sárdy 

Barbarát. Két alkalommal a Francia Nemzeti Front akkori elnökét Jean Marie Le Pen-t is 

meghívták a szervezők, hogy szólaljon fel a nagygyűlésen. 

 

5. Párt-adatok 

 

Egy 2000-es adat szerint a MIÉP-nek 11.200 tagja volt. Összehasonlítás végett ugyanebben az 

évben az MDF-nek 25.000 ezer, míg a FIDESZ-nek 15.600 tagja volt. A nagy ellenfelek 

esetében is magas számokról beszélhetünk: az MSZP esetében ekkor 32.300 tag, míg az 

SZDSZ-nél 20.800 tag volt jelen. (Körösényi,2015:253) 

Ugyanakkor érdemes megvizsgálni a helyi alapszervezetek létszámát is. A MIÉP esetében 

ugyancsak 2000-ben 320 alapszervezetről beszélhetünk. Ugyanekkor az MSZP 432 

szervezettel rendelkezett, míg az SZDSZ 332-vel. Az MDF 567, míg FIDESZ 470-el. 

(Körösényi, 2015:255) 

Ugyanakkor „a MIÉP frakciója – amelyből 1998-ban Szabó Lukács, 1999-ben Cseh Sándor is 

kilépett – a parlamentben az Orbán-kormányt jobbról bírálta; ugyanakkor néhány kérdésben, 

így a médiakuratóriumok obstruálásával tulajdonképpen a kormány érdekeivel megegyezően 

cselekedett. A 2002-es választási kampányban a MIÉP folyamatosan lebegtette a FIDESZ-szel 

való kormányzati együttműködés lehetőségét, aminek jegyében a pártelnök kilátásba helyezte a 

választások második fordulójában az egyoldalú visszalépést a kormánypárti jelölt javára.” 

(Vida, 2011:396) 

 

6. Újra a Parlamenten kívül (2002-2006) 

 

Nagy csalódásként érhették meg a párt vezetői, hogy 2002-ben kiestek a parlamenti pártok 

sorából. Egyesek választási csalást is kiáltottak, amit azóta sem sikerült meggyőzően 

bizonyítékokkal alátámasztani.  

Lényeges, hogy „a MIÉP a 2002. évi szavazáson annak ellenére, hogy jelöltjei az összes egyéni 

választókerületben megszerezték a szükséges ajánlást, 4,37%-kal kiesett a törvényhozásból. Az 

MSZP-SZDSZ-győzelmet hozó választások után a MIÉP csalásra hivatkozva a szavazatok 

újraszámolását követelte, de a tömegmozgalom hangadói a tőle is jobbra álló szélsőradikálisok 

közül kerültek ki. A párt bázisának megőrzésének jegyében az önkormányzati választásokon 

elsősorban a fővárosra koncentráltak, és bár a főpolgármester-jelöltként fellépő Csurka 3,3%-

al csak a negyedik lett, a párt 6,56%-al öt mandátumot szerzett a Fővárosi Közgyűlésben. Ez a 

mérsékelt siker nem tudta lecsillapítani a parlamenti választási kudarc miatt kialakult párton 

belüli elégedetlenséget. A belső ellenzék, amelynek tagja volt Bognár László és Rozgonyi Ernő 

alelnök is, a párt demokratizálását, dinamikussá tételét és modernizálását, valamint, 

amennyiben Csurka nem járul hozzá a párt gazdálkodását meghatározó, a tavaszi 

választásokon a kampányfőnöki feladatokat is ellátó élettársa háttérbe szorításához, magának 

a pártelnöknek a leváltását tekintette céljának. Csurka azonban sikerrel verte vissza a személye 

és politikája elleni támadást: 2003. január 29-én a párt becsületbírósága kizárta Bognár 

Lászlót, Rozgonyi Ernőt, Deák Pétert, Bíber József Tibort és Schuster Lórántot. (…) 2003 

szeptemberében Balczó Zoltán alelnök is elhagyta a MIÉP-et, majd csatlakozott a JOBBIK-

hoz.” (Vida, 2011:397) 

2007-ben Csurka tollából jelent meg a Lámás program, melyben azt írta, hogy „1998-ra, a 

Fidesz kormányra lépésének és a MIÉP parlamentbe kerülésének idejére véglegessé vált, hogy 
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a rendszerváltás nem hozott és nem is hozhatott nemzeti megújulást, demokratikus 

nemzetállamot, magyar megmaradást, s a Fideszre éppen az a feladat várt, hogy ezt a már 

majdnem zsidó-magyar államot magyar törekvések ígéreteivel, Széchenyi-programmal, Szent 

Koronával töltse fel.” (Csurka, 2007:102) Majd úgy folytatta, „…hogyha 2002-ben a Fidesz 

kap még négy évet, és a MIÉP és bent marad az országgyűlésben, akkor a nemzeti törekvések 

a látszatokból valósággá, ténnyé válhatnak.” (Csurka, 2007:103) 

 

7. Újra kívül (2006-2010) 

 

Politikai értelemben próbáltak a túlélésre játszani, ennek köszönhetően is összefogtak a 

Jobbikkal. 

Az Állami Számvevőszék 2009 májusában napvilágot látott jelentése szerint „a Párt 2005 

végén alakult, a 2006- évi országgyűlési képviselőválasztáson elért eredménye alapján 2006-

tól jogosult rendszeres költségvetési támogatásra, így az ÁSZ első alkalommal vizsgálta meg 

gazdálkodásának törvényességét.” (ÁSZ,2009:5) 

Megállapítást nyert, hogy „a Párt a 2006. és 2007. évi pénzügyi beszámolóit nem készítette el, 

így a párttörvényben előírt határidőben és formában a Magyar Közlönyben sem tette közzé. A 

hatályos párttörvényi előírások a mulasztásokat nem szankcionálják…” (ÁSZ, 2009:7) 

Ki kell emelni, hogy a „párt a 2006. és 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvények 

alapján 22,1 millió Ft, illetve 37,9 millió Ft állami támogatást kapott. a Párt a 2006. évi 

országgyűlési képviselőválasztásokra 12,4 millió Ft jelöltarányos költségvetési támogatásban 

részesült, elszámolási kötelezettséggel, amelynek teljesítését nyilatkozatkérésre sem igazolták.” 

(ÁSZ,2009:8) 

Nem sokkal később az ÁSZ által megállapítást nyert, hogy „a Párt kiadása 2008. évben 148 

ezer Ft, a 2009. évben 30 ezer Ft, a 2010. évben 189 ezer Ft bankszámla vezetésével kapcsolatos 

költség, amely banki dokumentumokkal alátámasztott.” (ÁSZ, 2012:9) Ugyanakkor „a Párt 

képviselője által az ellenőrzés részére átadott a 2008-2010. évi bankszámla kivonatok alapján 

az ellenőrzött években 91,6 millió Ft költségvetési támogatás és 0,1 millió Ft kamat jóváírása 

megtörtént. A kiadások 9,4 millió Ft-tal meghaladták a bevételek összegét, amelyre a korábbi 

évi pénzmaradvány nyújtott fedezetet.” (ÁSZ,2012:7) 

Négy évvel később (2002) ugyancsak a HVG írta Szivárványhatás cikkében a Pártregiszter 

blokkban, hogy „nemzeti radikális párt, jelmondata: <se nem jobb, se nem bal, keresztény és 

magyar>. 1993-ban alakult Budapesten, az MDF-ből kizárt <etnodemokrata> Csurka István 

vezetésével. Elutasítja a globalizációt, a fogyasztói tömegtársadalmak értékrendjét, - 

feladatának a nemzetépítő állam megteremtését tekinti. Taglétszáma: 11 ezer fő. Az 1998-as 

választásokon a listás voksok 5,55%-át, az önkormányzati választásokon (önállóan) 4 

polgármesteri, 82 képviselői, és 8 megyei közgyűlési helyet szerzett. Nem hivatalos orgánuma 

a 40 ezres példányszámú Magyar Fórum (alapítva 1989-ben). A párt szervezeti és szellemi 

infrastruktúrájához kapcsolódik a Magyar Út Körök Mozgalom, a Havi Magyar Fórum, a 

Bocskai István Szabadegyetem, és a Pannon Rádió. 1998-2001 között 711,5 millió Ft 

költségvetési támogatásban részesült. A MIÉP elsőrendű feladatának a <tragikus 

népfogyatkozás> megszüntetését, a keresztény nemzet megmaradásának szolgálatát tekinti. 

Tizenkét pontos választási programjában kiterjedt kedvezményeket – lakótelepi 

<emberketrecek> helyett tágas házat és kertet, a szakképzett óvónők nyugdíjával azonos 

nyugellátást, a mindenkori legkedvezményesebb piaci hiteleket, s ingyenes utazási igazolványt 

ígér a legalább három saját gyermeket felnevelő főállású anyáknak.” (HVG, 2002:65) 
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8. A végjáték 

 

A MIÉP-nek 2009-ben nem sikerült megszerezni az EP-választásokon való induláshoz 

szükséges 20 ezer ajánlást.  „A párt a 2010. évi országgyűlési választásokon nyolc egyéni 

jelöltet indított, valamint BAZ és Csongrád megyében területi listát állított, a megszerzett 1286 

szavazattal (országosan 0,03%) mindenféle további állami támogatástól elesett.” (Vida, 

2011:397)  

„A politikai életből való kiszorulásuk jeleként 2006-ban – három ciklus után – kiestek a 

Fővárosi Közgyűlésből is (2,51%). A párt csendes felmorzsolódása, a még létező vidéki 

szervezetek és irodák felszámolása tovább folyt, 2007 januárjában Bana Tibor, az ifjúsági 

tagozat elnöke is a Jobbikba távozott.” (Vida, 2011:397) 

 Saját maguk szerint „a MIÉP az 1994-es országgyűlési választáson 2% alatt teljesített, viszont 

az 1998-as országgyűlési választáson már 5,5%-ot kapott és így önálló frakciót alakíthatott. A 

2002-es választási csalás miatt a párt nem jutott parlamenti mandátumhoz. A 2004-es EP 

választáson több mint 72 ezer szavazatott kapott, de Brüsszelbe nem jutott ki. 2006-ban a 

Jobbikkal és a Kisgazdákkal a "MIÉP - Jobbik a Harmadik Út" elnevezésű választási 

szövetségben indult és 2,2%-ot ért el.” (NET4) A narratív kissé eltér a hivatalos álláspontoktól, 

de a lényegen nem változtat. 

A HVG 2010-ben már csak egy bekezdésnyi helyet tudott biztosítani a pártnak, ahol többek 

között azt írta, hogy „eddig egyszer, 1998-ban jutott be a parlamentbe. A 2006-os 

önkormányzati választáson a már erősen hanyatló MIÉP három polgármesteri és 15 képviselői 

helyet szerzett önállóan indult jelöltjei révén. (…) A 2010-es parlamenti választáson 11 jelöltje 

tudta összegyűjteni az induláshoz szükséges 750 ajánlószelvényt. Új választási programot nem 

készített, ma is a 2005-ös régi van érvényben. Elnöke Csurka István. Az elnökség tagjai: Kovács 

László, Fenyvessy Zoltán, Szabó Zsolt, Farkas Lajos, Soltész Imre, Tóth Sándorné.” (HVG, 

2010:51) 

 

9. Összegzés 

 

Ha megvizsgáljuk MIÉP szavazóinak szociológiai összetételét, a bibliográfiában közölt 

szakirodalom alapján, akkor azt láthatjuk, hogy egyrészt a hagyományos jobboldal radikálisabb 

része szavazhatott a pártra. Másrészt viszont a rendszerváltás azon vesztesei is ide voksoltak, 

akik nem tartották magukat baloldaliak. Egy sajátos szubkultúra jött létre a párt berkein belül, 

ahol egy erős ellenérzés uralkodott a zsidókkal, cigányokkal és szabadosan gondolkodó 

liberálisokkal szemben. Az ősmagyarság egyes kérdései is gyakran foglalkoztatták a 

párttagokat és szimpatizánsokat. Ezen kívül érdekes lehet azt is megnézni, hogy melyek voltak 

a MIÉP erős választókerületei? Egyrészt a budai kerületekben volt magas a támogatottságuk, 

másrészt Nyugat-Magyarország régióiban tudott erőt felmutatni. Fölvetődik a kérdés, hogy 

miért éppen Budán lehetett erős? Oka lehetett ennek, hogy itt élt a két háború közötti 

„keresztény” középosztály maradéka. Ugyanakkor erős támogatói volt az értelmiség egy 

bizonyos részében is. Gondolni lehet a történész Raffay Ernőre például. Sok válasz adható: 

antikommunista érzület, ami a szocializációból fakadt, a Szabó Dezső és Németh László eszméi 

iránti, az 1970-es, 80-as években megújult érdeklődés, ami az értelmiség szellemi 

kiéhezettségéből fakadt, a magyar eszmetörténetben hagyományosan a népi írók mozgalmához 

kötődő „harmadik út” gondolat iráni szimpátia, amelynek alapján mind a szocializmust, mind 

a globális kapitalizmust elutasították. Az SZDSZ mellett a MIÉP volt a leginkább urbánus 

arculatú, azon belül jellegzetesen budapesti párt az 1990-es években. A társadalmi csoportok 

közül egyértelműen az értelmiség és a középosztály körében volt jelentős a MIÉP 

támogatottsága, ugyanakkor elmaradt a falusiak, a szegények, munkások és fiatalok körében. 

Ha a kínálati elméletből indulunk ki, akkor ezeknek a rétegeknek akadt más potens képviselete 
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(pl. a munkásoknak az MSZP és Munkáspárt, a kisgazda társadalomnak az FKGP). De oka 

lehetett a falvakban a csekély támogatottságnak az is, hogy Csurka olyan nyelvezetet használt, 

amelynek metaforákban, párhuzamokban, analógiákban és írói képekben megnyilvánuló 

nyelvjátéka („pincérnemzet, nemzethalál, globalizmus, se nem jobb, se nem bal: keresztény és 

magyar, kunbélás sajtó” stb.) inkább a tanult, diplomás körökben volt érthető és értelmezhető. 

Nyelvezete nem minden célcsoportot tudott megszólítani, a fiatalabbak kevésbé részesítették 

előnyben a MIÉP-et. Magyarázatként hozom fel, hogy ifjúsági tagozatuk nem képviselt túl 

jelentős erőközpontot a párton belül, valamint a fiatalok az 1990-es években is inkább a 

FIDESZ-t és az SZDSZ-t részesítették előnyben. 

 

10. Választási táblázatok 

 

1. táblázat: Országgyűlési választások 

Választás 

Szava

zatok 

száma 

(I. 

fordul

ó) 

Szavazat

ok 

aránya 

(I. 

forduló) 

Szavazat

ok 

száma 

(II. 

forduló) 

Szavazat

ok 

aránya 

(II. 

forduló) 

Mandátu

mok 

száma 

Mandátu

mok 

aránya 

Parlame

nti 

szerepe 

1994-es  85 623 1,59% — — — — 
nem 

jutott be 

1998-as 

248 

825 
5,55% 19 707 4,08% 14 3,63% ellenzék 

2002-es  

245 

326 
4,37% 325 0,01% — — 

nem 

jutott be 

2006-os 

119 

007 
2,20% 231 0,01% — — 

nem 

jutott be 

2010-es  1 286 0,03% — — — — 
nem 

jutott be 

2014-es  2 054 0,04% — — — — 
nem 

jutott be 

2018-as 8 713 0,15% — — — — 
nem 

jutott be 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Jelenkori_magyarorsz%C3%A1gi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt%C3%A1sok#Az_1998-as_v%C3%A1laszt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jelenkori_magyarorsz%C3%A1gi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt%C3%A1sok#A_2002-es_v%C3%A1laszt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/2006-os_magyarorsz%C3%A1gi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/2010-es_magyarorsz%C3%A1gi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/2014-es_magyarorsz%C3%A1gi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/2018-as_magyarorsz%C3%A1gi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt%C3%A1s
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2. táblázat: Önkormányzati választások 

 

SZAVAZATOK 

2006 
Polgármester-

választás 

Képviselő 

testületi 

választás 

Fővárosi/megyei 

közgyűlési választás 
Összesen 

önállóan 2 560 25 752 42 072 70 384 

közösen 21 681 (5 379) 
81 873 (20 

093) 
2 689 (1 023) 

106 243 

(26 495) 

összesen 24 241 (7 939) 
107 625 (45 

845) 
44 761 (43 095) 

176 627 

(96 879) 

MANDÁTUMOK 

2006 
Polgármester 

választás 

Képviselő 

testület 

választás 

Fővárosi/megyei 

közgyűlés választás 
Összesen 

önállóan 3 15 0 18 

közösen 2 (0,41) 60 (13,70) 0 (0,00) 
62 

(14,11) 

összesen 5 (3,41) 75 (28,70) 0 (0,00) 
80 

(32,11) 

 

 

3. táblázat: Európai parlamenti választások 

Választás 
Szavazatok 

száma 

Szavazatok 

aránya 

Mandátumok 

száma 

Európai 

parlamenti 

csoport 

Európai 

parlamenti 

alcsoport 

2004-es  72 203 2,35% — — — 

2009-es  nem indult — — — — 

2014-es  nem indult — — — — 

A táblázatok forrása:  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Igazs%C3%A1g_%C3%A9s_%C3%89let_P%C3%A1

rtja (NET5) 

 

11. Befejezés 

 

Másokkal együtt magam is úgy vélem, hogy egy mai történész „egészen más perspektívából 

(azaz retrospektíven) látja az eseményeket, ezért azt kell rekonstruálni, hogy akkor és ott a 

döntéshozók szemszögéből hogyan nézett ki egy bizonyos eseménysor. Így, utólagosan persze 

lehet ítélkezni, de érdemesebb azt megnézni, hogy akkor a kortársak jól becsülték-e meg a 

körülményeket. Röviden: a MIÉP elitje vagy rosszul mérhette fel a helyzetet, vagy nem tett meg 

maradéktalanul mindent a győzelemért. (NET6) Ennek következtében is mára nem 

meghatározó politikai formáció a magyar politikai palettán. Egyelőre nagyon kevés esély 

mutatkozik, hogy újra tényezőként tartsák számon. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2004-es_eur%C3%B3pai_parlamenti_v%C3%A1laszt%C3%A1s_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/2009-es_eur%C3%B3pai_parlamenti_v%C3%A1laszt%C3%A1s_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/2014-es_eur%C3%B3pai_parlamenti_v%C3%A1laszt%C3%A1s_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Igazs%C3%A1g_%C3%A9s_%C3%89let_P%C3%A1rtja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Igazs%C3%A1g_%C3%A9s_%C3%89let_P%C3%A1rtja
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A MARXIZMUS-LENINIZMUS OKTATÁSÁNAK HÁTTERE 

ÉS JOGI SZABÁLYOZÁSA 1950-1989 KÖZÖTT 

 
Rácz Márk 

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, egyetemi hallgató, 

racz.mark@gmail.com 

 

Absztrakt 

Dolgozatomban azt mutatom be, hogy melyek voltak azok a jogszabályok, amelyek döntő 

hatást gyakoroltak a magyarországi ideológiai oktatásra. Ismert lehet az a tény, hogy hazánkban 

1989 előtt valamennyi felsőoktatási intézményben kötelező jelleggel bevezették a marxizmus-

leninizmust Ez mint az állami ideológia letéteményeseként szerepelt és határozta meg a 

főiskolai és egyetemi hallgatók életét. Tanszékekké szerveződtek, ahol politikai gazdaságtant, 

marxista filozófiát és tudományos szocializmust oktattak. Levéltári kutatásokat is végeztem, 

ennek megfelelően szélesedett a kutatási anyag. Elsősorban a felsőoktatásra koncentráltam, az 

1950-1989 közötti időszakban. Megemlítem az egykori Politikai Főiskolát, a Marxizmus-

Leninizmus Esti Egyetemet, az Orosz Intézetet és az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskolát 

is. Fontosnak tartottam, hogy az állampárti időszak ünnepei keresztül is bemutassam a kor 

ideológiáját. Egyfajta összehasonlítást is végzetem az 1945 előtti ünneppel; nagyban 

támaszkodtam egy korábban megjelent írásra. A két korszak közötti különbség szembeötlő e 

téren is. Úgy ítélem meg, hogy komoly relevanciája van annak, hogy a Rákosi-, majd Kádár-

kor kötelező állami ünnepeit (összehasonlítva a Horthy-korral) tárom az olvasó elé. Végül 

mellékletben soroltam fel a teljesség igénye nélkül az általam fontosnak ítélt olyan 

jogszabályokat, melyek relevánsak a téma szempontjából. Önkényesen, szubjektív alapon 

választottam ki olyan jogszabályokat, melyek jól szemléltetik a kor lenyomatát és 

gondolkodásmódját. 

Kulcsszavak: marxizmus-leninizmus, ideológia, jogszabályok, Kádár-korszak, felsőoktatás 

 

1. Bevezetés 

 

Azt vizsgálom meg, hogy milyen jogszabályok vonatkoztak a magyarországi ideológiai 

képzésre. Milyen törvények határozták meg azt, hogy ki mit és hány órában tanul az adott 

felsőoktatási intézményben. Hogyan változtak az évtizedek alatt ezek az irányelvek? Változtak-

e egyáltalán? Eltért-e valamilyen formában a gyakorlat az elmélettől? 

Befolyásolta-e az a tény a dolgok menetét, hogy főiskoláról vagy egyetemről volt-e szó? 

Számított-e az, hogy vidéki vagy fővárosi intézményről volt-e szó? A főelőadáshoz tartozó 

szemináriumokat hogyan tartották meg? Mennyire voltak szigorúak a tárgyi követelmények 

(szigorlat, kollokvium) és változott-e a negyven év alatt? Bemutatom a hazai és nemzetközi 

előzmények azon részét is, amelyben érintettek voltak magyarok is. Milyen tanári végzettség, 

milyen képesítés volt szükség ahhoz, hogy valaki ideológiai oktató legyen? Hol volt ez 

szabályozva? 

Az munkámat egyrészt a budapesti Kossuth Lajos téren található Országgyűlési Könyvtárban 

(OGYK), másrészt a Politikatörténeti Intézet (PTI) Könyvtárában, illetve Levéltárában (PIL) 

végeztem el. Utóbbi azért is érdekes, mivel az egykori Párttörténeti Intézet jogutódjáról van 

szó. Az egykori Párttörténeti Közleményeket Múltunk c. folyóiratra keresztelték át. 

Átböngésztem a Párttörténeti Közlemények, a Felsőoktatási Szemle és a Tájékoztató c. 

folyóiratokat is. 
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Módszeresen átvizsgáltam az Országgyűlés üléseinek jegyzőkönyvét 1947-51 között. Az 

Oktatási Minisztérium archívumát is kutathattam, melynek köszönhetően miniszteri és 

minisztériumi határozatokat és rendeleteket tekinthettem át. 

Azért fontos ez dolgozat, mert az olvasó számára egy eddig kevésbé előtérben levő terület válik 

megismerhetővé a felsőoktatás történetén belül. Mindenképpen lényeges kiemelni, hogy az írás 

inkább leíró jelleget ölt, semmint elemzőit. Ezúttal nem éltem az oral history adta segítséggel. 

 

2. Levéltári kutatások alapján 

 

Ahhoz, hogy jobban megértse az olvasó, hogy miképpen gondolkodtak a kor ideológusai, 

különféle levéltári adatok alapján mutatom be a célokat és problémákat. Kassai Géza aggályait 

fejezte ki Rákosi Mátyásnak a hozzá írt levelében a marxizmus-leninizmus oktatást illetően, 

ahol arról írt, hogy „a Szabad Nép I. 30.-i vezércikke megállapítja, hogy Nagy Ferenc előtt és 

idejében a Függetlenségi Frontban voltak az imperialisták, a nagytőkések, a volt 

nagybirtokosok politikai képviselői is. De a Szabad Nép ugyanezen számában azt is 

olvashattuk, hogy a népi demokrácia volt a felszabadítás óta. Hogyan igazodjon el az olvasó, 

oktató?”1 - kérdezi Kassai. Ebben az időszakban szokás volt az ideológiai oktatást napilapok 

cikkei alapján is tartani. Az idézett levél 1949. február 7-én kelt. 

1949. október 2-án is levelet írt Kassai, ahol kiemelte az ellentmondásokat és különbségeket a 

II. világháború oktatását illetően, melyet a pártiskolán végeztek. Nem volt világos, hogy mi 

alapján helyes az oktatás: Sztálin 1946. február 9-i beszéde kapcsán és Dimitrov 1948 

decemberi beszéde egymásnak mondott ellent. Ugyanakkor Rákosi 1949. február 22-én a 6 

hónapos pártiskolán is más dolgokra helyezte a hangsúlyt, azonban időközben megkapták az 

SZKP Pártfőiskolájának 1949. évi programját, mely szerint a II. világháború jellegét 

változatlanul Sztálin említett beszéde alapján tanítják.2  

Válaszlevelében Rákosi egyetértett a felmerült aggályok jogosságával, valamint Gerő Ernő és 

Révai József látták el érdemi megjegyzéseivel, illetve tanácsaival, útmutatásaival a választ. 

Eben Révai azt írta, hogy „teljesen lehetetlen ma arról beszélni, hogy az USA és Anglia 

<felszabadító> háborút folytattak Hitler ellen.”3  

Kassai „folyamatosan” bombázta Rákosit leveleivel, egy idő után – érthető módon – nem 

foglalkoztak vele olyan vehemenciával . 1954 decemberében tett utoljára kísérletet Kassai, 

hogy Rákosival személyesen is felvegye a kapcsolatot a marxizmus-leninizmus oktatás körül 

kialakult gondok kapcsán. 1954 decemberében cikket írt a Társadalmi Szemle c. folyóiratba, 

majd 1956. október 2-án a Szabad Népben is cikke jelent meg. Október 22-én levelet írt a PB-

nek, de az ismert okok miatt válasz már nem érkezett, illetve nem tőlük.4  

Szokatlannak tűnik mai szemmel, hogy az 50-es évek legelején ún. titkársági határozottal is át 

lehetett helyezni oktatókat a Lenin Intézetből az ELTE ML Tanszékére. Az MDP PB, illetve a 

Titkárság ezt minden további nélkül megtehette, „a titkárság amikor elhatározta a m-l egyetemi 

oktatásának átszervezését: a KM MLO osztályának és önálló tanszékeinek a létesítését, azt is 

elhatározta, hogy a m-l osztálya és a tanszékek számára megfelelő kádereket biztosítanak.”5 

Azonban komoly szakmai jellegű gondok merültek fel, mely a hitelességet is aláásta, illetve 

megkérdőjelezte. Ezt Kassai észlelte is, épp ezért jelezte a megfelelő politikai fórumok előtt. 

Panaszkodott, hogy nagyon gyengék azok a káderek, akik oktatnak. Erre egy kirívó példa: 

„kaptunk az öthónapos szakosítótól olyan elvtársat is (Boros Erzsébet, aki az SZB- határozat 

                                                 
1 PIL 705. fond, 9. őrzési egység, 5. lap 
2 PIL 705. fond, 9. őrzési egység 10 lap 
3 PIL 705. fond, 9. őrzési egység 14 lap 
4 PIL 705. fond, 9. őrzési egység, 33 lap 
5 PIL 705. fond, 9. őrzési egység 20 lap 
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ellenére kijelentette, hogy egyetemen képtelen tanítani, és lényegében engedély nélkül elhagyta 

munkahelyét.”6   

Kassai a következőket mondta 1949 novemberében az MDP egyéves pártfőiskoláján tartott 

előadásán, melyet írásban is lejegyzetelt: „a párttörténet a m-l elméletét adja. Nem a 

leninizmusét. Mert nincs marxizmus és leninizmus. Lenin és Sztálin megtisztították a 

marxizmust attól, amivel a II. Internacionálé opportunistái meghamisították, (Lenin és Sztálin) 

továbbfejlesztették Marx és Engels tanítását, és a szocialista építés korszakában, - az 

osztályharc tapasztalatai alapján. Egyszóval: a m-l egységes tanítás, nem lehet marxista az, aki 

nem leninista is.”7  

Jog(történész) hallgatói minőségben sajátos élményt nyújtott, hogy kezembe vehettem  olyan 

eredeti dokumentumokat, mint amely például Horváth Imre külügyminiszter azon igazolványát, 

mely a Minisztertanács titkárságára jogosította belépésre. Az irat 1957 január havára volt 

érvényes, Horváth ekkor a dokumentum tanúsága szerint külügyminiszterként dolgozott. 395. 

sz. szerepelt az igazolvány, amit az MT titkárságának vezetője írt alá.8 

A 68. sz. MKP-tagsági igazolványán magának Rákosinak az aláírása szerepel, 1948. február 

12-i dátummal. Horváth a dokumentum alapján 1916 óta vett részt a munkásmozgalomban, 

1918 óta párttag.9  

A Magyar Köztársaság diplomata útlevelét 1949. szeptember 15-én állították ki számára a 

654/1949. szám alatt. Ekkor rendkívüli követ és meghatalmazott miniszterként funkcionált, aki 

az összes európai országba és az USA-ba szabad utazást kapott. A Magyar Külügyminisztérium 

az 1400/1-1948 Kü.M. számú rendelet 3§ (1) bek. értelmében járult hozzá ahhoz, hogy Horváth 

ellátogathasson  Washingtonba hivatalos útra 1949 szeptemberében. A halványbarna kis 

könyvecskén a korona nélküli Kossuth címer volt látható.10 

A Rákosi címerrel ellátott diplomata útlevelét 1949. október 8-án állították ki számára, mely 

egy évig volt érvényes. Még a BM ÁVH körpecsétje is megtalálható volt az útlevél lapjai 

között.11 

Első - magyarországi – diplomata útlevelét 1947. december 18-án állították ki 597/9354-1947. 

sz. alatt. Ekkor II. osztályú követségi tanácsosi beosztásban szerepelt. Érdekesség, hogy a kék 

színű borítón a korona nélküli Kossuth címer látható, míg belül az 1944 előtt használatban levő 

angyalos kiscímer szerepelt sárga alapon, fehér kontúrral.12   

Találtam egy 68-as sorszámú, 1945. október 9-én kiállított, Rákosi által aláírt MKP-tagkönyvet 

is. 

Végül a kezembe akadt az MDP KV székházának látogatása céljából rendszeresített 

igazolványa is, mely 1949. március 31-én lett kiállítva.13  

Érdekes, hogy Moszkvában tett szolgálati fogadalmat 1946. december 1-jén, Szekfű Gyulával 

egyszerre a 8041/1-1946. KüM. szám alatt.14 

1956. november 27-én a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány által adományozott 

igazolvány lehetővé tette számáram hogy az ország egész területén éjjel-nappal szabadon 

közlekedjék. Ebben az illetékes szovjet hatóságokkal egyeztetés történt.15 

 

 

                                                 
6 PIL 705. fond, 9. őrzési egység, 20 lap 
7 PIL 705. fond, 42. őrzési egység 15 lap 
8 PIL 306. fond, 1. őrzési egység 4. lap 
9 PIL 306. fond, 1. őrzési egység 12. lap 
10 PIL 306. fond, 1. őrzési egység 1. lap 
11 PIL 306. fond, 1. őrzési egység, 2 lap 
12 PIL 306. fond, 1. őrzési egység 3 lap 
13 PIL 306. fond, 1. őrzési egység 11. lap 
14 PIL 306. fond, 1. őrzési egység 18. lap 
15 PIL 306. fond, 1. őrzési egység, 15. lap 



314 

 

3. Oleg Kosevoj Iskola 

 

Mindenképpen helye van dolgozatomban eme sajátos oktatási intézménynek. „Az Oleg Kosevoj 

Szovjetösztöndíjas Iskola 1949-es megalapítása az ösztöndíjasokkal kapcsolatban felmerült 

gondok egy részének egyik lehetséges megoldását kínálta, nevezetesen azt, amely az akkor kicsit 

több mint egy éve (1948) megalakult Magyar Dolgozók Pártja számára a legelőnyösebbnek 

tűnt. Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola igyekezett a kiküldendő diákok tudásbeli 

hiányait csökkenteni majdani egyetemi szakterületükön. A szovjet egyetemeken való tanuláshoz 

szükséges politikai képzést, tárgyi tudást és orosznyelv-tudást a magyar közoktatás ekkor már 

biztosítani tudta. Az Iskola még működött az 1953/54-es tanévben, azonban kollégiumi 

elhelyezést ettől kezdve csak a vidéki diákok kaptak. Megszüntették a diákok rendszeres 

korrepetálását, önálló munkára serkentve őket. A kiküldendő diákokat felvételi vizsga alapján 

választották ki. A budapesti és vidéki diákokat erre az évre már nem előre meghatározott 

arányszám alapján (50-50%) vették fel, hanem tudásuk alapján. Az 1953/54-es tanévre csak 

300 diákot vettek fel, a fennmaradó ösztöndíjas helyeket fenntartották azoknak, akik saját 

középiskolájukban végeznek majd, de tudásuk, rátermettségük alapján alkalmasak arra, hogy 

kikerüljenek a Szovjetunióba. Az 1953/54-es tanév végén megszűnt az Oleg Kosevoj Iskola”16 

Faragó Annamari szintén írt egy remekbe szabott dolgozatot erről a sajátos intézményről, mely 

manapság már feledésbe merült. „Az Oleg Kosevojban végzett diákokat két csoportba tudjuk 

osztani. Az egyik, kisebb létszámú csoport az, amelyik nem került ki a Szovjetunióba. Számunkra 

az itt töltött évek így is előnyt jelentettek. Felvételi vizsga nélkül bekerülhettek bármelyik 

felsőoktatási intézménybe Magyarországon. Egy részük csalódással, másik részük 

megkönnyebbüléssel viselte azt a tényt, hogy nem kerülhetett ki. Az intézmény diákjainak 

kétharmada viszont kiutazhatott a Szovjetunióba. Megérkezésüktől fogva sokkoló élmények 

fogadták őket. A magyarországinál jóval szegényebb viszonyokkal kellett szembesülniük. 

Ugyanakkor kint létük a tanulás lehetőségével, fényes karrierrel kecsegtetett. Moszkvába 

érkezve tudhatták meg azt, hogy kit hova osztanak be: Moszkva, Leningrád, Taskent lehetett a 

tanulmányok helye.”17 Az iskolát végül megszüntették, és később sem újították fel 

tevékenységét. 

 

4. Az Orosz Intézet 

 

Rátérve a felsőoktatásra, szintén egy olyan oktatási egységet mutatok be, amely 1945 előtt nem 

létezett. „Az Orosz Intézetet 1947. márc. 28-án nyitották meg, majd 1950 tavaszán kari rangra 

emelték. Mivel így megváltozott az intézmény jellege, a kar átszervezésével hozták létre a 

budapesti Tudományegyetem Lenin Intézetét. 1954-ben az Intézetet leválasztották az Eötvös 

Loránd Tudományegyetemről, s önálló egyetem rangjára emelték. 1956-tól az orosz szakos 

tanárképzés már ismét az ELTE Bölcsészettudományi Karán folyt. A Lenin Intézet 1958-ig állt 

fenn. Az Orosz Intézetet 1947. márc. 28-án nyitották meg, majd 1950 tavaszán kari rangra 

emelték, és külön gazdasági hivatallal, valamint tanulmányi osztállyal látták el. 1952-ben az 

orosz szakos hallgatók nagy részének átszakosításával kezdték meg a marxizmus-leninizmus 

oktatóinak képzését. Mivel így megváltozott az intézmény jellege, a kar átszervezésével hozták 

létre a budapesti Tudományegyetem Lenin Intézetét. Ekkor szüntették meg az Idegen Nyelvek 

Főiskoláját is, melynek orosz szakos hallgatói különleges tantervek alapján a Lenin Intézetben 

fejezték be tanulmányaikat. 1954-ben az Intézetet leválasztatták az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemről, s önálló egyetem rangjára emelték. Az intézmény újabb profilváltásával 

                                                 
16 http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/HU-

28947/type/hg/id/HU_MNL_OL_LRDBRKT_1_RRDBRKT__v2/unitid/XXVI-I-69 (letöltve: 2018. június 19.) 
17 Faragó Annamari: Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola története, 1949-54 9-10. oldal In. 

www.paperweb.hu 

http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/HU-28947/type/hg/id/HU_MNL_OL_LRDBRKT_1_RRDBRKT__v2/unitid/XXVI-I-69
http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/HU-28947/type/hg/id/HU_MNL_OL_LRDBRKT_1_RRDBRKT__v2/unitid/XXVI-I-69
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az orosznyelv és irodalom, valamint a fordítói szakot háttérbe szorították, a párttörténészek és 

a pártfilozófusok képzését pedig előtérbe állították. 1955. február 1-vel az orosz szak első két 

évfolyamán bevezették a kétszakos középiskolai tanárképzést. 1956-tól az orosz szakos 

tanárképzés már ismét az ELTE Bölcsészettudományi Karán folyt. A Lenin lntézet 1958-ig állt 

fenn.”18 

A Magyar Szocialista Munkáspárt politikai felnőttoktatása két fő területen folyik: a 

tömegoktatásban és a káderképzésben. 

1. „A marxizmus-leninizmus alapjai”: kétéves forma, amely az újonnan felvett párttagok, 

ifjúsági vezetők, a pártba jelentkezők számára a marxizmus-leninizmus ismereteit és 

szemléletét a társadalmi viszonyok elemzésével, a párt céljainak, szervezeti felépítésének, 

működésének bemutatásával közvetíti. 

2. „A szocializmus építésének soron levő feladatai”: egyéves tanfolyam, a politika számára 

adott időszakban fontos kérdések tematikus feldolgozására. 

3. Időszerű ideológiai és politikai kérdések”: tanfolyam, elsősorban politikailag felkészült 

párttagok, pártonkívüli vezetők és értelmiségiek számára. 

A párt tömegoktatásában évente kb. 550 000-en vesznek részt. Közülük 400 000 fő párttag, ez 

a párttagságnak kb. 47%-a. 

A káderképzés két részre bontható: 1. Az állami élet, a társadalmi szervek, a gazdálkodó 

egységek vezetőinek, felelős munkatársainak politikai képzésére és továbbképzésére szolgál a 

Marxista-Leninista Esti Egyetem. Hároméves általános tagozatán az egyetemi-főiskolai 

diplomával nem rendelkezők ismerkednek a marxizmus-leninizmus elméletével és 

tudományágaival. Kétéves szakosított tagozatán a felsőfokú állami végzettségűek bővíthetik 

meglévő filozófiai, politikai gazdaságtani, munkásmozgalom-történeti tudásukat. A 

továbbképző tanfolyamok egyéves esti kurzusokon folynak. Céljuk a korábban szerzett 

marxista-leninista műveltség felfrissítése, a társadalomtudományok újabb eredményeinek 

feldolgozása. Témáik között szerepel: szociológia, politikatudomány, gazdaságpolitika, etika, 

esztétika, vezetési ismeretek, politikai nevelés, valláselmélet, retorika, nemzetközi politika. A 

Marxista-Leninista Esti egyetemeken évente kb. 43 000 fő tanul. 

2. A pártiskolai tanfolyamokon biztosítják a pártmunkára való felkészítést, ideológiai, politikai 

és mozgalmi ismeretekkel, gyakorlati készségfejlesztéssel segítik a pártszervezetekben folyó 

politikai munkát. A hallgatókat alap- és középfokú tanfolyamokon képzik. A kurzusok kisebb 

része nappali (öthónapos, ill. egyéves), nagyobb része esti, levelező, ill. kombinált formában 

folyik. 

E képzési formákban jelenleg évente kb. 10 000 fő részesül alap-, ill. továbbképzésben. A 

káderképzés az MSZMP budapesti és megyei oktatási igazgatóságain, ill. azok kihelyezett 

tanfolyamain történik. Az intézmények tanszékei, oktatói külön témákban kutatómunkát 

folytatnak, s együttműködnek a megyeszékhelyek tudományos műhelyeivel, felsőoktatási 

intézményeivel is. Meghívott oktatók ismert szakemberek a társadalmi élet minden területéről. 

Az MSZMP Politikai Főiskolája a káderképzés legmagasabb, egyetemi szintű intézménye, a 

felsőoktatási rendszer része. Nappali, levelező tagozatokon, ill. továbbképző tanfolyamokon 

végzi különböző beosztásokban dolgozó vezetők, ill. utánpótlásuk központi politikai képzését 

és továbbképzését. Négyéves nappali tagozatán elsősorban fiatalok tanulnak. Hároméves 

levelező kurzusa felsőfokú állami végzettséggel rendelkező káderek politikatudományi 

másoddiplomás képzésére irányul. 

Az intézmény feladata a társadalomtudományi kutatásokban való részvétel, és bekapcsolódik a 

tudományos továbbképzésbe is. A Politikai Főiskola felelős a pártoktatás tananyagainak 

elkészítéséért és a képzés metodikai fejlesztéséért. 

                                                 
18 http://univa.mflsz.hu/index.php/egyetemi-orosz-lenin-int-zet (letöltve: 2019. március 20.) 

http://univa.mflsz.hu/index.php/egyetemi-orosz-lenin-int-zet
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A főiskola pályázati felhívás alapján, sikeres felvételi vizsga után fogadja hallgatóit. A 

pályázatokat a pártszervezetek véleményezik. Az intézmény hallgatója lehet pártonkívüli is. 

A Politikai Főiskolán tanuló kb. 1400 hallgatóból – nappali és levelező tagozaton – az 1986-

87-es tanévben 2300 fő fejezte be tanulmányait.19 

 

5. Munkaszüneti napok a politika tükrében 

 

Egy sajátos intézményi háttere keresztül mutatom be, hogy az ideológia miként szivárgott be 

az emberek mindennapjaiba. „Hogy valamely időszakban milyen napokat tartott kiemelkedően 

ünneplésre méltónak hazánk aktuális politikai vezetése, meglehetősen tanulságos történet. És 

mindez kitűnően követhető a kártyanaptárak piros betűs jelzéseiből. Ennek segítségével 

mutatom be a történelem forgandóságát és a "holnaptól kezdve minden másképp volt" szellemes 

mondás sajnálatos igazságát. Az áttekintés egyelőre az 1930-tól 1990-ig terjedő időszakot 

foglalja magába. Abban nincs különbség, hogy minden évben a vasárnapok piros betűs 

ünnepnapnak számítottak, a szombatok viszont a "szabad szombat" bevezetése után sem. Fontos 

megjegyezni, hogy a naptárak jól jellemzik az adott időszak hivatalos ünnepeit, de nem teljesen 

pontosak. Többször előfordult ugyanis, hogy a munkaszüneti napokat módosító rendelet 

változásait a naptárkészítők csak a következő évben követhették. 

 

5. 1. "Keresztény kurzus" (1930-1945) 

 

Ha megnézzük az 1930, 1938 és 1941-es év naptárait, akkor képet nyerhetünk a két világháború 

közötti időszak ünnepeiről. Jól látható az akkori idők "keresztény kurzusa". Kövessük pontosan 

az ünnepeket egy részletesebb, 1936. évi naptár segítségével. 

Tehát az ünnepnapok 1936-ban: 

 

január 1. – Újév 

 

január 6. – Vízkereszt 

 

február 2. - Gyertyaszentelő Boldogasszony 

 

március 25. - Gyümölcsoltó Boldogasszony 

 

április 13. - Húsvét hétfő 

 

május 21. – Áldozócsütörtök 

 

június 1. - Pünkösd hétfő 

 

június 11. – Úrnapja 

 

június 29. - Péter és Pál 

 

augusztus 15. – Nagyboldogasszony 

 

augusztus 20. - Szent István 

szeptember 8. – Kisboldogasszony 

                                                 
19 https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/1988-2/magyarorszag-

3C8C/partoktatas-437A/ (letöltve: 2019. március 20. ) 

http://users.atw.hu/szigetiandras/30-38-41.JPG
http://users.atw.hu/szigetiandras/36.JPG
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november 1. – Mindenszentek 

 

december 8. - Szeplőtlen fogantatás 

 

december 25-26. – Karácsony 

 

Megjegyzések: 

1. A mindig vasárnapra eső ünnepeket (húsvét és pünkösdvasárnap) nem soroltam külön fel 

2. Az ünnepek keresésekor vigyázni kell, mert van amelyik 1936-ban éppen vasárnapra esett 

3. Március 15-e "Nemzeti Ünnep" volt, de nem munkaszüneti nap. 1941-ben viszont már igen! 

Látható, hogy a harmincas évek nem szűkölködtek ünnepnapokban, s ezek szinte kizárólag 

keresztény ünnepekhez kötődtek. Mindenesetre a 16 munkaszüneti napnak (melyből jó néhány 

nem is eshetett soha vasárnapra - húsvét és pünkösdhétfő, áldozócsütörtök, úrnapja - ) bizonyára 

örülhettek a korabeli dolgozók. 

Az ünnepek kialakulása, története és szokásai nem férnek egy hobbi-honlap kereteibe, pár szót 

azonban megér, hogy a nem fix napon tartandó ünnepek mikorra esnek. 

A húsvét minden évben a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap. 

Ez azt jelenti, hogy mindenképpen március 22 és április 25 közé esik. 

A pünkösd név a görög pentakoszté szóból származik, mely 50 napot jelent, s valóban pünkösd 

50 nappal követi a húsvétot. 

Áldozócsütörtök mindig 10 nappal előzi meg pünkösdöt, míg a pünkösdöt követő 10. nap 

úrnapja. Ez utóbbi kettő tehát mindig csütörtöki ünnep. 

 

5. 2. Rákosi-diktatúra (1948-1956) 

 

A Horthy korszakot - némi átmenet után - a dicstelen Rákosi korszak követte, ennek 

következtében rengeteg változás történt. Ami kiemelendő az egyházi ünnepek szinte teljes 

háttérbe szorítása, ugyanakkor a munkásmozgalmi „jeles napok” előtérbe helyezése. A 

változások szembeszökőek, ha végigkövetjük, mondjuk egy 1955. évi naptár ünnepnapjait. 

 

január 1. – Újév 

 

április 4. - Felszabadulásunk ünnepe 

 

május 1-2. - a Munka ünnepe 

 

augusztus 20. - az Alkotmány ünnepe 

 

november 7. - a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ünnepe 

 

december 25. - Karácsony (a Fenyőfa ünnepe) 

 

Látható, hogy amennyire sok és hívő keresztény irányba felülreprezentált volt a harmincas évek 

"ünnepi beosztása", annyira túlzó és sértő volt az ötvenes évek erőltetett ateizmusa is. 

Különösen az egynaposra csonkított karácsonyt nehezményezték sokan. Aligha volt 

elfogadható kompenzáció a kétnapos "munka ünnepe". A megmaradt augusztus 20-a sem Szent 

Istvánról (akit akkoriban I. Istvánnak neveztek hivatalosan) szólt, hanem az 1949-es 

Alkotmányról, vagy az új kenyér ünnepéről. 

http://users.atw.hu/szigetiandras/55.JPG
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Összességében sem örültek a dolgozók a 16 napról mindössze 7-re csonkított munkaszüneti 

napnak, ráadásul bármelyikük eshetett vasárnapra. Persze a kor szelleméhez illő öntudatos 

kommunista, sztahanovista áhítattal átitatott dolgozó természetesen örült, ha minél több idejét 

fordíthatta a munka frontján való helytállásra, ezzel is csapást mérve az imperializmusra. 

 

5. 3. A Kádár-rendszer (1957-1989) 

  

A kádári idők konszenzuskeresőbb politikája a naptárak piros betűiben (helyesen inkább piros 

számaiban) is megmutatkozott. Ezt illusztrálja egy 1957, 1958 és 1961-es naptár .  

Az 1956-os forradalmat követő 1957-es naptárban már piros betűs ünnep március 15-e. Bár ez 

csak pünkösdi királyság, mert 1958-tól már ismét munkanap. Tartósan visszakerült azonban az 

ünnepek közé húsvét hétfő és ismét kétnapos lett a karácsony, míg a munka ünnepe egynaposra 

zsugorodott. Viszont kikerült 1957-ben az ünnepek közül november 7-e, és csak 1961-től jött 

vissza ismét. Tehát néhány év bizonytalanság után az alábbiakban konszolidálódott a szocialista 

korszak ünnepvilága: 

 

január 1. 

 

húsvét hétfő 

 

április 4. 

 

május 1. 

 

augusztus 20. 

 

november 7. 

 

december 25-26. 

 

A munkaszüneti napok száma összesen 8, tehát alig növekedett. Ez az ünnepi menetrend 1961-

től egészen 1989-ig, vagyis majdnem 30 éven át, teljesen változatlan maradt. 

Meg kell még jegyezni, hogy a politikai vezetés a piros betűs április 4-ét igyekezett két 

"feketebetűs" ünneppel összevonni, nevezetesen március 15-ével és március 21-ével (a 

Tanácsköztársaság kikiáltása), s ezek együtt alkották a "Forradalmi Ifjúsági Napokat", röviden 

FIN-t. 

 

5. 4. A rendszerváltás után (1990- ) 

  

A rendszerváltás kihatással volt naptárunkra, ha nem is forgatta fel olyan gyökeresen, mint a II. 

világháború utáni. November 7-ét még a régi kormány törölte el, s tette helyette munkaszünet 

nappá március 15-ét. Ez utóbbi, természetesnek tűnő ünnepnapunk sok hányattatás után végre 

tartósan piros betűs nappá változott. 

 

Íme a változások: 

 

1990: ünnep lett március 15., megszűnt november 7-e 

 

1991: ünnep lett október 23., megszűnt április 4-e 

 

http://users.atw.hu/szigetiandras/57-58-61.JPG
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1993: ünnep lett pünkösd hétfő 

 

2001: ünnep lett november 1.”20 

Azért lényeges az ünnepnapok ennyire részletes ismertetése, mert ezen keresztül is azt kívánom 

bizonyítani, hogy az ideológia minden korban fontosnak bizonyult, ugyanakkor 1989 előtt még 

a II. világháború előtti korszakhoz képest is hangsúlyosabb szerepet kapott, amit az 

ünnepnapokkal is kifejezésre jutattak a hatalom birtokosai. 

 

6. Összegzés  

 

Összességében elmondható, hogy a marxizmus-leninizmus ideológiája át-meg átszőtte az élet 

valamennyi területét. Nemcsak a felsőoktatásban és a korabeli ünnepnapokban volt jelen, 

hanem a munkahelyen, az egészségügyben és a kommunisták környezettel való kapcsolatában 

(a természet leigázásában) is. Azért lehet fontos ezen dolgozat az olvasónak, hogy még jobban 

megértse a kommunista pártállam működési mechanizmusát. 

 

Irodalomjegyzék 

[1]http://users.atw.hu/szigetiandras/indexnapt2.html (letöltve: 2019. január 21.) 

[2]http://univa.mflsz.hu/index.php/egyetemi-orosz-lenin-int-zet (letöltve: 2019. március 20. 

[3]https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/1988-

2/magyarorszag-3C8C/partoktatas-437A/ (letöltve: 2019. március 20. ) 

[4]Faragó Annamari: Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola története, 1949-54 9-10. oldal 

In. www.paperweb.hu 

[5]http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/HU-

28947/type/hg/id/HU_MNL_OL_LRDBRKT_1_RRDBRKT__v2/unitid/XXVI-I-69 (letöltve: 

2018. június 19.) 

 

Melléklet 

Az alábbiakban önkényes szempontok alapján néhány olyan jogszabályt ismeretetek, melyek 

hatássál voltak az ideológiai oktatásra.  

 

Az ELTE BTK-n Tudományos Szocializmus és Információs és Továbbképzési Intézet 

létesítéséről szóló 155/1973. ( M. K. 15) MM utasítás 

A felsőoktatási intézmények marxizmus-leninizmus oktatóinak továbbképzéséről szóló 

109/1978 (M.K.4) OM utasítás 

A felsőoktatási intézmények hallgatóinak marxizmus-leninizmus tantárgyak tantervi 

követelményei alól történő felmentésről szóló 107/1979 (M.K.10) OM utasítás 

1010/1952. (IV. 30.) MT határozat 

a budapesti Tudományegyetem LENIN INTÉZETÉNEK szervezéséről 
A budapesti Egyetemi Orosz Intézet 1946-ban létesült azzal a céllal, hogy az orosz nyelvet 

kiválóan ismerő kádereket neveljen. 

Az Intézet hazánk egyik legjelentősebb felsőoktatási intézményévé fejlődött. Ez az Intézet a 

legalkalmasabb arra, hogy magas ideológiai színvonalú marxista-leninista kádereket képezzen. 

Ezért a minisztertanács elhatározza, hogy: 

1. a budapesti Egyetemi Orosz Intézetet tovább fejleszti és feladatává teszi magas színvonalú 

marxista-leninista képzettséggel rendelkező és az orosz nyelvet jól ismerő egyetemi előadók, 

                                                 
20 http://users.atw.hu/szigetiandras/indexnapt2.html (letöltve: 2019. január 21.) 

http://users.atw.hu/szigetiandras/indexnapt2.html
http://univa.mflsz.hu/index.php/egyetemi-orosz-lenin-int-zet
http://www.paperweb.hu/
http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/HU-28947/type/hg/id/HU_MNL_OL_LRDBRKT_1_RRDBRKT__v2/unitid/XXVI-I-69
http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/HU-28947/type/hg/id/HU_MNL_OL_LRDBRKT_1_RRDBRKT__v2/unitid/XXVI-I-69
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ideológiai munkaterületen dolgozó funkcionáriusok, valamint orosz nyelv- és irodalom szakos 

középiskolai tanárok és fordítók képzését. 

Egyben az 1952/53. tanévtől kezdődően a marxizmus-leninizmus szakos hallgatók képzését 

a bölcsészettudományi karról az Intézetbe helyezi át. 

Az Egyetemi Orosz Intézetet megváltozott feladatainak megfelelően a tudományos 

szocializmus nagy tanítómesteréről, Leninről nevezi el, mert ez fejezi ki legméltóbban az 

Intézet célját. 

2. A Lenin Intézet a Tudományegyetem keretében az egyes karokat megillető önállósággal 

rendelkezik, közvetlen felügyeletét a rektor látja el, vezetője az igazgató, aki dékáni jogkörrel 

működik. A kari tanács feladatait az Intézet tudományos tanácsa végzi. 

3. A határozat végrehajtásáról a közoktatásügyi miniszter gondoskodik. 

1037/1987. (VI. 14.) MT határozat 

egyetemi tanári felmentésről 
A Minisztertanács - nyugállományba vonulására tekintettel - 

dr. Rácz Jánost, a József Attila Tudományegyetem Marxizmus-Leninizmus Tanszékcsoport 

Tudományos Szocializmus Tanszékének egyetemi tanárát 

1987. június hó 30. napjával e tisztsége alól felmenti. 

38/1983. (XI. 3.) MT rendelet 

a tudományos fokozatokról és a tudományos minősítésről szóló 1983. évi 24. 

törvényerejű rendelet végrehajtásáról21 

A kandidátusi vizsga 
4. § (1) Kandidátusi vizsgát bizottság előtt kell tenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a 

TMB jelöli ki, vagy felkéri a tudományágazat szerint illetékes egyetemet vagy 

kutatóintézményt a vizsgabizottság megszervezésére. A vizsgabizottság elnöke és tagjai 

díjazásban részesülnek. 

(2) A kandidátusi fokozat megszerzéséhez vizsgát kell tenni: 

a) a munka témaköréhez tartozó alaptárgyból és szaktárgyból, 

b) a marxizmus-leninizmusnak a szakterület ideológiai megalapozásához szükséges valamely 

tárgyköréből, 

c) orosz nyelvből és másik, a kutatómunka szempontjából ugyancsak fontos idegen nyelvből. 

Az egyik nyelvből állami középfokú, a másik nyelvből állami középfokú, a másik nyelvből 

állami alapfokú nyelvvizsgát kell tenni. 

(3) A vizsgára bocsátásról a TMB határoz. 

5. § (1) A kandidátusi vizsgák alól mentesül: 

a) szakmai vizsga esetében az az egyetemi oktató és az a tudományos kutató, aki a 

munkájának témájához tartozó szakmai tárgyat legalább tíz éve oktatja vagy e témában legalább 

tíz éven át kutatómunkát folytatott, vagy aki ezzel egyenértékű más tudományos tevékenységet 

fejtett ki, továbbá, aki egyetemi doktorátus megszerzése érdekében 1984. szeptember 1. napja 

után doktori szigorlatot tett; 

b) marxizmus-leninizmus vizsga esetében az, aki a marxizmus-leninizmus esti egyetem 

szakosított tagozatát, illetőleg egyetem filozófia, tudományos szocializmus vagy szociológia 

szakát, közgazdaságtudományi egyetem tanári szakát vagy a politikai főiskolát elvégezte, 

továbbá, aki egyetemi doktorátus megszerzése érdekében marxizmus-leninizmusból vizsgát 

tett; 

az egyetemek, egyetemi jellegű főiskolák és a főiskolák marxizmus-leninizmus oktatási 

szervezeti egységén belül működő adjunktusok és tanársegédek munkaviszonyával kapcsolatos 

egyes kérdések szabályozásáról szóló 129/1972. (M.K.13) MM utasítás 

31/1989 (XI. 26.) MM rendelet egyes rendeletek és utasítások hatályon kívül helyezéséről 

                                                 
21 Az 1983. évi 24. tvr.-el  egységes szerkezetben az Akadémiai Közlöny 1983. évi 15. száma közölte. 
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1/1990. (I. 16.) MM rendelet egyes rendeletek és utasítások hatályon kívül helyezéséről 

Művelődési Közlöny 1990/3. szám: 

A művelődési miniszter 1989. november 1-jei hatállyal az oktatásról szóló 1985. évi I. tv. 

végrehajtására kiadott 41/1985 (X.5.) MT rendelet 8§ (1) bekezdés g pontjában foglalt 

jogkörében a József Attila Tudományegyetemen az eddigi Marxizmus-Leninizmus Központi 

Tanszékcsoport helyett Társadalomelméleti Tanszékcsoportot létesített. (53.216/1989.) 

1074/1956. (VIII. 5.) MT határozat a Lenin Intézet kétéves marxizmus-leninizmus 

szakos továbbképző tagozatán szerezhető képesítésről 

1969 évi 14. tvr. a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. tvr. módosításáról 

7 § (1) „Az egyetemi, valamint az egyetemi jellegű főiskolai tanszék vezetőjét - marxizmus-

leninizmus tanszék vezetőjének kivételével - továbbá a vezető lektort és a vezető testnevelő 

tanárt az egyetemi tanács bízza meg. A marxizmus-leninizmus tanszék vezetőjét - a 

művelődésügyi miniszterrel egyetértésben - a felügyeletet gyakorló miniszter bízza meg. A 

megbízás határidőhöz köthető. A megbízásra a rektor - karhoz tartozó tanszéknél a dékán 

meghallgatásával - tesz javaslatot.” 

17/1963. (VII. 2.) Korm. rendelet 

a Pártfőiskolán, valamint a Budapesti Pártbizottság Marxizmus-Leninizmus Esti 

Egyeteme kétéves szakosított tagozatán szerzett oklevél képesítő jellegéről22 

10/1979. (III. 2.) MT rendelet 

a marxizmus-leninizmus esti egyetemeken szerzett bizonyítványokról és oklevelekről, 

valamint a politikai képzettség elismeréséről23 
- a Magyar Néphadsereg Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem pedagógiai tagozatán 

végzettek tanulmányi kedvezményeiről szóló 146/1963. (MK 12.) MM utasítás, 

1088/1957. (XI. 21.) Korm. határozat 

a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemekkel kapcsolatos kérdésekről24 

1069/1989. (VI. 10.) MT határozat 

egyetemi tanárok felmentéséről 
A Minisztertanács - nyugállományba vonulásuk miatt - 

dr. Vilmos Józsefet, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Politikai 

Gazdaságtan Tanszékének egyetemi tanárát 1989. december 31. napjával; 

dr. Fehér Istvánt, a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar Marxizmus-

leninizmus Tanszékének egyetemi tanárát 1989. december 31. napjával; 

dr. Hollós Ervint, a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanárát 1989. augusztus 31. 

napjával 

e tisztségük alól felmenti. 

1042/1987. (VI. 28.) MT határozat 

egyetemi tanár felmentéséről 
A Minisztertanács - nyugállományba vonulására tekintettel - 

dr. Nemes Lászlót, a Magyar Képzőművészeti Főiskola Marxizmus-Leninizmus Tanszékének 

tanárát 

1987. június hó 30. napjával e tisztsége alól felmenti. 

1037/1987. (VI. 14.) MT határozat 

egyetemi tanári felmentésről 
A Minisztertanács - nyugállományba vonulására tekintettel - 

dr. Rácz Jánost, a József Attila Tudományegyetem Marxizmus-Leninizmus Tanszékcsoport 

Tudományos Szocializmus Tanszékének egyetemi tanárát 

1987. június hó 30. napjával e tisztsége alól felmenti. 

                                                 
22 Hatályon kívül helyezte: 10/1979. (III. 2.) MT rendelet 3. § (2). Hatálytalan: 1979. III. 2-től. 
23 Hatályon kívül helyezte: 58/1987. (XI. 15.) MT rendelet 12. § (1). Hatálytalan: 1987. XI. 15-től. 
24 Hatályon kívül helyezte: 10/1979. (III. 2.) MT rendelet 3. § (2). Hatálytalan: 1979. III. 2-től. 
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1011/1987. (I. 31.) MT határozat 

egyetemi tanár felmentéséről 
A Minisztertanács dr. Fülöp Gábort, a Veszprémi Vegyipari Egyetem Marxizmus-

Leninizmus Tanszék egyetemi tanárát 1987. január 31. napjával e tisztsége alól felmenti. 

1031/1984. (VI. 29.) MT határozat 

egyetemi tanárok felmentéséről 
A Minisztertanács - nyugállományba vonulásukra tekintettel - 

1984. június hó 30. napjával; 

Szilágyi Pétert, a Magyar Iparművészeti Főiskola Marxizmus-Leninizmus Tanszék egyetemi 

tanárát, 

1984. december hó 27. napjával; e tisztségük alól felmenti. 

1020/1984. (VI. 26.) MT határozat 

egyetemi tanárok kinevezéséről 
A Minisztertanács 1984. évi július hó 1. napjával 

dr. Darai József egyetemi docenst, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi 

Kar Marxizmus-Leninizmus Intézet Politikai Gazdaságtan Tanszékre, 

dr. Farkas János tudományos osztályvezetőt, a Budapesti Műszaki Egyetem Központi 

Oktatási Egységekhez a Marxizmus-Leninizmus Intézetbe, 

dr. Kun László egyetemi docenst, a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Kar 

Marxizmus-Leninizmus Tanszékre, 

dr. Lipkovics Károly egyetemi docenst, az MSZMP Politikai Főiskola Nemzetközi Politikai 

Tanszékre, 

kinevezi. 

1062/1955. (VII. 6.) MT határozat 

az államvizsga és a diplomaterv rendszeresítéséről szóló 1032/1952. (IX. 27.) MT 

határozat kiegészítéséről 
A Minisztertanács az államvizsga és a diplomaterv rendszeresítéséről szóló 1032/1952. (IX. 

27.) MT határozat 4. pontját az alábbi rendelkezéssel egészíti ki: 

„A felügyeletet gyakorló miniszter az államvizsgának marxizmus-leninizmus tárgyból való 

letétele alól mentesítheti az esti- és levelező tagozatnak azokat a hallgatóit, akik felsőfokú 

marxista-leninista előképzettséggel rendelkeznek.” 

1023/1959. (VII. 19.) Korm. határozat 

a pedagógiai főiskolákon folyó tanárképzés átalakításáról 
Az általános iskolák szaktanár-ellátottságának biztosítása érdekében a Kormány az alábbiakat 

határozza: 

1. A pedagógiai főiskolák nappali tagozatán 1959. szeptember 1-től kezdődően háromszakos 

képzést kell bevezetni és a tanulmányi időt négy évre kell felemelni. 

2. A világnézeti nevelés és a tudományos munka színvonalának emelése érdekében a szegedi 

és a pécsi pedagógiai főiskolán önálló marxizmus-leninizmus tanszéket kell szervezni. 

3. Az általános iskolai műszaki és mezőgazdasági gyakorlati oktatás biztosítására a 

főiskolákon megfelelő szakképzést kell bevezetni. 

4. A pedagógiai főiskolákon folyó levelező oktatás elsősorban az általános iskolában működő 

tanítók továbbtanulását, valamint a tanárok kiegészítő szakképzését hivatott szolgálni. E célok 

megvalósításának előmozdítása érdekében 

a) a pedagógiai főiskola levelező tagozatán továbbtanuló alsótagozati pedagógusok részére a 

kötelező foglalkozásokon való részvétellel és a vizsgákkal kapcsolatban felmerülő utazási 

költséget meg kell téríteni; 

b) a pedagógiai főiskola levelező tagozatán kiegészítő szakképzésben résztvevő felsőtagozati 

pedagógusoknak (tanárok), az a) pontban megjelölt költségén felül a kötelező foglalkozásokon 

és vizsgákon való részvétellel felmerülő szállásköltséget is meg kell téríteni és lehetővé kell 
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tenni számukra, hogy a főiskolai hallgatók részére biztosított étkezést díjtalanul igénybe 

vegyék. 

5. Az 1077/1956. (VIII. 18.) MT határozat 4. pontja a fentieknek megfelelően módosul. 

6. A pedagógiai főiskolákon folyó tanárképzésnek a jelen határozat értelmében történő 

megszervezéséről a művelődésügyi miniszter gondoskodik. 25 

10/1979. (III. 2.) MT rendelet 

a marxizmus-leninizmus esti egyetemeken szerzett bizonyítványokról és oklevelekről, 

valamint a politikai képzettség elismeréséről26 

232/1990. (X. 12.) KE határozat 

egyetemi tanár felmentési időpontjának módosításáról 
A művelődési és közoktatási miniszter előterjesztésére dr. Farkas Dezső, a Kossuth Lajos 

Tudományegyetem Társadalomelméleti Intézet Politológiai Tanszék egyetemi tanárának - 

nyugállományba vonulására tekintettel -, a 123/1990. (VI. 28.) KE (Magyar Közlöny) 

határozattal megállapított e tisztsége alóli felmentése időpontját 1990. december hó 30. 

napjáról, 1990. december hó 31. napjára módosítom. 

142/1991. (VIII. 3.) KE határozat 

egyetemi tanárok felmentéséről 
A művelődési és közoktatási miniszter előterjesztésére -nyugállományba vonulására 

tekintettel - a József Attila Tudományegyetemről dr. Papp Ignác egyetemi tanárt 1991. 

december 29., a Kossuth Lajos Tudományegyetemről dr. Justyák János egyetemi tanárt és dr. 

Kónya István egyetemi tanárt 1991. december 31., a Janus Pannonius Tudományegyetemről dr. 

Zinhober Ferenc egyetemi tanárt 1991. december 30. napjának hatályával e tisztsége alól 

felmentem. 

1017/1975. (VI. 24.) MT határozat 

rektori felmentésekről és megbízásokról 
A Minisztertanács az oktatási miniszter előterjesztésére 

dr. Kónya István egyetemi tanárt, a Kossuth Lajos Tudományegyetem 

rektori teendőinek ellátásával 1975. évi július hó 1. napjával kezdődő három évi időtartamra 

megbízza. 

1022/1978. (VII. 4.) MT határozat 

rektori felmentésekről és megbízásokról 
1. A Minisztertanács 1978. évi június hó 30. napjával 

2. 2. A Minisztertanács 1978. évi július hó 1. napjától háromévi időtartamra 

meghosszabbítja: 

dr. Kónya István egyetemi tanárnak, a Kossuth Lajos Tudományegyetem rektorának, 

megbízatását. 

1021/1981. (VI. 29.) MT határozat 

rektori felmentésekről és megbízatásokról 
1. A Minisztertanács 1981. évi június hó 30. napjával 

dr. Kónya István egyetemi tanárt, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem rektorát, 

megbízatásuk alól - munkájuk elismerése mellett - felmenti; 

187/1995. (IX. 27.) KE határozat 

egyetemi tanári felmentésekről 
A művelődési és közoktatási miniszter előterjesztésére - nyugállományba vonulásukra 

tekintettel - 

a Kossuth Lajos Tudományegyetemről 

dr. Darai József egyetemi tanárt, 

1996. április 30. napjával e tisztsége alól felmentem. 

                                                 
25 Lásd: 6/1959. (VIII. 25.) MM rendelet. 
26 Hatályon kívül helyezte: 58/1987. (XI. 15.) MT rendelet 12. § (1). Hatálytalan: 1987. XI. 15-től. 
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1020/1984. (VI. 26.) MT határozat 

egyetemi tanárok kinevezéséről 
A Minisztertanács 1984. évi július hó 1. napjával 

dr. Darai József egyetemi docenst, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi 

Kar Marxizmus-Leninizmus Intézet Politikai Gazdaságtan Tanszékre, 

kinevezi. 

1968. évi 15. számú törvényerejű rendelet Politikai Főiskola létesítéséről 

1 §. Az 1968/69-e. tanévvel „A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Főiskolája (a 

továbbiakban: Főiskola) elnevezéssel egyetemi jellegű főiskolát kell létesíteni. 

2§. A Főiskola feladata, hogy a társadalmi élet különböző területén vezetői munkakörök 

betöltéséhez szükséges egyetemi szintű politikai képzést nyújtson. A Főiskola – az általános 

elméleti és politikai képzés mellett – gazdaságpolitikai, propagandista-tanári, kultúrpolitikai és 

más szükségszerű tárgykörű tagozatokon – kiegészítő képzést is biztosít. A Főiskola a vezető 

munkakört betöltők részére általános továbbképző tanfolyamot rendez. Feladataihoz tartozik 

meghatározott tárgykörben külön tanfolyamok rendezése is.  

3§. A Főiskola felügyeletét a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, illetőleg az 

általa kijelölt szerve gyakorolja. 

4§. E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról a Minisztertanács 

gondoskodik.” 

A 3/1969 (VII. 4.) MM számú rendelet az egyetemek és az egyetemei jellegű főiskolák 

szervezetésről és működéséről elnevezésű jogszabály 14 § (2) bekezdésének értelmében „az 

egyetemi tanács dönt a marxizmus-leninizmus tantárgyi programjának kivételével a kari 

szervezetbe nem tartozó (központi) oktatási szervezeti egységek tantárgyi programjainak 

jóváhagyása; a tanszékvezető – a marxizmus-leninizmus tanszék vezetőjének kivételével – 

megbízásáról”27 Vagyis ezt a politikai tisztséget nem szabályozta egyetemi SZMSZ, hanem 

minisztériumi szinten hagyták jóvá a személyi kérdéseket. 

Forrásként használtam fel a Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1945-1977 I-V. kötetében 

fellelhető vonatkozó jogszabályokat. 

 

Lektorálta: Dr. Paár Ádám történész, politológus, elemző, Méltányosság Politikaelemző 

Központ 

                                                 
27 3/1969 (VII. 4.) MM számú rendelet az egyetemek és az egyetemei jellegű főiskolák szervezetésről és 

működéséről 
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A KÉNYSZERMIGRÁCIÓ ÉS A MENEDÉKJOG SZOROS 

KAPCSOLATA 
 

Salvador Neto Luis 

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

Doktorandusz, salvador.neto.salvador@gmail.com 

 

Absztrakt 

A tanulmány a kényszermigráció és a menedékjog viszonyát vizsgálja, ugyanakkor a tanulmány 

fókuszában nem a nemzetközi egyezményeknek, jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata 

áll elsősorban, hanem az afrikai kényszermigráció bemutatására és elemzésére irányul.  A mai 

menekülthullámhoz képest még ebben az évszázadban nagyságrendekkel nagyobb migrációt 

indít el a klímaváltozás, a háború, a mélyszegénység és más globális probléma. A világot 

jellemző migrációs mozgások terén Afrika eltérő sajátosságokat mutat a kényszermenekültek 

tekintetében. A szokásos push faktorok mellett Afrika esetében megjelenik a helyi zavargások 

tényezője, a klímaváltozás és egyéb környezeti hatás is. Mindezek mellett további jellemző 

Afrika esetében, hogy a kényszermenekültek jellemzően a kontinensen, illetve saját országukon 

belül maradnak. Az egyre sűrűsödő polgárháború, a mélyszegénység, a politikai és egyéb 

konfliktusok, az egyre gyakoribb környezeti problémák, valamint a vallási, társadalmi, politikai 

üldöztetés következtében vagy csupán a jobb élet reményében sokan kényszerülnek hazája 

elhagyására. A menekültkérdés az államok számára nem egyszerűen politikai kérdés vagy jogi 

kihívás. Ennél több! A menekültekért való felelősség a jog és a társadalmi lét lényegéből fakad. 

Már a tanulmány elején itt kívánom megjegyezni, hogy a migrációt mind társadalmi, mind jogi 

szempontból alapvetően összetett jelenségnek tartom. Minden jel arra mutat, hogy a 

kényszermigráció jelenségével és annak következményeivel hosszabb távon kell számolni. A 

téma aktualitását mi sem mutatja jobban, mint az a tény, hogy a migráció volumenének és 

ütemének következményeként ma már nincs a világnak olyan országa, amelyet ne érintene a 

jelenség problémája. A dolgozatban arra keresem a választ, hogy mennyire hatékonyak a 

migrációs problémákra adott jogalkotói válaszlépések nemzeti és nemzetközi szinten, illetve 

belátható időn belül megoldhatásra kerülhet-e a menekültkérdés. Az 1951. évi menekültügyi 

egyezmény a nemzetközi menekültvédelem legfontosabb dokumentuma. Az egyezmény 

meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján valaki menekültnek minősül, valamint 

definiálja, milyen jogvédelem, támogatás és szociális jogok illetik meg a menekülteket. Amikor 

a magyar és nemzetközi szakirodalom a migrációt és ezen belül a kényszermigrációt tárgyalja, 

elsősorban az államokra, a jogra és a civil szervezetekre fókuszál. Az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozata 14. cikke (1) bekezdése értelmében minden személynek joga van az üldözés elől 

más országban menedéket keresni, és a más ország nyújtotta menedéket élvezni. A tömeges 

népvándorlás, népmozgás olyan valóságos és átfogó jelenség, amelynek pozitív és negatív 

hatása alól egy állam sem vonhatja ki magát, s amely elől nem is zárkózhat el. 

Kulcsszavak: Afrika, kényszermigráció, menedékjog, menekültek 

 

1. Bevezetés 

 

Világszerte, de főképpen Európában, az elmúlt időszakban több ponton is szigorodott a 

menekültek helyzetével összefüggő ügyintézés, jogszabályi környezet, amivel kapcsolatban 

pozitív és negatív vélemények fogalmazódnak meg, ezért jelen tanulmányban megpróbálok 

választ adni erre a fontos kérdésre, amelyet nemzetközi, uniós és afrikai szinten egyaránt 

érdemes vizsgálni, sőt, ez szükséges és aktuális téma. 
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Jelen tanulmány legfőbb célja, hogy bemutassa és elemezze a kényszermigráció és a 

menedékjog viszonyát, különös tekintettel az afrikai kényszermigráció sajátosságaira. Az 

áttekintett jogi dokumentumok a nemzeti és a nemzetközi jogot, a menekültpolitikát és a 

szabályozás szükségességét foglalják magukban. Az elemzésben megpróbálom röviden 

bemutatni a migráció meghatározó trendjeit, illetve jellemezni aktuális helyzetét. A menedékjog 

alapvető jog, amely azokat az embereket illeti meg, akik megfelelnek a menekültek jogállásáról 

szóló 1951. évi genfi konvencióban meghatározott kritériumoknak. A menedékjog kapcsán több 

nemzetközi egyezmény is született, ugyanakkor ez a kérdés az államok szuverenitási körébe 

tartozik. Mind az európai, mind az afrikai menekültügyi alapját a menekültek helyzetére 

vonatkozó fenti említett egyezmény képezi. 

 

2. A menedékjog értelmezése  

 

A menedékjog tágabb értelemben a nemzetközi védelem számos formáját magában foglalhatja, 

szűkebb értelemben viszont szigorúan csak a menekülteknek járó jogok és a menekülteket 

terhelő kötelezettségek összessége. A menekült kifejezést a köznyelv, a média előszeretettel 

használja minden olyan személyre, aki valamilyen kényszerítő körülmény miatt hagyja el 

származási országát, míg a jogi szaknyelv kizárólag azokra alkalmazza, akik esetében a 

menekültként való elismerés feltételei fennállnak, ami egy sokkal szűkebb értelmezési 

tartomány. Az elismerési feltételek természetesen attól függenek, hogy milyen típusú 

menedékjogról beszélünk, hiszen a jogfejlődés során a menedékjognak több formája is 

kialakult. 

 

2.1 Diplomáciai menedékjog 

 

A diplomáciai menedékjog a nemzetközi védelem egyik formája. A diplomáciai menedékjog 

fogalma alatt összességében és röviden azt értjük, amikor az állam a diplomáciai képviseletének 

helyiségébe fogadja be az üldözött egyént, egyéneket [2]. Két megközelítés szerint tárgyalható 

a diplomáciai menedékjog. Beszélhetünk erről úgy, mint a latin-amerikai országokban 

kialakult, számos regionális nemzetközi szerződéssel megalapozott védelmi formáról. Ilyen 

szerződések: Az 1928-as Havannai Egyezmény a menedékjogról; az 1933-as Montevideói 

Egyezmény a politikai menedékjogról; az 1939-es Montevideói Egyezmény a menedékjogról 

és a politikai menedékről; valamint az 1954-es Caracasi Egyezmény a diplomáciai 

menedékjogról. Az előbb említett szerződésekkel kapcsolatban azért azt is érdemes 

megjegyezni, hogy ezeket a későbbi szerződések részben módosították, részben pontosították, 

illetve vannak olyanok is, amelyek egyenesen felülírták a korábbiak tartalmát. Emiatt nehézkes 

a szerződéseket egységesen értelmezni. Mindazonáltal azt megállapíthatjuk, hogy erről az 

oldalról tárgyalva a diplomáciai menedékjogot, ez átmeneti jelleggel bír, és kizárólag a közép- 

és dél-amerikai országokban érvényesül a jogi instrumentumok regionális jellege miatt. A 

másik megközelítés szerint a „diplomáciai menedékjog […] ennél szélesebb kört ölel fel: 

valamennyi olyan esetet magában foglalja, amikor egy külképviselet védelmet nyújt az oda 

menekülő személyek számára, függetlenül attól, hogy a külképviselet szerinti állam részese-e 

bármilyen vonatkozó egyezménynek, illetve van-e egyáltalán ilyen egyezmény. E szélesebb 

értelemben vett diplomáciai menedékjognak nemzetközi egyezménybe – főleg univerzális 

dokumentumba – foglalt jogszabályi alapja nincs, sokkal inkább a diplomáciai képviselet 

sérthetetlenségének egyik gyakorlati kifejeződése. Definiálatlansága miatt […] nehezebben 

meghatározható [10].” 
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2.2 Területi menedékjog  

 

A területi menedékjog – a menedékjog másik formája – abban az esetben biztosítható, ha a 

külföldi a származási országát elhagyva a befogadó országban, annak területén kér menedéket. 

Ennek kapcsán érdemes kitérni arra, hogy a diplomáciai jog elméletében a korábbi 

területenkívüliségi elv (miszerint úgy kell tekinteni, mintha a külképviselet a küldő ország 

területe lenne) az elmúlt évtizedekben átadta helyét a képviseleti elvnek, majd a funkcionális 

elvnek (amelynek értelmében a külképviselet jogai és lehetőségei a külképviselet feladataihoz 

kapcsolódnak). A gyakorlatban általában az utóbbiak elegye érvényesül, és ez alapján nem 

vitatott, hogy a külképviselet területe a fogadó állam területéhez tartozik, ugyanakkor a fogadó 

állam – főleg – biztosítja ott a diplomáciai kiváltságok és mentességek érvényre juttatását. 

Mivel a külképviselet területe a fogadó állam területének minősül, ott területi menedékjogot 

biztosítani nincs lehetőség. 

A területi menedékjog nyújtásának kérdése nemzetközi jogi, uniós jogi és tagállami közjogi 

szinten egyaránt vizsgálatra érdemes, sőt, szükséges téma. A menekültügy problémái a XXI. 

század elejére globális méreteket öltöttek, a globális méretű problémák mellett pedig már nem 

lehet szó nélkül elmenni. Az egységes szabályozás hiánya, vagyis az államok eltérő 

menedékpolitikája, ezáltal pedig az emberi jogok csorbulása egyre inkább olyan helyzet 

kialakulásához vezet, amely alapjaiban veszélyezteti az államok, a társadalmak, valamint az 

egyének életét [24]. A területi menedékjognak – a diplomáciai menedékjoggal ellentétben – van 

univerzális egyezménye, a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján 

elfogadott egyezmény, valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan 1967. évi január hó 31. 

napján létrejött jegyzőkönyv, amely előbbit egészíti ki.  A genfi egyezmény 1. cikkének A) 

pontjában foglalt menekültdefiníció alapján csak az lehet menekült, aki „az állampolgársága 

szerinti országon kívül tartózkodik.” 

 

3. Az afrikai kényszermigráció 

 

Afrika esetében a kényszermigráció egyik legutolsó esete a Közép-afrikai Köztársasághoz 

(CAR) köthető. 2013 decemberében több százezer ember volt kénytelen elmenekülni 

otthonából a Közép-afrikai Köztársaságban jelenlévő fegyveres csoportok miatt. 2018-ban 

több, mint 590 ezer menekült kényszerült elhagyni a köztársaság területét és Kamerunban, 

Csádban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a Kongói Köztársaságban, kisebb 

számban Szudánban és Dél-Szudánban keresve menedéket. 2019 márciusában számuk 596 

ezerre emelkedett. Az országot elhagyó kényszermenekültek megoszlása férfiak és nők között 

nagyjából azonos minden vizsgált korcsoportban, kivéve a 18-59 évesek korcsoportját, ahol a 

nők aránya 21,5%, míg a férfiaké 15,2 % valamennyi korcsoportra vetítve. Országon belül 641 

ezer kényszermenekültet számoltak. Ennek mértéke 2019 februárjára elérte a 656 ezer főt. Az 

országban továbbra is meghatározó a sporadikus erőszakhullámok esete. Bizonytalanság 

jellemzi az országot, beleértve a középső, északnyugati, keleti és délkeleti területeket is, 

amelyek közül néhány korábban nem volt érintett az erőszak által. Számos embernek az 

alapvető túléléshez sincs segítsége, alultápláltság, élelmiszerhiány jellemző, és az egészségügy, 

a menedék, valamint a víz és a higiénia kérdése is aggodalomra ad okot a térségben [14]. Egy 

másik hasonló példa a Száhel övezet, mely a Szaharától délre, az Atlanti óceántól a Vörös-

tengerig húzódik. Az itt élő lakosságnak a push faktor számos tényezőjével kell szembenéznie, 

melyek közül a legmeghatározóbb az éhínség és a vízhiány. Ezek mellett a növekvő népesség, 

a pusztító járványok, a rossz infrastruktúra, a helyi fegyveres konfliktusok, háborúk emelik a 

kényszermigránsok számát. A Szudánban dúló polgárháború, a darfúri konfliktus és az etnikai 

tisztogatások miatt két évtized alatt négymillió embernek kellett elhagynia otthonát. Szudán 

kényszermigráció tekintetében első helyen áll világszinten. Nigéria esetében is magas a 



328 

 

kényszermigránsok száma. Az olajboom, az elsivatagosodás, a klímaváltozás, a túlnépesedés, 

illetve a muszlimok és a keresztények közötti véres leszámolások egyaránt hozzájárultak a 

kényszermigráció növekedéséhez, mely 2004-ben a nigériai kormány felmérése szerint 500 

ezer és egymillió fő közé emelkedett. Az itt előforduló kényszermigráció jellemző módon 

államhatárokon belül zajlik, és jellemző módon a városok lakosságának ugrásszerű 

megnövekedésével jár, ami olyan újabb problémákat képez, mint a gettósodás, a bűnözés 

növekedése, a fokozódó környezetszennyezés és az éhínség. Mindeközben az elhagyott 

termőterületek tovább degradálódnak, teret engedve a sivatagosodásnak. Nem jobb a helyzet az 

országot elhagyó kényszermenekültek esetében sem. Új etnikai, vallási csoportként a 

célországban diszkriminációnak vannak kitéve és sok esetben a befogadó országok 

menekülttelepein végzik [6]. 

 

1. ábra 

 
Forrás: Közép-afrikai Köztársaság 2018 [15]  

 

Afrika a migráció szempontjából egy mozgásban lévő kontinens, ahol konfliktusok és a 

rendkívüli szegénység uralkodnak. A menekültügy pull és push faktorai túlmutatnak a 

kormányzati üldöztetéseken. Komoly problémát jelent, hogy úgy tűnik, a nemzeti határokon 

belül nincs más lehetőség a kényszermenekült helyzet kezelésére, csupán a jótékonykodás [26].  

A kényszermigráció esetében a migrációt elszenvedő társadalmi csoportok különböző 

típusokba sorolhatók. Azokat a kényszermigránsokat, akik a push faktor hatására kénytelenek 

elhagyni a saját országukat, majd egy másik országban menekültjogi státust kapnak, 

menekülteknek nevezzük (refugee). Közülük azokat, akik nem rögtön kapják meg a 

menekültstátuszt, a menedékkeresők (asylum-seeker), a saját országukon belül mozgó 

kényszermigránsok pedig az internally displaced persons (IDP) elnevezésű csoport tagjaivá 

válnak [8]. 
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2. ábra 

 
Forrás: Kényszermigráció: a push faktorok kapcsolatrendszere [7]  

 

2016 végén közel 20 millió, lakóhelyét elhagyni kényszerült személy tartózkodott a 

szubszaharai Afrikában. Körülbelül 5,6 millió menekült és menedékkérő, több mint 13 millió, 

lakóhelyüket elhagyó személy, és több mint 700 000 hontalan személy tartózkodik a régió 

országaiban, Csád, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Etiópia, Kenya, Nigéria, Szudán és 

Uganda területén. Több országban, mint például Burundiban, a Közép-afrikai Köztársaságban, 

Nigériában, Szomáliában és Dél-Szudánban, az elhúzódó helyzetek miatt folytatódik a nagy 

népességmozgás országon belül és a határok mentén. Emellett új konfliktusok és más 

kényszermigrációs okok merültek fel az egész régió területén. Különösen aggasztó, hogy azok 

az országok, amelyek nagyszámú embert foglalkoztatnak, társadalmi és gazdasági 

nehézségekkel küzdenek. Nigéria északkeleti részén, valamint Szomáliában és Dél-Szudánban 

a tartós aszály súlyosbítja a konfliktusok hatását, ami az élelmiszer-ellátás bizonytalanságához 

és a rászoruló népességhez való hozzáférés akadályozásához vezet [27]. Ezek a 

kényszermigrációhoz vezető folyamatok jelenleg is tartanak. A régió komplex 

konfliktusdinamikája mellett az UNHCR szervezetének az északi és dél-afrikai, valamint az 

Ádeni-öböl közötti növekedését is kezelnie kell.   

Az elmúlt években nagyon sok fiatal afrikai megy Európába és az Amerikai Egyesült 

Államokba a jobb élet reményében [11]. A kényszermozgást számos tényező váltotta ki, többek 

között az éghajlatváltozás és az aszály által táplált bizonytalanság. A kényszermozgásban 

résztvevő emberek közül több százezren a csempészek és az emberkereskedők által elkövetett 

visszaélések áldozatai. Ezekkel a veszélyekkel, visszaélésekkel a Szaharán, az észak-afrikai 

úton, majd a közép-mediterrán térségnél Európa felé, illetve az Ádeni-öbölnél, keresztül Dél-

Afrikába és a Jemenbe vezető úton szembesülnek a kényszermigránsok [30].  

 

4. Nemzetközi egyezmények 

 

Az 1951. évi Genfi Egyezmény és az 1967. évi New York-i Jegyzőkönyv jelenti az alapot a 

nemzetközi menekültvédelem terén. Az egyezmény három fő témakört nevesít: a 

menekültfogalom kérdését és az ehhez kapcsolódó megszűnés, kizárás esetét, a menekültek jogi 
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helyzetét a menedéket nyújtó országban, mint jogok és kötelezettségek, valamint visszaküldés 

tilalma és az államok kötelezettségeit. Mivel a menekült fogalmát az egyezmény az 1951. 

január 1. előtti eseményekre, illetve többé-kevésbé a II. világháborús menekültekre szűkítette, 

szükség volt a Jegyzőkönyvre, mely megszüntette az időbeli korlátot [36].   

Az egyezmény nyomán számos egyéb egyezmény született a témában, köztük az Afrikai 

Egység Szervezete (OAU, Organization of African Unity) 1969. évi Menekültügyi 

Egyezménye. Az egyezmény az Afrikában folyamatosan növekvő menekültek számát látva 

azzal a céllal született, hogy egyrészről megtalálják a menekültek szenvedéseik enyhítésére 

szolgáló módokat és eszközöket, valamint jobb életet és jövőt biztosíthassanak számukra, 

másrészről afrikai menekültek problémájának megoldására javasolt intézkedések hatékonysága 

érdekében a szoros és folyamatos együttműködés kialakítása az Afrikai Egység Szervezete és 

az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala között.  

Az egyezmény rendelkezik a menekült fogalmáról, a menekültkérelem elutasításának eseteiről. 

A 2. cikk rendelkezik a menedékjog kérdéséről [18]. 2. cikk alapján a tagállamok minden tőlük 

telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a saját jogi rendelkezéseikkel összhangban 

menekülteket fogadjanak, és biztosítsák azoknak a menekülteknek a helyzetük rendezését, akik 

megalapozott okokból nem tudnak vagy nem hajlandók visszatérni származási országukba. A 

2. cikk mentén a tagállamok egyetlen olyan személyt sem részesíthetnek elutasításban, 

visszatérítésben vagy kiutasításban, olyan területre, ahol életét, fizikai integritását vagy 

szabadságát veszély fenyegeti [28]. Eszerint a cikk szerint amennyiben az egyik tagállamnak 

nehézségei vannak a menekültek menedékjogának érvényesítése során, úgy közvetlenül az 

OAU-n keresztül más tagállamokhoz fordulhat segítségért.  

A megkeresett tagállam az afrikai szolidaritás és a nemzetközi együttműködés szellemében 

megfelelő intézkedéseket hozhat a menedékjogot nyújtó tagállam terheinek csökkentésére. 

Amennyiben egy menekült nem kapta meg a tartózkodási országban való tartózkodási jogot, 

ideiglenes tartózkodási engedélyt kaphat bármely olyan menedékjogi országban, amelybe 

először jelentkezett menekültként, amíg el nem költözik. A 3. cikk a felforgató tevékenységek 

tilalmáról rendelkezik, kiemelve, hogy az aláíró államok megtiltják, a területükön tartózkodó 

menekültek általi támadásokat, mint feszültségkeltés fegyverek, illetve média által, intézzenek 

az OAU bármely tagállama ellen. A 4. cikken belül a tagállamok az egyezmény rendelkezései 

értelmében diszkrimináció-mentességet vállalnak. Az egyezmény 5. cikke a menekültek 

önkéntes hazatérési szándékához kapcsolódik, ahol rendelkeznek arról, hogy azokat a 

menekülteket, akik szabadon döntenek a hazájukba történő visszatérésről, minden eszközzel 

segíteni kell a hazatérés megkönnyítése érdekében. Az útiokmányokhoz kapcsolódó 

rendelkezések a 6. cikkben kaptak helyet. A 7. és a 8. cikk az OAU és a nemzeti hatóságok, 

illetve az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatalával való együttműködésről 

szól [19]. 

Az Afrikai Egység szervezete 1969. évi Menekültügyi Egyezménye szükséges volt, mivel az 

1951. évi Genfi Egyezmény meghatározásából hiányzott a védelemre vonatkozó azon 

rendelkezés, mely segítséget nyújt a fegyveres konfliktusok, a belső zavarok elől menekülő 

személyeknek dekolonizáció, demokratizálás és új állam létrehozása esetén. Az 1951. évi 

egyezmény meghatározása elsősorban a menekültek védelme, mely az üldözéstől való félelmen 

alapul. Nem rendelkezik azonban olyan helyzetekről, melyek Afrikára jellemzők, mint például 

a nemzeti felszabadító mozgalmak, környezeti katasztrófák, aszály és éhínség [29]. 

 

5. Kényszermigráció és menedékjog 

 

A kényszermigráció esetében gondot jelent, hogy a legtöbb bevándorló fejletlen harmadik 

országban talál menedéket, ahol további problémákkal kell megküzdenie. Így a fejlett országok 

általi segítségnyújtás, mint a jogi háttér kiépítése, menekültjogi státusz nyújtása, illetve 
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integráció, nem kínál végleges megoldást a problémára. A kényszermigráció megelőzése, 

kezelése éppen olyan országokban lenne szükséges, ahol a push faktorok keletkeznek. Ezek az 

országok azonban gazdasági és társadalmi elmaradottság miatt képtelenek azt kezelni [9]. 

Afrika esetében a menekültek jelentős része (az UNDP 2013-as adatai szerint ennek értéke 82 

%) a kontinensen belül marad, ezt a tényt mindenképpen figyelembe kell venni az afrikai 

kényszermenekült-helyzet vizsgálatakor. Ezt a kontinensen belüli mozgást erősíti több afrikai 

kormány és az Afrika Unió is, azzal a céllal, hogy a kontinensen tartsák a „szellemi tőkét”. 

Ezzel ellentétes mozgást ösztönöz az a tény, hogy a már nyugaton élő afrikaiak jelentős 

gazdasági hasznot jelentenek a kibocsátó társadalmak számára, valamint segítik a befogadó és 

kibocsátó térségek közti bi- és multilaterális kapcsolatok erősítését is [13]. A kétféle törekvés 

szem előtt tartása mellett nem lehet megkerülni az afrikai kényszermenekültek, menedékjogot 

kérők nyomán megjelenő extra kiadásokat, melyek jelentős részét az afrikai kormányok nem 

képesek finanszírozni. 

Az UNHCR költségvetéséből az afrikai műveletek jelentik a legnagyobb kiadást, elsősorban a 

szomáliai és dél-szudáni helyzettel kapcsolatos igények miatt. Az afrikai műveletek összege 

eléri a 2,6 milliárd dollárt, mely így az UNHCR teljes költségvetésének mintegy 35 százalékát 

jelenti. Az összeg nagysága 11 százalékos csökkenést mutat 2017-hez képest, ami az országon 

belüli lakóhelyüket elhagyó személyek számának csökkenéséhez köthető [31]. Az UNHCR 

költségvetésének 4 pillére, Afrika esetében, a 2019-es évre a következő megoszlást mutatja: 84 

% -ot a menekült, 8 %-ot az IDP, 7 % -ot a visszatelepítési és 1 %-ot a hontalan program emészti 

fel. A 2019-es költségkeret 2,676 billió USD. A kontinens országaira lebontva a legnagyobb 

összeget (17%) Uganda kapja, majd ezt követi Etiópia (13 %), és Szudán (10 %). A kontinens 

többi országa 10 % alatti költségvetést érhet el [35]. A finanszírozás hiányosságai korlátozzák 

a szervezet azon képességét, hogy sürgős és életmentő beavatkozásokat, alapvető 

mentességeket és alapvető menekültügyi segítséget nyújtsanak a menekülteknek és a 

rászorulóknak [32]. 

A Global Trends éves jelentés szerint 2017-ben 65,5 millió menekült él a világban.  2018-ban 

68 millióra emelkedett a menekültek száma. Közülük 16,2 millióan 2017-ben váltak 

földönfutókká, sokan először, mások pedig már ismétlődően. Ez a trend az ENSZ szerint már 

ötödik éve tart, a tavalyi megugrás legfőbb oka a Kongói Demokratikus Köztársaságban 

uralkodó válság, a háború Dél-Szudánban, valamint az az exodus, amelynek során rohingya 

menekültek százezrei hagyták maguk mögött Mianmart, és kerestek menedéket Bangladesben. 

A menekülthullámokat előidéző válságok elsöprő többségében a fejlődő országokat sújtották. 

Fegyveres konfliktusok vagy üldöztetés miatt 25,4 millióan váltak menekültté, ami 2,9 

millióval több, mint 2016-ban, egyben a legnagyobb, éven belüli növekedés, amit az UNHCR 

valaha regisztrált. Mindeközben a menedékkérők száma, azaz azoké, akik 2017. december 31-

én arra vártak, hogy a menekült státus iránti kérelmük ügyében döntés szülessen, mintegy 300 

ezerrel 3,1 millióra nőtt. Az otthonukból elűzött, ám saját hazájukon belül menedéket találó 

emberek száma 40 millióra rúgott, vagyis a belső menekültek közel ugyanannyian voltak, mint 

a 2016-os 40,3 millió ember [37].  

 

6. Afrika érintettsége az Európai Unió migrációs politikájában 

 

Az EU migrációs politikája a következő hat területet öleli fel: együttműködés a származási és 

tranzitországokkal, az EU külső határainak megerősítése, a migrációs áramlások kezelése és a 

migránscsempészés visszaszorítása, a közös európai menekültügyi rendszer reformja, a legális 

migráció lehetőségeinek megteremtése, a harmadik országbeli állampolgárok integrációjának 

elősegítése [16]. Ha már Európai Unió (EU) migrációs politikájáról esik szó, érdemes 

megemlíteni, hogy az Európába irányuló bevándorlás nem új keletű jelenség. Az EU a migráció 

tekintetében igyekszik közös megközelítést kialakítani, hogy megragadja a nemzetközi 
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mobilitásban rejlő lehetőségeket, ugyanakkor szembeszálljon a felmerülő kihívásokkal.  Az EU 

menekültügyi politikájának célja, hogy a nemzetközi védelmet igénylő, harmadik országbeli 

állampolgárok számára megfelelő jogállást kínáljon valamelyik uniós tagállamban, és biztosítsa 

a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartását. Ezért az Unió egy közös európai 

menekültügyi rendszer kialakítására törekszik. Az Európai Unió Alapjogi Charta 19. cikk (2) 

bekezdése szerint „Senki sem toloncolható ki vagy utasítható ki olyan államba, vagy nem 

adható ki olyan államnak, ahol komolyan fenyegeti az a veszély, hogy halálra ítélik, kínozzák, 

vagy más embertelen bánásmódnak vagy büntetésnek vetik alá.”  

Az elvándorlás a fejlődő országok közül számos afrikai országot érint. A világ éhező országai 

közül a többség szubszaharai Afrikában van, ahol nem csak a táplálék mennyisége, hanem a 

minősége sem megfelelő. Az éhezés komoly problémát jelent. Természetesen az 

elvándorlásnak más okai is vannak Afrika esetében. A rossz életkörülmények, a 

munkalehetőségek hiánya, a megélhetési problémák éppen úgy tetten érhetők, mint a korrupció 

vagy az állami irányítás hiányosságai. A járványok és a természeti katasztrófák elől is sokan 

menekülnek el a kontinensről. A migrációba kényszerülők Afrikán belül (a Dél-Afrikai 

Köztársaságban 7 millióan kezdtek új életet) vagy Európában próbálnak megélhetési 

lehetőséget keresni [1]. A bevándorlás szakértőjeként ismert Hein de Haas professzor [22] a 

migrációra mint a törekvések és a képességek eredményére tekint. Az általa használt HDI index 

[21] rámutat arra, hogy amikor az index alacsony, akkor növekvő törekvések jelentkeznek, de 

ezekhez alacsony képességek társulnak. Az országoknak el kell érniük a HDI szint magasabb 

fokát, hogy a migráció importőreivé válhassanak. Ez történt Afrika esetében, amikor az elmúlt 

két évtized viszonylag gyorsnak nevezhető fejlődése emelte a migrációs szintet – a 2000. évi 

21,6 millió 2015-re 51 %-os emelkedést mutatva 32,6 millióra növekedett. Amennyiben ez a 

fejlődési folyamat tovább tart, az Afrikából induló migráció tovább fog emelkedni, egész addig, 

míg a kontinens el nem éri a magas HDI szintet. A 32,6 millió afrikai közül 16,2 millió él 

Afrikán kívül, ezen belül 9,2 millió Európában [25]. Az Európai Unió kapcsolatát Afrikával 

leginkább a hosszú távú formalizáció jellemzi [17]. A gazdasági és politikai feltételességek 

explicit jelleget öltenek a neoliberális gyakorlat térnyeréséből adódóan. Az unió növelte afrikai 

államokkal szemben támasztott követelményeit és az elvárt kötelezettségeket, számos afrikai 

állam esetében politikai szankciókat is életbe léptetett. Mindemellett az unió felértékeli a 

magánszektor, az önkormányzatok és az egyéb nem állami szereplők hatását Afrikában.  

A neoliberális politika következményeként az EU az afrikai fejlesztés terén mint nemzetközi 

szereplő jelenik meg, miközben multilateralizációra törekszik a globális folyamatokat 

kontrollálni képes szervezetek létrehozásával. Az EU a konfliktusok megelőzésében érdekelt, 

kül- és biztonságpolitikája teremti meg a 28 tagállam közös fellépését e téren, a béke megőrzése 

és a nemzetközi együttműködés ösztönzése terén, mely értelemszerűen Afrikához fűződő 

viszonyára is hatással van [3]. A béke megőrzésében, illetve a béke visszaállításában azért is 

van az EU-nak kiemelt szerepe Afrika esetében, mert a helyi fellángoló harcok, a szegénység, 

az instabilitás, a gazdasági nehézségek szinte minden afrikai országra jellemzők ma is [4]. Ezt 

a helyzetet mélyíti tovább a klímaváltozás, mely jelentős mértékben hozzájárul a problémák és 

helyi feszültségek felszínre kerüléséhez. A Föld tíz legveszélyeztetettebb országai közül négy 

(Mozambik, Malawi, Ghána és Madagaszkár) Afrikában található. A klímaváltozás Afrikában 

gyengíti az állami és társadalmi kohéziót, felszínre hozza a politikai, társadalmi, gazdasági 

konfliktusokat. A gazdasági fejlődés a külső segítség ellenére is csupán lassan és visszafogott 

mértékben következhet be, így az elkövetkező időszakban az Afrikából induló migráció komoly 

kihívás elé állítja az uniós tagállamokat [5].  

Az EU annak érdekében, hogy a migráció pozitív hatásait élvezni lehessen, annak 

szabályozására összeállított és bevezetett 2016-ban egy migrációs partnerség keretrendszert, 

mely az EU globális stratégiájába illeszkedik. A migráció kezelésében az EU-nak és 

intézményeinek, valamint a harmadik országoknak is együttműködve kell részt venniük, így 
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megteremtve az emberek esélyét és eszközeit a biztonságos és tisztességes élethez saját 

hazájukban, visszaszorítva a csempészetet, az illegális bevándorlás megakadályozása és a 

szabálytalan bevándorlók visszatérése (és visszafogadása) érdekében. A célok eléréséhez 

hosszú távon kell foglalkozni az illegalitás kiváltó okaival, a lehetséges politikai, társadalmi és 

gazdasági fejlődés segítésével, a fenntartható fejlődés előmozdításával. Az EU 

keretrendszerénél elsőbbséget élvez öt afrikai ország: Mali, Nigéria, Niger, Szenegál és Etiópia. 

Cél a win-win helyzetek kialakítása, kulcselem a fejlesztés a migrációs áramlások 

fenntarthatósága érdekében. Fejlesztési segélyek, a kereskedelem, a mobilitás, az energia, a 

biztonság, a digitális politika fejlesztése az EU segítségével egyaránt része az elképzelésnek.   

A befogadó, illetve tranzit országok esetében a támogatások a közös biztonság- és 

védelempolitika teljesítését szolgálják. A program része a rendelkezésre álló pénzügyi 

eszközök rugalmasabb felhasználása például az életveszélyes utazások (Afrika és Európa 

között) csökkentése érdekében, illetve az EUROPOL és más ügynökségek bevonása a 

biztonság fenntartása érdekében. A program teljesülése érdekében innovatív informatikai 

megoldások fejlesztése is célkitűzés, illetve beruházások megvalósítása Afrikában. Az EU keret 

teljesítése érdekében rövid és hosszú távon biztosítanak pénzügyi fedezetet [23]. Az EU Afrika 

fő partnere a fenntartható fejlődés előmozdítása, a béke megerősítése, az afrikai kontinens felé 

irányuló befektetések ösztönzése, a jó kormányzás támogatása és a migráció jobb kezelése 

érdekében [34]. 

A jövő azonban a bevándorlókat kibocsátó országok támogatása felé mutat. Afrika esetében is 

a segélyek helyett partnerséget, együttműködést kell kínálni, annak érdekében, hogy a 

kontinens egyre nagyobb létszámot képviselő fiataljai otthon találják meg oktatási 

lehetőségüket, megélhetési opcióit. Integrált Európai Uniós politikákkal kell az afrikai 

gazdaság fejlődését támogatni [12]. Hein de Haas professzor által vallott migrációs elv, és az 

ehhez használt HDI index is arra enged következtetni, hogy az EU célja inkább lehet az afrikai 

migráció helyi kezelése, a támogatás kínálása a helyi fejlesztésekre, illetve a partnerségre 

alapozott együttműködés, mint egyfajta befogadó szerepet betölteni az Afrikából érkező 

menekülthullám számára. Az uniós közigazgatás fejlesztése helyett az afrikai fejlesztések 

jelenthetik a HDI index olyan szintre emelését, mely születési helyén képes tartani az afrikai 

lakosságot.  

Az átfogó menekültügyi reagálási keretrendszer (CRRF [20]) jelentős hatással lesz a régióban 

a következő években. 2017 novemberétől 12 ország közül, akik a keretrendszert bevezetik, hat 

Afrikában van. Ezek az országok, nevezetesen Dzsibuti, Etiópia, Kenya, Szomália, Uganda és 

a Tanzán Egyesült Köztársaság, kulcsfontosságú partner a CRRF gyakorlatba kerülése és a 

menekültügyekkel kapcsolatos globális erőfeszítések vezetése terén. A menekültpolitika átfogó 

megközelítése figyelhető meg a kontinensen egyre több ország esetében. A fogadó országok 

egyrészt hajlandóságot és nyitottságot mutatnak a menekültek mozgásával kapcsolatos 

folyamatos kihívások kezelésére, beleértve az ENSZ-szel és más nemzetközi és helyi 

partnerekkel történő szoros együttműködést a kapacitásépítési kezdeményezések, valamint a 

technikai segítségnyújtás terén. Másrészt elkötelezettek azon a téren, hogy a menekültek és a 

lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek védelmének legmagasabb színvonalát tartsák 

fenn [33]. 

 

7. Összegzés, néhány következtetés 

 

Elsődlegesen az államok joga meghatározni, hogy kit milyen feltételekkel minősítenek 

menekültnek, azonban a menekültkérdés szabályozásában a nemzetközi jogalkotás is részt 

vesz, ezáltal pedig korlátozza az államok döntési szabadságát (noha a nemzetközi szabályok 

kötelező hatályát az államok saját döntésük alapján ismerik el). Kitűnő példája ennek az, hogy 
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a menekült fogalmát mára már nemzetközi szerződések határozzák meg, illetve egyfajta 

nemzetközi kooperáció is megvalósulni látszik a menekültek problémáinak kezelésére. 

Az emberi jogok biztosítása kiemelt feladata minden államnak, azonban meg kell jegyezni, 

hogy központi kérdés a nemzetközi együttműködés a menekültügy terén. Hatékony monitoring 

eljárás szükséges, amely komolyan épít az országok információs jelentéseire, valamint az 

Európai Unió és az Afrikai Unió szerveinek pontos helyzetértékelésére. Bár az uniós 

menekültügyi rendszer elméletileg működőképesnek bizonyult, egyes események mégis 

rávilágítottak arra, hogy az Európai Unió menekültügyi struktúrája változtatásokra szorul.  

Összességében tehát megállapítható, hogy a migráció, bár jelentős terhet ró a befogadó 

országok és az EU közigazgatására, de valójában hosszú távon nem e közigazgatások 

problémáit kell orvosolni, illetve nem itt kell változtatásokat bevezetni, hanem a kibocsátó 

országoknál, Afrikában. A migrációból adódó közigazgatási problémák esetében leginkább az 

elkerülésben érdemes gondolkodni. Ehhez a legcélravezetőbb az egyes államok szintjén történő 

fellépés helyett a közös megoldások, a közös stratégiák kivitelezése lehet.  Ezen közös 

stratégiáknak pedig elsősorban nem az EU belső, hanem külső közigazgatására kell 

vonatkozniuk, a fejlődő térség gazdasági növelésére kell irányulniuk, az ottani közigazgatás 

fejlesztését kell szolgálniuk. Ezzel elérhető lehet a migráció volumenének csökkentése és az 

Unióban megjelenő közigazgatási feladatok számának optimalizálása. 
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Abstract 

My research topic is the liability for damages caused by non-performance of an obligation, non-

contractual liability for damages, and the foreseeability clause. I wrote my thesis about the 

liability for the damages caused by defective performance. The foreseeability clause does not 

only important in the field of the civil law, but also in the field of the labor law, and the 

economic law (legal liability of the executive officers).  

The role of the foreseeability is dual: a) base of the liability which means that the party who is 

breaching the contract can be held liable for damages he could foresee, and b)  the amount of 

damages for the loss caused by non-performance in the obligee’s property, including lost 

income, is such sum as the obligee is able to verify that the loss, as the potential consequence 

of non-performance, was foreseeable at the time of the conclusion of the contract. 

I examine the development and the early application of the foreseeability clause until the 

promulgation the Act V of 2013 on the New Civil Code and after that. 

In Hungary, among others, Gyula Eörsi, Tamás Lábady, and Lajos Vékás were examined this 

area and the judicial practice also applied the limitation of the liability for the damages, long 

before it showed up in the new civil code as a substantive law or statutory provision.  

The foreseeability clause also applied in the UN Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods (CISG; Vienna Convention), and in the Principles of European Contract Law 

(PECL). 

In my presentation, and also in my publication I’d like to demonstrate some interesting case 

about the foreseeability clause.  

Keywords: liability, damages, foreseeability 

 

1. Introduction 

 

It seems to be a constant problem throughout the history of law how and when it is reasonable 

to limit the amount of damages in case of breach. The general principle of full compensation 

originates in the main purpose of private law, restoring the violated financial situation. At the 

same time in business relations it often happens that damages occurred as consequences of 

breach of the contract highly exceed the contractual interest of the party and generate indirect 

damages independent from the violator’s influence. This is considered to be the starting point 

of the dilemma about restricting the damages availably for compensation.1 

The principle of the full compensation is a well-known legal institution in most modern 

countries, in most modern legal systems. But some legal system also knows the so-called 

punitive damages, which not only takes into consideration the occurred damages, but also that 

how dangerous the unlawful conduct is to society.2 

                                                 
1 Andrea Csécsy: Előreláthatósági klauzula a szerződések jogában, 2009, 1. o. 

http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/1_2009/elorelathatosagi_klauzula_a_szerzodesek_jogaban/ 
2 Csécsy: Előreláthatósági…, 2009, 1.o. 
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I’d like to mention that the function of Restitution, regulated under the Section 2:52of the Act 

V of 20133 on the New Civil Code (hereinafter referred to as: New Civil Code), is as follows: 

The restitution is the compensation for violation rights relating to personality.4 

Lajos Vékás thinks that this shall not be considered as a step toward to punitive damages.5 

But right before the final vote in the Parliament, the paragraph 3 of the 2:52 was supplemented 

with the phrase: …” whether it was committed one ot more occasions”6 Vékás writes that this 

supplementation is emphasize the punitive attribution of this legal institution, which, unlike the 

above, shall be considered as a step towards the punitive damages, and as such shows the total 

misunderstanding of this legal institution.7 In practice, most problems are caused by the 

determination and the compensation of the loss of profit and the loss of indirect damage in case 

of the liability for damages caused by non-performance of an obligation. During examining the 

causal relationship, one of the most important question is that how much of the consequential 

damages shall be compensated. In Anglo-Saxon legal systems the foreseeablity is a well-known 

legal institution in order to limit the liability for contractual damages. The New Civil Code 

considers the foreseeability applicable as a reason for partial exemption in order to limit the 

compensation in respect of contractual law.8 

 

2. International Cases 

2.1. France  

The first thought of the foreseeability clause has came from Charles Dumoulin, in 15649. In his 

case the customer bought a beer barrel , but he was keeping wine in that barrel. The wine flown 

out, so he claims the price of the wine from the seller. But Dumoulin said that he can only claim 

the price of as much beer as much wine he lost beacuse the seller couldn't (and shouldn't) count 

on the fact that the customer will keep wine in the beer barrel instead of beer.10 

Based on Pothier: Traité des obligations, in France according the paragraph 1150 and 1151 of 

the Code Civil after a breach of contract the debtor only has to ceompensate the creditor for 

foreseeable damage, i. e. damage foreseen or to be foreseen at the conclusion of the contract, 

except, the debtor intentionally caused the breach. The debtor is liable for damage which is the 

immeadiate and direct consequence of the violation of the agreement, even in case of intentional 

breach of the contract.11 

 

2.2 Germany 

 

The German theory ensures the possibility of exoneration for the breaching party if the other 

party failed to give proper information about the unusual danger of breach in the particular case. 

                                                 
3 Act V of 2013 on the New Civil Code Section 2:52: [Restitution] (Any person whose rights relating to personality 

had been violated shall be entitled to restitution for any non-material violation suffered. 
4 Justification for Act V of 2013, https://uj.jogtar.hu/#doc/db/4/id/A1300005.TVI/ts/10000101/lr/2%253A52 
5 Lajos Vékás: Sérelemdíj-fájdalomdíj: Gondolatok az új Ptk. reformjavaslatáról a német jog újabb fejleményei 

tükrében, Magyar Jog 2005/4, 193-207. In: Ádám Fuglinszky: Új Magánjog Sorozat 7. Kártérítései Jog, Hvg-Orac, 

2015, 833.o. 
6 New Civil Code Section 2:52 para 3: (3) The court shall determine the amount of restitution in one sum, taking 

into account the gravity of the infringement, whether it was committed on one or more occasions, the degree of 

responsibility, the impact of the infringement upon the aggrieved party and his environment. 
7 Lajos Vékás: Bírálat és jobbító észrevételek az új Ptk. Törvényjavaslatához ( a zárószavazás előtt), Magyar Jog, 

2013/1, 1-7. In: Fuglinszky, 2015, 835. o. 
8 Csécsy, Előreláthatósági... 2009. 2.o. 
9 Krisztián Királyvölgyi: Előreláthatóság fogalma a kártérítési jogban, https://jogero.hu/publikaciok/kiralyvolgyi-

krisztian-elorelathatosag-fogalma-a-karteritesi-jogban/ 
10 Csécsy: Előreláthatósági... 2009, 4. o. 
11 Mónika Csöndes: Előrelátható károk? Az előreláthatósági korlát hatása szerződésszegési kártérítési jogunkra, 

ELTE Eötvös Kiadó 2016, 69. o. 

https://jogero.hu/publikaciok/kiralyvolgyi-krisztian-elorelathatosag-fogalma-a-karteritesi-jogban/
https://jogero.hu/publikaciok/kiralyvolgyi-krisztian-elorelathatosag-fogalma-a-karteritesi-jogban/
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The theory of the adequate causality states that an act can only be the probable cause if – due 

to the normal and reasonable procession – it is able to cause such consequence. But 

foreseeability gives a better solution of restricting damages with a more objective measurement 

for the obliged party on how to calculate his behavior in a certain contractual relation. The 

amount of risk can be predicted more precisely if the rules of damages for breach are based on 

foreseeability instead of adequate causality.12 

 

2.3. England 

 

Hadley vs Baxendale 

„After his crank shaft broke, Hadley’s corn mill operation ceased until the shaft could be 

replaced. Hadley had to send the shaft to engineering company, Joyce and Co., so that they 

could use it as a model to make a new one.  Hadley and Pickford and Co., a shipping company 

owned and operated by Baxendale, entered into a contract where if Hadley deliver the shaft to 

Pickford and Co before noon the next day, Baxendale would have the shaft delivered to Joyce 

and Co. the following day. As agreed, Hadley delivered the shaft to Pickford and Co. before 

noon and paid the shipping services. Unfortunately the shipping was delayed as a result of 

Pickford’s negligence, and the shaft was delivered several days after the agreed upon date. As 

a result of Pickford’s breach, Hadley’s mill remained closed until the new shaft was delivered. 

In response Hadley filed a claim against Baxendale seeking damages. In the claim for damages, 

Hadley included the lost profits his business suffered as a result of Pickford and Co.’s breach.”13 

Judge Anderson created the so called contemplation rule: 

„Where two parties have made a contract which one of them has broken, the damages which 

the other party ought to receive in respect of such breach of contract should be such as may 

fairly and reasonably be considered either arising naturally, i.e., according to the usual course 

of things, from such breach of contract itself, or such as may reasonably be supposed to have 

been in the contemplation of both parties, at the time they made the contract, as the probable 

result of the breach of it.”14 

 

Vicotria Laundry vs Newman Industries 

Victoria Laundry Ltd (the plaintiff) ordered a large boiler from Newman Industries Ltd (the 

defendant) in contemplation of some lucrative dyeing contracts. The defendant were aware of 

the nature of the plaintiff’s business, and that it was intended for the boiler to be put to use as 

soon as possible. The delivery of the boiler was delayed by five months and so the plaintiff 

claimed for breach of contract.15 In this case, judge Asquith LJ created the rule of reasonable 

foreseeability. 

He stated that 

a) „In cases of breach of contract the aggrieved party is only entitled to recover such part of the 

loss actually resulting as was at the time of the contract reasonably foreseeable as liable to result 

from the breach,”16and 

b) „What was at that time reasonably so foreseeable depends on the knowledge then possessed 

by the parties or, at all events, by the party who later commits the breach.’ and ‘But to this 

knowledge, which a contract breaker is assumed to possess whether he actually possesses it or 

not [under the first rule] there may have to be added in a particular case knowledge which he 

                                                 
12 Csécsy, Előreláthatósági..., 2009, 1. o. 
13 https://legaldictionary.net/hadley-v-baxendale/ 
14 Hadley and Another v Baxendale and Others (1854) 9 Exch. 341, 355. In.: Csöndes: Előrelátható károk?... 2016, 

82. o. lj. 
15 https://www.lawteacher.net/cases/victoria-laundry-v-newman-industries.php 
16 https://swarb.co.uk/victoria-laundry-windsor-ltd-v-newman-industries-ca-1949/ 
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actually possesses of special circumstances outside the ‘ordinary course of things’ of such a 

kind that a breach in those special circumstances would be liable to cause more loss. Such a 

case attracts the operation of the ‘second rule’ so as to make additional loss recoverable’.”17 

 

3. International Documents 

3.1. CISG (Convention on Contracts for the International Sales of Goods)Article 74 

 

„Damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, including loss 

of profit, suffered by the other party as a consequence of the breach. Such damages may not 

exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to have foreseen at the time of the 

conclusion of the contract, in the light of the facts and matters of which he then knew or ought 

to have known, as a possible consequence of the breach of contract.”18 

 

3.2. PECL (Principles on European Contract Law) Article 9:503: Foreseeability 

 

„The non-performing party is liable only for loss which it foresaw or could reasonably have 

foreseen at the time of conclusion of the contract as a likely result of its non-performance, unless 

the non-performance was intentional or grossly negligent.”19 

 

3.3 Unidroit ARTICLE 7.4.4 (Foreseeability of harm) 

 

“The non-performing party is liable only for harm which it foresaw or could reasonably have 

foreseen at the time of the conclusion of the contract as being likely to result from its non-

performance.”20 

 

3.4. DCFR (Draft Common Frame of Reference) III. – 3:703: Foreseeability  

 

„The debtor in an obligation which arises from a contract or other juridical act is liable only for 

loss which the debtor foresaw or could reasonably be expected to have foreseen at the time 

when the obligation was incurred as a likely result of the non-performance, unless the non-

performance was intentional, reckless or grossly negligent.”21 

 

3.5. CESL (Common European Sales Law) Article 161 Foreseeability of loss 

 

„The debtor is liable only for loss which the debtor foresaw or could be expected to have 

foreseen at the time when the contract was concluded as a result of the non-performance.”22 

 

4. The development of the foreseeability clause in Hungary 

 

                                                 
17 https://swarb.co.uk/victoria-laundry-windsor-ltd-v-newman-industries-ca-1949/ 
18 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf 
19 https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/#head_147 
20 http://www.eltereader.hu/media/2015/02/Kiraly_Unidroit_READER.pdf 
21 https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf 
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011PC0635 

https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/#_blank
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The Act IV of 1959 on the Civil Code (the pervious civil code) regulated uniformly23
 
the 

liability for the damages either it was caused by non-performance of an obligation/breach of 

contract?? or it was occurred in a non-contractual relation.24 

In the beginning of the 20
th

 century Artúr Meszlény and Antal Almási wrote some essays about 

the compensation of the extraordinary damages. They were familiar with the so called 

“remoteness of damages” which means that in the Anglo-Saxon legal system the courts 

dismissed the claims if the damages were “too remote” from the action of the defendant.25 

In Géza Marton’s standpoint making a distinction between the foreseeable and not foreseeable 

damages was not a good direction.26 

Gyula Eörsi’s opinion about the point of the foreseeability clause was that the party who is 

breaching the contract will be responsible for the damages which could have been foreseen by 

reasonable men. One of his essays Eörsi wrote that the principle of full compensation is 

inadequate, but the foreseeability is appropriate legal institution.27 

The New Civil Code established objective liability in contract law. The only exoneration can 

be the successful reference to unavoidable external cause. Beside this stricter liability the new 

Civil Code also introduce the possibility of limitation in damages with the application of 

foreseeability clause. This seems to be a significant modification for the obliged party.28 

The role of the foreseeability is dual: a) base of the liability which means that the party who is 

breaching the contract can be held liable for damages he could foresee, and b) the amount of 

damages for the loss caused by non-performance in the obligee’s property, including lost 

income, is such sum as the obligee is able to verify that the loss, as the potential consequence 

of non-performance, was foreseeable at the time of the conclusion of the contract.29 

The New Cicil Code says that The person who causes damage to the other party by breaching 

the contract shall be liable for such damage. The said party shall be relieved of liability if able 

to prove that the damage occurred in consequence of unforeseen circumstances beyond his 

control, and there had been no reasonable cause to take action for preventing or mitigating the 

damage.30 

 

5. Summary 

 

As it can be seen, the foreseeability clause (as one possible way of limitation of the liability in 

case of breach of contract) had a different way of development in the various countries and 

various legal systems.  

The foreseeability clause is not only applied in the area of liability for contractual or non-

contractual damages, but also for example in the area of the labor law. I will examine this area 

in my other essay.  

 

Lectured by: Prof. Dr. Tibor Nochta, University of Pécs Faculty of Law, Head of Department, 

Department of Civil Law

                                                 
23 Act IV of 1959 on the Civil Code Section 318: The provisions of tort liability shall be applied to liability for 

breach of contract and to the extent of indemnification, with the difference that such indemnification may not be 

reduced, unless otherwise prescribed by legal regulation. 
24 A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal szerk: Lajos Vékás, Complex kiadó, 2013, 603.o. 
25 Csöndes: Előrelátható károk..? 2016, 119. 
26 Csöndes: Előrelátható károk..? 2016, 120. 
27 Csöndes. Előrelátható károk..? 2016, 121. 
28 Csécsy, Előreláthatósági..., 2009, 1. o. 
29 Tamás Tercsaák: Vezető tisztségviselő felelőssége a Ptk. és az Mt. szabályai szerint, Gazdaság és Jog 2017/7-

8. szám 8.o. 
30 New Civil Code Section 6:142. 
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Absztrakt 

Kutatási témám a szerződésszegéssel, illetve a szerződésen kívül okozott károkért való 

helytállási felelősség kérdése, azon belül is az előreláthatósági klauzula. Már a 

szakdolgozatomban is a hibás teljesítéssel okozott károkért való felelősséget vizsgáltam. Az 

előreláthatósági klauzula azonban nemcsak a polgári jogban, de a gazdasági jogban a vezető 

tisztségviselők felelőssége kapcsán, és a munkajogban is fontos szereppel bír. 

A szerződésszegéssel okozott károkért való helytállás kapcsán már régen megfogalmazódott az 

az igény, miszerint az okozati (felelősségi) láncolatot valahol meg kell szakítani. Ennek egyik 

módszere az előreláthatósági klauzula alkalmazása. . Az előreláthatósági klauzula, mint 

kártérítési felelősséget megállapító tényező, és mint a kártérítés mértékét meghatározó 

intézmény is vizsgálható és vizsgálandó. 

Az előreláthatósági klauzula kialakulását kezdeti alkalmazását - nemzetközi kitekintéssel is-, 

és itthoni gyakorlatát egészen a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálybalépéséig, illetve azután is 

kutatom, vizsgálom. 

Magyarországon már- többek között - Eörsi Gyula, Lábady Tamás és Vékás Lajos is 

foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel, a bírósági gyakorlat is alkalmazta a károkért való helytállási 

felelősség limitálását, jóval azelőtt, hogy a jogalkotó azt az új Ptk. rendelkezései közé emelve, 

tételes jogi normává tette volna. 

Az előreláthatósági klauzula alkalmazásra kerül például az áruk nemzetközi adásvételéről szóló 

1980. évi Bécsi ENSZ Egyezményben is és az Európai Polgári Jogi Alapelvek között is. 

Kulcsszavak: kártérítés, felelősség, előreláthatóság 

 

1. Bevezetés 

 

A szerződésszegéssel okozott károk tekintetében régóta kérdés, hogy milyen módon lehet 

(egyáltalán kell-e) korlátozni a megtérítendő károkat. A deliktuális felelősség körében 

alkalmazott teljes kártérítés elve a legtöbb modern jogrendszerben ismert megoldás. Bizonyos 

jogrendszerek azonban ezen a teljes kártérítés elvén túl is terjednek a büntető kártérítés 

intézményének elismerésével, mely már nem csupán a bekövetkezett kárra, hanem a jogsértő 

magatartás társadalomra való veszélyességére is tekintettel van. 

Megjegyezném, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: új Ptk.) 2:52. §-ban szabályozott, 

(a régi Ptk.-ban nem vagyoni kártérítésként ismert) sérelemdíj funkciója az új Ptk. indoklása 

szerint: A sérelemdíj a személyiségi jogok megsértésének vagyoni elégtétellel történő közvetett 

kompenzációja és egyben magánjogi büntetése.1 Vékás Lajos szerint ez ugyanakkor nem 

tekinthető az angolszász jogrendszerekben ismert büntető kártérítés (punitive damages) felé tett 

lépésnek.2 A parlamenti zárószavazás előtt ugyanakkor egy módosító indítvány következtében 

                                                 
1 A 2013. évi V. törvény az új Polgári Törvénykönyvről Indokolása, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/4/id/A1300005.TVI/ts/10000101/lr/2%253A52 
2 Vékás Lajos: Sérelemdíj-fájdalomdíj: Gondolatok az új Ptk. reformjavaslatáról a német jog újabb fejleményei 

tükrében, Magyar Jog 2005/4, 193-207. In: Fuglinszky Ádám: Új Magánjog Sorozat 7. Kártérítései Jog, Hvg-Orac, 

2015, 833.o. 

mailto:lacus00722@gmail.com
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/4/id/A1300005.TVI/ts/10000101/lr/2%253A52
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az új Ptk. 2:52. § (3) bekezdése a „jogsértés ismétlődő jellegével” kiegészült.3 Vékás szerint ez 

ugyanakkor már a jogintézmény büntető jellegét helyezi előtérbe, így a punitve damages felé 

tolja el a jogintézményt, mely ellentétes a kodifikációs testületek céljával és a jogintézmény 

teljes félreértését tükrözi.4 

A gazdasági kapcsolatok körében azonban gyakran a felek szerződésükben a felelősséget 

korlátozzák. A deliktuális felelősség körében a teljes kártérítés elvét némiképp finomítja az a 

magyar Ptk.-ban is ismert lehetőség, mely alapján a bíróság méltányosságból a kártérítés 

összegét csökkentheti.5 

A gyakorlatban a kontraktuális kárfelelősség megállapítása során a legtöbb problémát az 

elmaradt haszon, a közvetett károk megtérítése okozza. Az okozati összefüggés vizsgálata során 

kérdésként merül fel, hogy milyen széles körben enged a joggyakorlat lehetőséget a 

következményi károk megtérítésére. Az előreláthatóság korlátja az angolszász 

jogrendszerekben már régóta ismert fogalom a kontraktuális felelősség körében. Az új magyar 

Ptk. az előreláthatóságot – mint a kártérítés összegét csökkenteni hivatott részleges mentesülési 

okot – jelen állapot szerint a szerződési jog körében fennálló felelősség esetében 

alkalmazhatónak tartja.6 

 

2. Nemzetközi kitekintés 

2.1. Franciaország 

 

A jogirodalomban elsőként a francia Charles Dumolin alkalmazta elsőként ez előreláthatóság 

fogalmát 1546-ban egy jogeset kapcsán7, amely szerint valaki a kádárnál sörös hordót vásárol, 

azonban a hordóban bort tárol, amely - mint később kiderül - szivárog. A vevő a kádártól a 

kifolyt bor árának megtérítését követeli, de Dumoulin szerint csak az elfolyt bor mennyiségének 

megfelelő sör árát kell megtérítenie a kádárnak, hiszen nem számolhatott azzal, hogy a 

söröshordóban a vevő bort kíván tárolni.8 

Pothier Traité des oblogations című műve alapján a francia Code Civil 1150. cikke kimondja, 

hogy az adós csak azért a károkért tartozik helytállni, amelyeket előre látott, vagy előre láthatott 

volna a szerződés megkötésekor, kivéve, ha a szerződésszegést szándékos magatartásával 

okozta.  Az 1151. cikk szerint ugyanakkor a megtérítendő károk – tényleges kár és elmaradt 

haszon is- még szándékos szerződésszegés esetén is csak a szerződésszegés azonnali és 

közvetlen (immeédiate et directe) kárkövetkezményei lehetnek.9 

 

2.2 Németország 

 

A német jogrendszer alapvetően a teljes kártérítés elvén nyugszik, a német bírói gyakorlat 

ennek megfelelően elsősorban az adekvát kauzalitás elméletét alkalmazza a kártérítés 

mérséklése során. Ennek értelmében a kötelezettnek nem kell megtérítenie azokat a károkat, 

                                                 
3 2013. évi. V. törvény (új. Ptk.) 2:52.§ (3) bekezdés: A sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire - 

különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és 

környezetére gyakorolt hatására - tekintettel, egy összegben határozza meg.   
4 Vékás Lajos: Bírálat és jobbító észrevételek az új Ptk. Törvényjavaslatához (a zárószavazás előtt), Magyar Jog, 

2013/1, 1-7. In: Fuglinszky, 2015, 835. o. 
5 Csécsy Andrea: Előreláthatósági klauzula a szerződések jogában, 2009, 1-2.o. 

http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/1_2009/elorelathatosagi_klauzula_a_szerzodesek_jogaban/ 
6 Csécsy, Előreláthatósági... 2009. 2.o. 
7 Királyvölgyi Krisztián: Előreláthatóság fogalma a kártérítési jogban, 

https://jogero.hu/publikaciok/kiralyvolgyi-krisztian-elorelathatosag-fogalma-a-karteritesi-jogban/ 
8 Csécsy, Előreláthatósági... 2009, 4. o. 
9 Csöndes Mónika: Előrelátható károk? Az előreláthatósági korlát hatása szerződésszegési kártérítési jogunkra, 

ELTE Eötvös Kiadó 2016, 69. o. 

http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/1_2009/elorelathatosagi_klauzula_a_szerzodesek_jogaban/
https://jogero.hu/publikaciok/kiralyvolgyi-krisztian-elorelathatosag-fogalma-a-karteritesi-jogban/
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amelyek bekövetkezésével egy semleges megfigyelő csak mint nagyon sajátos, egészen 

valószínűtlen, a dolgok szokásos rendjén kívül eső körülmények következményeként 

számolhatott.10 

 

2.3. Anglia 

 

Hedley vs Baxendale 

 

Az 1854-es eset tényállása szerint Hadley  molnár malmának a malomkövet forgató tengelye 

eltörött. A törött tengelyt elküldte Greenwichbe a készítõkhöz, hogy annak mintája alapján 

készítsenek új tengelyt számára. A szállítással megbízott alperesek csak késve juttatták el a 

molnárnak az új tengelyt, aminek következtében a termelés leállt, ami 300 font profitkiesést 

eredményezett. Az ügyben a kártérítést végül nem ítélték meg, mivel az ítélete indoklásában 

Alderson bíró kifejtette az elõreláthatósági szabály (contemplation rule) néven ismertté vált, és 

azóta sokat idézett tesztet: „[…] abban az esetben, ha két fél szerzõdést kötött egymással, 

melyet egyikük megszeg, a másik felet a szerzõdésszegésbõl eredõen kártérítés illeti meg, ha 

ésszerû és alapos mérlegelés alapján megállapítható, hogy a kár magának a szerzõdésszegésnek 

a természetes, azaz a dolgok normális alakulásából folyó következménye, avagy ésszerûen 

feltehetõ, hogy a szerzõdéskötés idõpontjában az adott kárral – mint a szerzõdésszegés 

lehetséges következményével – mindkét fél számolt.”11 

 

Victoria Laundry vs Newman Industies 

 

A Victoria Laundry (Windsor) Ltd. v. Newman Industries Ltd. ügyben a felperesek egy bojlert 

vásároltak az alperesektől, amelyet azonnal a mosodai üzleti tevékenységük szolgálatába 

állítottak volna. Az alperesek a megbeszélt időponthoz képest 5 hónap késéssel szállították az 

eszközt, ami miatt a mosodát üzemeltető cég profitveszteséget szenvedett.12 A felperes káraként 

az 5 hónap alatti elmaradt hasznát igényelte. Állítása szerint ugyanis, ha az alperes határidőre 

teljesít, akkor üzleti tevékenysége körében újabb megrendeléseket is elvállalhatott volna, 

valamint elfogadhatta volna a Honvédelmi Minisztérium ajánlatát, melyet telesíteni is tudott 

volna, de amelyet azonban az alperes szerződésszegése miatt nem állt módjában elfogadni.13 

A bíróság megállapította, hogy az alperesek tudatában voltak annak, hogy a szállítást követően 

a vevők azonnal üzembe akarták állítani az új bojlert, így felelősek az elmaradt haszonért, ami 

az időkiesés miatt keletkezett, de a kivételesen jövedelmező minisztériumi szerződés 

elmaradása miatt kárért nem felelnek, mivel erről nem lehetett tudomásuk a szerződéskötéskor. 

Erre a nem szokványos kockázatra fel kellett volna hívni a másik fél figyelmét.14 

Ebben az ügyben adta meg Asquith LJ bíró az ésszerű előreláthatóság (reasonable foreseeabe) 

terminológiájának alkalmazásával az előreláthatósági klauzula leginkább kiforrott definícióját, 

miszerint a károsult azon kárának megtérítését követelheti, amely bekövetkezése a szerződés 

megkötésekor ésszerűen előre látható volt.15 („ In case of breach of contract the aggrived party 

is only entitled to recover such part of the loss actually resulting as was at the time of the 

contract reasonably foreseeable as liable to result from the breach.”)16 

 

                                                 
10 Csécsy, Előreláthatósági..., 2009, 5. o. 
11 Farkas Balázs: Ésszerű előreláthatóság az új Ptk. felelősségi rendszerében - Elemzés az angol jog tükrében, 

Iustum Aequum Salutare, V.2009/4. 189-203., 191.o. http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20094sz/09.pdf 
12 Farkas: Ésszerű előreláthatóság… 2009, 193.o. 
13 Csöndes: Előrelátható károk?… 2016, 92. o. 
14 Farkas: Ésszerű előreláthatóság… 2009, 193.o. 
15 Csöndes: Előrelátható károk?... 2016, 93. o. 
16 Csöndes: Előrelátható károk?… 2016, 93. o. 

http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20094sz/09.pdf
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3. Nemzetközi dokumentumok 

3.1. Bécsi Vételi Egyezmény 74. cikk 2. mondat 

 

„Ez a kártérítés nem haladhatja meg azt a veszteséget, amelyet a szerződésszegő fél a szerződés 

megkötésének időpontjában előre látott vagy amelyet előre kellett látnia azon tények és 

körülmények alapján, amelyekről mint a szerződésszegés lehetséges következményeiről az 

említett időpontban tudott vagy tudnia kellett.”17 

 

3.2. PECL (Prinicples of European Contract Law) 9:503. cikk 

 

„A nemteljesítő fél csak azért a kárért felel, amelyet a szerződés megkötése idején előre látott, 

vagy ésszerűen előre láthatott, mint nemteljesítésének valószínű következményét, kivéve, ha a 

nemteljesítést szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegésével okozta.”18 

 

3.3. UNIDROIT Alapelvek 7.4.4. cikk 

 

„A nemteljesítő fél csak azért a kárért felel, amelynek a szerződésszegés lehetséges 

következményeként való felmerülését a szerződéskötéskor előre látta vagy ésszerűen előre 

láthatta volna.”19 

 

3.4. DCFR (Draft Common Frame of Reference) III. 3:703. cikk 

 

„Szerződés agy más jogügylet kötelezettségének adósa azokért a károkért felel, amelyeket az 

adós előrelátott vagy ésszerűen elvárható, hogy előre láthatott volna a szerződéskötés 

időpontjában, mint a szerződésszegés valószínűt következményét, kivéve, ha a nemteljesítést 

szándékos, hanyag, vagy súlyosan gondatlan szerződésszegésével okozta.”20 

 

3.5. CESL (Common European Sales Law) 161. cikk 

 

„Az adós csak azért a hátrányért felelős, amelyet előre látott vagy elvárhatóan előre láthatott 

volna a szerződéskötés időpontjában, mint a szerződésszegés eredményét.„21 

 

4. Az előreláthatósági klauzula magyarországi fejlődési útja 

 

Az 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) a 318. §-a, az ún. „hídszabály” segítségével egységesen 

szabályozta mind a deliktuális, vagyis szerződésen kívüli, mind pedig a kontraktuális, vagyis 

szerződésszegéssel okozott károkért való felelősséget. Az új Ptk. azonban szakít az egységes 

kártérítési jogi rendszerrel és eltérő alapra helyezi mind a kimentést mind pedig a megtérítendő 

kár mértékét.22 

Ahogy a Ptk.-hoz fűzött Indokolás is kimondja: „A kontraktuális és a deliktuális kárfelelősség 

                                                 
17 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 

1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye kihirdetéséről 74. cikk 2. mondat 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/98700020.TVR/ts/20160201/ 
18 PECL 9:503. cikk https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/#head_147 
19 Unidroit Nemzetközi Kereskedelmi Szerződések Alapelvei 2010 (szerk.: Király Miklós,), ELTE Eötvös Kiadó, 

2014,  79.o. http://www.eltereader.hu/media/2015/02/Kiraly_Unidroit_READER.pdf 
20 DCFR III. 3:703 cikk Principles, Definitions, and Model Rules of European Private Law DCFR Online Edition, 

250. o. https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf 
21 CESL 161. cikk  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011PC0635&from=EN 
22 A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal szerk: Vékás Lajos, Complex kiadó, 2013, 603.o. 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/98700020.TVR/ts/20160201/
https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/#head_147
http://www.eltereader.hu/media/2015/02/Kiraly_Unidroit_READER.pdf
https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011PC0635&from=EN
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kiinduló alapjában mutatkozó különbség következményeit a törvény az említett két 

vonatkozásban vonja le. Egyrészt a szerződésszegési kártérítési felelősség szabályozásánál 

megszigorítja a szerződésszegő fél kimentését, elszakítva azt a deliktuális felelősség körében 

változatlanul megtartott felróhatósági (vétkességi) elvtől. Másrészt a szerződésszegő fél által a 

szerződésszegéskor előrelátható károkra korlátozza a megtérítendő következménykárok és az 

elmaradt haszon mértékét. A két változtatás szorosan összefügg egymással. A megszigorított, 

objektív alapú kimentés és a kártérítés nagyságának korlátozása egészséges egyensúlyi 

helyzetet teremt a vagyoni forgalomban a szerződő felek közötti kockázatmegosztás terén. E 

két alapvető ponton kívül a törvény is megtartja a kártérítési felelősségi jog egységét.”23 

A fentieken túlmenően a kontraktuális felelősség vonatkozásban is tulajdonképpen „kétféle” 

előreláthatóságról beszélünk. A Ptk. 6:142. §-ában24 szabályozott előreláthatóság a 

szerződésszegésért való felelősség kérdését rendezi, a szerződésszegést előidéző körülményre 

vonatkozik, az egyik szükséges (de önmagában nem elégséges) feltétele a felelősség alóli 

mentesülésnek. A Ptk. 6:143.§ (2) bekezdésében25 írt előreláthatóság ugyanakkor a kártérítés 

mértékét hivatott szabályozni, mérsékelni. Ennek azonban értelemszerűen előfeltétele a 

felelősség fennállta.26 

Az Indokolás szerint: „A kontraktuális és a deliktuális kárfelelősség kiinduló alapjában 

mutatkozó különbség következményeit a törvény az említett két vonatkozásban vonja le. 

Egyrészt a szerződésszegési kártérítési felelősség szabályozásánál megszigorítja a 

szerződésszegő fél kimentését, elszakítva azt a deliktuális felelősség körében változatlanul 

megtartott felróhatósági (vétkességi) elvtől. Másrészt a szerződésszegő fél által a 

szerződésszegéskor előrelátható károkra korlátozza a megtérítendő következménykárok és az 

elmaradt haszon mértékét. A két változtatás szorosan összefügg egymással. A megszigorított, 

objektív alapú kimentés és a kártérítés nagyságának korlátozása egészséges egyensúlyi 

helyzetet teremt a vagyoni forgalomban a szerződő felek közötti kockázatmegosztás terén. E 

két alapvető ponton kívül a törvény is megtartja a kártérítési felelősségi jog egységét. 

A megtérítendő kár meghatározásához előírt előreláthatóság más kritérium, mint a felelősség 

alóli kimentés egyik feltételeként meghatározott előreláthatóság. A megtérítendő kár 

meghatározásánál az előreláthatóság követelménye kizárólag a szerződő partnernél esetlegesen 

bekövetkező kárra és annak nagyságrendjére vonatkozik. Nem fogja tehát át magát a 

szerződésszegést vagy annak lehetőségét és a felelősség további előfeltételeit: az okozati 

összefüggést és a kimentés három elemét. A felelősség alóli kimentés egyik feltételét képező 

előreláthatóság és a megtérítendő kár mértékét behatároló előreláthatóság tehát két különböző 

dologra vonatkozik: az előbbi a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülményre, az utóbbi a 

szerződésszegés által a jogosult jövedelem-kiesésére és esetleges következménykáraira.”27 

 

A magyar jogalkotó az előreláthatósági klauzula kapcsán (is) átvette azt angolszász 

jogrendszerből ismert „ideáltipikus ember” (reasonable men) képét, és egy kvázi 

                                                 
23 A 2013. évi V. törvény az új Polgári Törvénykönyvről Indokolása, 

 https://uj.jogtar.hu/#doc/db/4/id/A1300005.TVI/ts/10000101/lr/chain152 
24 Ptk. 6:142. § : Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a 

felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 

előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.  
25 Ptk. 6:143. § (2) bekezdés: A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb 

károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, 

hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre 

látható volt. 
26 Fuglinszky: Kártérítési jog, 2015, 163. o. 
27 A 2013. évi V. törvény az új Polgári Törvénykönyvről Indokolása, 

 https://uj.jogtar.hu/#doc/db/4/id/A1300005.TVI/ts/10000101/lr/chain152 

 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/4/id/A1300005.TVI/ts/10000101/lr/chain152
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/4/id/A1300005.TVI/ts/10000101/lr/chain152
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zsinórmérceként használja azt, például e jogintézmény kapcsán is. Ezt a jogalkotói szándékot 

az Indokolás a következőképpen ismerteti: „A törvény az előreláthatóság fogalmát itt is 

ugyanúgy objektív értelemben használja, mint a kimentéssel kapcsolatban. Ennek megfelelően 

az előreláthatósági követelményt nem a konkrét szerződésszegőre, hanem egy hasonló 

helyzetben lévő személyre vonatkoztatva kell érteni. A szerződést megszegő fél felelőssége 

ezért nemcsak az általa ténylegesen előre látott károkra terjed ki, hanem mindarra, amit egy, az 

ő helyében ésszerűen és gondosan eljáró személy előre látott volna. Ebbe a körbe tartozik 

mindaz, amit a jogosult a szerződéskötést megelőzően a szerződéssel kapcsolatban a kötelezett 

tudomására hozott, különösen a szerződéshez fűződő elvárásai, az áru vagy más szolgáltatás 

felhasználási módja és célja, egy speciális üzleti helyzet stb. Mindebből következik, hogy az 

adott üzletágban szokásosnak tekinthető kárkövetkezményeket a szerződésszegő félnek mindig 

meg kell térítenie. A konkrét szerződés szokatlan kockázatát viszont a szerződésszegő félnek 

csak akkor kell viselnie, ha az adott kockázatot a szerződéskötés időpontjában ténylegesen 

ismerte, előre látta. Az előreláthatóság követelménye nem megy el odáig, hogy a szerződő 

félnek a várható kockázatot részleteiben, a kárkövetkezmények összegszerűségére kiterjedően 

ismernie kelljen. Elegendő, de egyben szükséges is viszont, hogy a fél felismerhette: egy 

esetleges szerződésszegése milyen jellegű és milyen nagyságrendű kárt idézne elő.”28 

 

5. Összegzés 

 

Mint láthatjuk, az előreláthatósági klauzula, mint a teljesít kártérítésre alapuló kárigényeknek 

egyik lehetséges korlátja, máshogy alakult, fejlődött ki az egyes országokban, egyes 

jogrendszerekben. 

Magyarországon ugyan a bírói gyakorlat már a régi Ptk. vonatkozásában is alkalmazta az 

előreláthatósági klauzulát, tételes jogi normává azonban csak az új Ptk. rendelkezései emelték. 

Az előreláthatósági korlátnak azonban nemcsak a kontraktuális, vagy deliktuális felelősség 

kapcsán van és lehet szerepe, hanem a munkaviszonyok (munkáltatói/munkavállalói felelősség 

a károkozásért) és pl. a vezető tisztségviselők vonatkozásában is, ám ezek bemutatására egy 

másik tanulmányban teszek kísérletet. 

 

Lektorálta: Prof. Dr. Nochta Tibor, tanszékvezető, Pécsi Tudományegyetem Állam-és 

Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék 

 

 

 

 

 

  

                                                 
28 A 2013. évi V. törvény az új Polgári Törvénykönyvről Indokolása, 

 https://uj.jogtar.hu/#doc/db/4/id/A1300005.TVI/ts/10000101/lr/chain152 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/4/id/A1300005.TVI/ts/10000101/lr/chain152
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Absztrakt 

Tanulmányom középpontjában a terhelti beismerés, illetve az anyagi igazság és a 

valósághűség kapcsolata áll. Ezen téma ötlete korábbi tudományos munkám apropóján merült 

fel, melynek során az új büntetőeljárási kódex bírói szerepfelfogás alakulására, illetve az anyagi 

igazság érvényre jutására gyakorolt hatásait vizsgáltam. Akkori kutatásaim során csak 

érintőlegesen foglalkoztam az egyezség jogintézményével, valamint a további, a terhelti 

beismerést szorgalmazó nóvumokkal. De már akkor is világossá vált, jelenlegi kódexünk a 

beismerő vallomást, mint az eljárás végeláthatatlannak tűnő útvesztőjéből vezető kiutat, több 

ponton is beiktatta az eljárás folyamatába. Az ezen jogintézmények között fennálló kapcsolat 

pedig számos kérdést vet fel, többek között a megalapozottság, a valósághűség követelménye 

relációjában. 

Összességében az, hogy erre a témakörre esett választásom, a vizsgált jogintézmények 

léte és alkalmazása kapcsán felmerülő kérdéseknek, illetve a megoldásra váró problémák 

létének köszönhető, melyek megoldása izgalmas feladatnak ígérkezik a jövőre nézve. 

Mindemellett a téma rendkívül újszerű, hiszen a 2017. évi XC. törvény némiképp új 

megvilágításba helyezte ezen kérdéskört, így kevés, a hatályos szabályozásra épülő 

tudományos munkát találunk a téma kapcsán. 

Munkám során a terhelti beismeréshez kapcsolódó jogintézmények hatályos 

szabályozását vontam vizsgálat alá. Ehhez elsősorban az eljárási törvény miniszteri indoklását, 

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényhez íródott kommentárt, illetve a Büntetőeljárási 

Törvény magyarázatát hívtam segítségül. Ezen elemzéseim eredményét a fellelhető 

szakirodalmi forrás segítségével összevetettem a megalapozottság, a valósághűség 

követelményével, illetve az anyagi igazság feltárásának kívánalmával. 

Kutatásaim során világossá vált, a valódi dilemma az: 

A konszenzus ereje valóban képes-e elrendezni a valósághűség kontra időszerűség 

kérdést. 

Vizsgálódásaim nyomán arra a következtetésre jutottam, a jelenlegi törvényi 

konstrukció megoldást nyújthat egy, a régmúltban gyökerező problémára, az eljárások 

elhúzódására. Mindezt oly módon, mely által az opportunitás jegyében megalkotott 

rendelkezések nem kell, hogy szükségszerűen az anyagi igazság csorbítását hozzák magukkal. 

A haladó szellemű jogi megoldás számos változást generál, de kizárólag akkor válthatja be a 

hozzá fűzött reményeket, ha a jogalkalmazás területén is partnerekre lel. A büntetőeljárás 

valamennyi szereplője részéről nyitottságot kíván a hatékonyság és az elégedettség jegyében.  

Kulcsszavak: opportunitás, időszerűség, valósághűség, anyagi igazság 

 

1. Bevezetés 

 

Mára azt mondhatjuk, a terhelti együttműködéshez kötött egyszerűsített eljárási formák 

általánosan elfogadottá váltak. Ugyanakkor ez korántsem jelenti, ne lenne további előrelépési 

lehetőség ezen a területen. Ezt támasztja alá új eljárási kódexünk is, melynek megalkotása 

során, a megfogalmazott célkitűzésekben - többek között - szerepelt az időszerűség, az eljárások 

gyors, hatékony lefolytatásának biztosítása. [20] 
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 „Az igazság időszerű feltárása (…) csak olyan strukturális és részletszabályokban megjelenő 

újításokkal képzelhető el, amelyek az eljárásban résztvevők együttműködésének ösztönzésére 

és a visszaélésszerű joggyakorlás lehetőségének kizárására építenek.” – fogalmaz a miniszteri 

indokolás. [23] 

További támpontul szolgálhattak az eljárások időtartamára vonatkozó statisztikák is, melyek 

alátámasztják, a vádemeléstől a jogerős bírósági döntés meghozataláig tartó szakasz a 

leghosszabb [25], így olyan eljárási szabályok megalkotása tűnt célravezetőnek, melyek 

tárgyalás tartása nélkül teszik lehetővé az ügyek lezárását. Mindezek jegyében, az a 2019. évi 

XC. törvény (továbbiakban: új Be.) kiemelkedő jelentőséget tanúsít a felek együttműködésnek, 

a konszenzusnak, illetve a bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomásnak. [24] Ezáltal is 

elősegítve az eljárás hatékony, rugalmas lebonyolítását. [1] 

Láthatjuk, kódexünk a beismerő vallomást, mint az eljárás végeláthatatlannak tűnő 

útvesztőjéből vezető kiutat, több ponton is beiktatta az eljárás folyamatába. Ezen konstrukció 

központi elemei, az egyezség, az előkészítő ülés léte, illetve az ügyészségi intézkedés vagy 

határozat kilátásba helyezésének intézménye. Az ezen jogintézmények között fennálló 

kapcsolat pedig számos kérdést vet fel, többek között a megalapozottság, a valósághűség 

követelménye relációjában. 

Ilyesfajta kétségeit több szerző is kifejezésre juttatta: Király Eszter így fejezte ki aggályait a 

gyorsítást célzó rendelkezések kapcsán: ”az ügyek elintézésének a gyorsítása érdekében a 

magam részéről nem tartom elfogadhatónak a jogerő tartalmi hatásainak („pro veritate 

habetur”) a vélelem felől a fikció irányába történő elmozdítását.” [13] A hasonlóképp vélekedő 

Fantoly is óvatosságra int. Körültekintő eljárásra sarkall mindenkit, annak érdekében, hogy a 

gyorsabb ügymenet ne eredményezhesse igazságtalan ítéletek sorát vagy netán 

felderítetlenséget. [9] 

Elek a perbeli szereplők közötti bizalom rekonstrukciójában látta a siker kulcsát. Az ehhez 

szükséges alap megteremtését - meglátása szerint - a törvénynek kell biztosítania. [14] A 

bizalom akkor kerülhet előtérbe, ha az eljárás két szereplőjének – a terheltnek és a védőnek – 

az igényei összeérnek a gyorsítást célzó jogalkotói igénnyel, valamint az ügyésznek is érdeke 

fűződik a gyorsított eljáráshoz. [10] A javaslatok úgy tűnik nyitott fülekre találtak, hiszen az 

egyszerűsítést szolgáló rendelkezések mára főszabállyá váltak és az ügyek számottevő 

többségében érvényre is jutnak. Kétségtelen tehát, hogy a beismerés hitelességének 

elősegítésére leginkább úgy van lehetőség, ha annak önkéntességét szorgalmazza a jogalkotó, 

ahogyan az az új Be. szabályozási elveiben is megjelent. [20] 

A valódi dilemma tehát az:  

A konszenzus ereje valóban képes-e elrendezni a valósághűség kontra időszerűség kérdést? 

 

2. Igazság vagy valósághű tényállás? – avagy mi a büntetőeljárás valódi célja 

 

A köztudatban még ma is kiemelkedő elvárás az igazság szolgáltatása, mint elérendő cél. 

Ugyanakkor a büntetőeljárás és az igazság között fennálló kapcsolat mibenléte egy évszázadok 

óta vitatott kérdése a jogtudománynak. Ezen diskurzus kapcsán számos, egymástól többé-

kevésbé eltérő vélemény körvonalazódott. A többségi álláspontot figyelembe véve 

kijelenthetjük, nem vitatott, a büntetőeljárás végső célja az igazság felderítése. Kérdés azonban, 

mit is értük igazság alatt. A grandiózus viták kiváltó oka - úgy vélem - az elérendő igazság 

mibenlétére vonatkozó eltérő megközelítések léte. Egyesek szerint a materiális igazság a cél, 

míg mások szerint „csak” a processzuális vagy épp jogi igazság. 

De mit mond erről eljárási kódexünk? A bíróság feladataként az igazságszolgáltatás-t 

deklarálja. Ezzel kapcsolatosan meg kell említenünk, az igazságszolgáltatás kifejezés 

használata félrevezető lehet, hiszen valójában nem az igazság szolgálatára, sokkal inkább az 

igazságosság szolgálatára köteles a bíróság. [11] Az igazság és az igazságosság pedig közel sem 
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azonos fogalmak. Az anyagi igazság elérésére való törekvés ugyan csak a törvény 

preambulumában jelenik meg, ezzel szemben a valósághű tényállás megállapításának 

kötelezettsége alapvető perbírói kötelesség, melyet a hatályos Be. is expressis verbis kifejezésre 

juttat. 

Korábbi kódexünk a bizonyítás során a tényállás alapos és hiánytalan, a valóságnak megfelelő 

tisztázására való törekvést írta elő. Eme törekvési kötelezettség egzakt tartalma azonban 

tisztázatlan volt. Jelenleg annyit mond a törvény, hogy a büntetőeljárásban a bíróság, az 

ügyészség és a nyomozó hatóság a döntését valósághű tényállásra alapozza.  Ezen jelző pontos 

tartalmát a kommentár is boncolgatja, melyből kiderül, hogy eme kötelezettség nem jelent 

azonos elvárásokat az eljárás teljes tartama alatt. Az eljárási szakaszok előrehaladtával egyre 

növekvő tendenciát mutatnak az ebből eredő kötelezettségek. Ennek oka pedig nem más, mint 

az hogy az adott ügyben a jelentős tények és így a bizonyítás tárgya is fokozatosan 

körvonalazódnak a bíróság számára. „Valósághű a tényállás, ha a bizonyított tények kivétel 

nélkül valósak, és lefedik a múltban történt cselekmény jogilag releváns mozzanatait, annak 

lényeges körülményeit, beleértve azokat a tényeket is, amelyek következtetési alapjai lehetnek 

a terhelt szándékosságának vagy gondatlanságának a megállapítására, vagy – ellenkezőleg – 

amelyekből alanyi bűnösség hiányára lehet következtetni.”- konkretizál a kommentár.[2] 

Kérdéses lehet, hogy a már említett egyszerűsített eljárási formák, főként a beismerés egyes 

módozatai, miként gyakorolnak hatást az eljárásra. Valóban csak az eljárás rövidebb időn belüli 

befejezését szolgálják vagy kihathatnak a büntetőeljárás eredményességére is, ezzel 

befolyásolva a döntések anyagi igazságtartalmát. 

 

3. Az igazsághoz vezető út lerövidítése 

 

Az igazság és a büntetőeljárás egymáshoz való viszonya tehát egy meglehetősen komplex 

kérdés. Amennyiben azt el is ismerjük, hogy a büntetőeljárásnak valóban célja kell legyen az 

igazság feltárása, még akkor sem olyan egyszerű a helyzet. Hiszen az igazság meghatározására 

a mai napig nem alakult ki egységes álláspont. Ezen szempontból még inkább sajátosak az ún. 

konszenzuális eljárások, ilyenkor ugyan a bíróság mondja ki, de nem ő állapítja meg az 

„igazságot”. Tulajdonképpen, csak egy általa is elfogadott igazságról beszélhetünk, melyet 

célszerű inkább formális igazságnak neveznünk. [12] Hasonló a helyzet jelenleg hatályos 

törvényünk azon rendelkezése esetében is, mely szerint nem szükséges azon tények 

vonatkozásában a bizonyítás, melyek valóságát a felek nem vitatják. Ezen jogi megoldás, maga 

is határozott léptekkel az alaki igazság felé mozdítja el az eljárást. 

Ezen jogalkalmazói megoldás, kissé Janus-arcúnak tekinthető, hisz kétségtelenül szolgálja az 

eljárás egyszerűsítését és a gyorsítását, azonban akadnak, akik kételkednek a rendelkezés 

célravezető voltában. Király Eszter így fejezte ki aggodalmait: „Egyet lehet érteni Király 

Tiborral [3], amikor azt állítja, hogy a „jogi igazság” kifejezés visszaélés az „igazság” 

kifejezéssel, amennyiben hamisságot is takarhat.” [13] 

Véleményem szerint ez lehet egy olyan rendelkezés, melynek hatására az eljárás gyorsabbá 

válik, de ez nem szükségszerűen jár együtt az anyagi igazság csorbításával. Nem feltétlen kell, 

hogy ezáltal több olyan döntés szülessen, melyben nem a valóságnak megfelelő tényállást 

állapítanak meg. Nyilvánvalóan magában rejt némi kockázatot, hiszen a felek és a bíróság által 

elfogadott tény nem minden esetben kell hogy való legyen. Ugyanakkor, ha az eljárásban részt 

vevők számára ez valóként elfogadott, nem indokolt igazságtartalmának igazolására további 

lépések megtétele. Ezen rendelkezés praktikuma nyilvánvalóan csak az új Be. nyomán kiépülő 

gyakorlat révén nyerhet igazolást vagy épp cáfolatot. 
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3.1. Az együttműködés jogi alapja 

 

Egy együttműködés akkor lehet valóban hatékony és mindkét fél számára előnyös, ha az 

érintettek között létrejön a konszenzus, tehát az önkéntesség mindenképp jelen kell legyen a 

megállapodás létrejöttének folyamatában. Az együttműködés célja végső soron az, hogy a 

terhelt valósnak fogadja el a vádló által, az eljárás adatai alapján megállapított és valósnak 

tekintett tényeket. Ezen együttműködés jogi alapját a bizonyítás szabályainál kell keresnünk, 

hisz a 163. § (4) bekezdésének c) pontja adja meg a lehetőséget arra, hogy a bizonyítás 

mellőzésre kerüljön olyan tények vonatkozásában, melyek valóságát illetően a vádló, a terhelt 

és a védő az adott ügyben konszenzusra jut, illetve azt a bíróság is valónak ismeri el. 

Amennyiben a megállapodás nem ér révbe, a beismerésnek az eljárás lefolytatására nem lehet 

hatása. Így ezen jogi konstrukció sem adhat lehetőséget a történeti tényállás valóságával 

kapcsolatos egyezkedésre, a terhelttel történő alkudozásra. [4] 

 

3.2. Tagadni vagy beismerni? – a terhelti vallomás kettőssége 

 

Napjainkban a terhelti vallomás büntetőeljárásban betöltött szerepének megítélése 

meglehetősen ambivalens. A terhelt kihallgatásának célja nem a beismerő vallomás, sokkal 

inkább egy, a valóságnak megfelelő, feltáró jellegű vallomás megszerzése kell legyen.[5] Mára 

a szakirodalom egységesnek mutatkozik a tekintetben, hogy a terhelt beismerő vallomása nem 

tekinthető a bizonyítékok királynőjének, csupán egy a személyi bizonyítási eszközök közül.[2] 

„Végső soron egyetlen bizonyítási eszköz sem abszolút értékű, hiszen az adott bizonyíték 

jelentőségét a mérlegelés dönti el, (…) a mérlegelés folyamatában a terhelt vallomása legfeljebb 

központi, de nem mindent eldöntő szerepet játszik.”- fogalmaz Elek.[6] Vitathatatlan, a terhelt 

beismerése kiemelkedő jelentőséggel bír, valamennyi bizonyítékkal szemben. Ennek egyik fő 

oka az, hogy a terhelt vallomása alapvetően közvetlen tapasztalaton, tudomásszerzésen 

alapszik.[4] Kitüntetett szerepéhez hozzájárul az is, hogy ezen esetben, maga a terhelt bocsátja 

rendelkezésre a felelősségének megállapításához alapul szolgáló bizonyítékot. [15] Mégsem 

szabad megfeledkeznünk arról, hogy a terhelti beismerés is lehet téves vagy valótlan tartalmú. 

[16] 

A terhelti vallomás jelentőségét illetően, a képviselt szakirodalmi álláspont az inkvizitórius 

rendszer tanaira vezethető vissza, amikor is a terhelti beismerésre a bizonyítékok királynőjeként 

tekintettek. A büntetőeljárási törvényhez fűzött magyarázat [2] maga is utal azon időszakra, 

amikor a személyi bizonyítékok ezen típusának elnyerése érdekében minden eszköz bevetésre 

került, ideértve akár a tortúrát is. Elviekben a bizonyítékok szabad értékelésének elve gátat szab 

az egyes bizonyítási eszközök közti egyensúly túlzott mértékű eltolódásának. [22] Ennek 

ellenére mai napig érezteti hatását a korábbi felfogás, melynek ellensúlyozására garanciális 

szabályokat is beiktatott a törvény. Ilyennek tekinthető azon rendelkezés, mely alapján – 

főszabály szerint – önmagában a beismerő vallomás nem lehet perdöntő bizonyíték. Tényállás, 

avagy ítélet megalapozásához önállan nem szolgáltathat alapot, szükséges egyéb bizonyítékok 

beszerzése is. „Igazolni kell, hogy a bűncselekmény a terhelt által elmondottak / leírtak szerint 

történt, hiszen a terhelt beismerése is „csak annyit ér”, amennyire azt az egyéb bizonyítékok 

megerősítik, alátámasztják.” – fogalmaz a kommentár. [4] Ez azonban nem egy kógens 

rendelkezés, alóla a Be.  – a XCIX. fejezetében foglalt egyezség alkalmazása során - kivételt 

enged. 

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, a terhelti vallomás nem csak a beismerést foglalja 

magában, hanem a tagadást is. Ennek kapcsán ki kell térnünk arra is, a terheltet nem terheli 

igazmondási kötelezettség. Ez nem jelenti azt, hogy számára Be-ben foglalt jogosultság a 

„hazugsághoz való jog”. [15] Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a terhelt – amennyiben valóban 

érintett a büntetendő cselekmény elkövetésében - ellenérdekelt a valóság feltárásában. A 
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vallomás és így a védekezési szabadság egyetlen korlátja a hamis vád, illetve a kegyeleti jogot 

sértő hamis tényállítás tilalma. Ebből következik, hogy az eljáró hatóság kiemelt feladata a 

valóságtartalom tüzetes ellenőrzése, a megtett nyilatkozatok motivációjának, életszerűségének 

vizsgálata, a vallomásnak az eljárás egyéb adataival történő összevetése, a terhelt vallomásai 

közötti esetleges ellentmondások okának meghatározása. [4] 

Összességében azt mondhatjuk,  a terhelt vallomása csupán egy  a bizonyítási eszközök közül, 

mégis igaz, hogy mind a nyomozó hatóság, mind az ügyészség és a bíróság fontosnak véli a 

terhelt együttműködésének és beismerő vallomásának elnyerését.[7] Ennek szellemében került 

megalkotásra új eljárási kódexünk is. 

 

4. Eljárást gyorsító jogintézmények 

 

Az együttműködésnek két fő formáját különíthetjük el egymástól, ezek az előzetes 

megállapodáson alapuló, illetve az egyoldalú nyilatkozathoz kötött együttműködési formák. 

Előbbibe tartozik az ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése, az egyezség 

jogintézménye, illetve az ide kapcsolódó külön eljárás, az eljárás egyezség esetén. Egyoldalú 

nyilatkozathoz kötött együttműködési formaként pedig az 504. § -ban nevesített – eljárás 

bűnösség beismerése esetén – rendelkezéseket említhetjük. [4] 

„A Be. főszabályként előírja, hogy a terhelt beismerése esetén is be kell szerezni az egyéb 

bizonyítékokat. Ez a rendelkezés látszólag az eljárás gyors lefolytatása ellen hat, azonban ez 

fontos garanciális szabály, mivel lehetővé teszi az igazság felderítését abban az esetben, ha a 

terhelt valótlanul vállalja magára a bűncselekmény elkövetését vagy később visszavonja 

beismerő vallomását”. [20] 

 

4.1. Ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése 

 

Ezen jogintézmény az új Be. egyik nóvuma, mely lehetővé teszi, hogy a terhelt és az ügyész az 

eljárás időszerű lefolytatásának elősegítése érdekében egymással kapcsolatba léphessen már a 

nyomozati szakban. Ezúton a jogalkotó arra sarkallja az ügyészséget, hogy mihamarabb feltárja 

a terhelt előtt a nyomozás során összegyűjtött iratokat, hozzásegítve a terheltet a döntéshez: 

ismerje be bűnösségét vagy tagadjon. [17] A konstrukció lényege, hogy beismerő vallomásért 

cserébe kedvezményeket biztosít a gyanúsítottnak. 

Eme engedményre vonatkozóan az ügyészség jogosult ajánlatot tenni a gyanúsított számára. 

Amennyiben az ügyészség nem helyezi kilátásba intézkedés vagy határozat meghozatalát, maga 

a gyanúsított vagy védője is jelezheti az ügyészség felé, hogy intézkedés megtétele vagy 

határozat meghozatala fejében hajlandó beismerő vallomást tenni. [2] 

A 404. § (2) bekezdése négy pontban taxatíve meghatározza az ügyészség által meghozható 

határozatok, intézkedések körét: 

 eljárás felfüggesztése közvetítői eljárás céljából/eljárás megszüntetése (sikeres 

közvetítői eljárás esetén) 

 feltételes ügyészi felfüggesztés/ annak eredményétől függően akár az eljárás 

megszüntetése 

 eljárás megszüntetése együttműködő terhelttel szemben, feljelentés elutasítása 

együttműködő gyanúsítottal szemben 

 vádemelés esetén bíróság elé állítás vagy büntetővégzés meghozatalára irányuló 

eljárás indítványozása. 

A fentiekben nevesített intézkedések megtételét, illetőleg határozatok meghozatalát az 

ügyészség a Be-ben foglaltaknak megfelelően egyéb feltételekhez is kötheti. Ezen 

együttműködési formára irányuló ügyészségi kezdeményezés magában foglalja azt is, hogy a 

beismerő vallomás mellett nem tartja szükségesnek egyéb bizonyítási eszköz beszerzését, a Be. 
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163. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel. A beismerő vallomás és a rendelkezésre álló egyéb 

adatok elégségesnek bizonyulnak a történeti tényállás megállapításához. Amennyiben sor kerül 

a kilátásba helyezésre, bizonyos törvényi kötöttségek is beállnak. Abban az esetben, ha ezen 

rendelkezések a terhelt számára nem kellően kiszámíthatóak, nem jelentenek megfelelő 

garanciát, akár egyezség megkötését is kezdeményezheti. 

 

4.2. Egyezség a büntetőeljárásban 

 

Amennyiben belátjuk, hogy az eljárások gyorsítása szükséges, de ez nem járhat garanciális 

szabályok sérelmével, rá kell jönnünk arra, a legalkalmasabb módszer: a terhelti együttműködés 

szorgalmazása.  Hisz a terhelt önkéntes, befolyásmentes döntése révén lemondhat az őt 

megillető egyes garanciális szabályok alkalmazásáról. Természetesen ez csak akkor következik 

be az esetek túlnyomó többségében, ha a terheltet ösztönzi a jogalkotó valamely kedvezmény 

kilátásba helyezésével. Ezen elméleti konstrukció kivitelezésére leginkább a terhelttel való 

egyezégkötés alkalmas, természetesen terhelti beismerés kíséretében. [4] 

Ezen jogi megoldás előzményeként a lemondás a tárgyalásról külön eljárást jelölhetjük meg. 

Az előd hatékonysága és alkalmazhatósága vitatott volt, így jelentős módosításokat beiktatva 

alkotta meg a jogalkotó az egyezség a bűnöség beismeréséről elnevezést kapó jogi konstrukciót. 

Az egyezség jogintézményére nem szabad úgy tekintenünk, hogy az csupán egy enyhébb 

büntetéshez vezető út a terhelt számára. „(…) egy, a tisztességes eljárás követelményeinek is 

megfelelő konszenzuális eljárás az állam oldalán idő- és költségmegtakarítást, a terhelt oldalán 

enyhébb szankcionálást, a sértett oldalán biztos jóvátételt, míg a társadalom szempontjából azt 

eredményezi, hogy a bűncselekmény elkövetőjét biztosan felelősségre vonják.” [23] 

A jelenlegi magyar megoldás a szlovén példára épül, miszerint a megegyezés két típusát 

különíthetjük el, de azok egyikében sem lehet alku tárgya a tényállás, illetve a bűncselekmény 

minősítése. Így kijelenthető, hogy továbbra sem mutat teljes azonosságot a jelenlegi magyar 

megoldás az Amerikából ismert vádalku jogintézményével. [4] 

 

4.3. Előkészítő ülés 

 

Az előkészítő ülés egy az eljárás kötelező szakaszai közül. Elnevezése némiképp megtévesztő 

lehet, de főszabály szerint egy nyilvános ülésre kell gondolnunk, amikor az előkészítő ülés 

kifejezést halljuk. Elsődleges funkciója, hogy a vádlott és védője kifejthesse a váddal 

kapcsolatos álláspontját. Az eljárás ezt követőn több módon is folytatódhat, annak 

függvényében, hogy a vádlott tesz-e beismerő nyilatkozatot vagy sem, illetve az általa tett 

beismerő nyilatkozat mennyiben egyezik meg a vádban foglaltakkal. Így tehát nem csak a 

tárgyalás megtartását hivatott előkészíteni, hanem akár annak megtartását is kiválthatja. A 

vádlotti nyilatkozat tartalmának függvényében három főbb folytatási lehetőség merül fel: 

1.esetkör: a vádlott a váddal egyező beismerő nyilatkozatot tesz 

2.esetkör: a vádlott csak részbeni beismerő nyilatkozatot tesz 

3.esetkör: a vádlott nem tesz beismerő nyilatkozatot 

1. Amennyiben a vádlott a váddal egyezően beismer, ezen nyilatkozatának elfogadásáról a 

bíróság saját meggyőződése alapján dönt a törvényi követelmények fennállásának vizsgálatát 

követően. Ha a vádlott nyilatkozatát végzésével elfogadja a bíróság és a vádlott a tárgyaláshoz 

való jogáról is lemond, akár az eljárás ezen szakaszában jogerős ítélet születhet. 

2. A bűnösség részbeni beismerése is az eljárás egyszerűsödését szolgálja, hisz a beismeréssel 

érintett bűncselekmény vonatkozásában nem szükséges bizonyítást lefolytatni a tárgyalás 

során a bíróságnak, amennyiben elfogadta a vádlott beismerő nyilatkozatát. 
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3. Abban az esetben, ha vádlott él a hallgatás jogával vagy tagad, az eljárás ezen szakaszának 

fő feladata a tárgyalás széleskőrű előkészítése, a bizonyítási eljárás irányának, tartalmának 

meghatározása. 

Ezeken túlmenően számos más lehetőség is előállhat, például ha a beismerő nyilatkozatot nem 

fogadja el a bíróság, ha a vádlott nem jelenik meg az előkésíztő ülésen, de akár az is tovább 

bonyolíthatja az eljárás menetét, ha a vádlottaknak csak egy része él a beismerés lehetőségével. 

[4] 

 

5. Alkudozás vagy taktikai játék? – avagy hogyan kapcsolódik a játékelmélet a 

büntetőeljáráshoz 

 

Az új Be. módosulásai nyomán – a játékelmélet fogalmaival élve – a büntetőeljárást egy 

kooperatív játéknak tekinthetjük. A kooperatív játékban a játékosok a hasznukat együttesen 

maximalizálják, felhasználva az együttműködést arra, hogy a végeredmény számukra 

előnyösebbé váljon. [22] Amennyiben a terhelt részletes tájékoztatást kap a büntetőeljárás 

lehetséges kimeneteléről, valamint azon lehetőségekről, amelyeket a beismerése és 

együttműködése esetén megnyílnak számára, olyan információk birtokába kerülhet, melyek 

arra sarkallják, fontolja meg az együttműködést és éljen a felkínált lehetőségekkel. Erre apellál 

a hatályos kódex is. A sikeres megállapodások érdekében elengedhetetlen, hogy a bizalom jelen 

legyen az eljárás résztvevőinek viszonyában. [19] 

Maga a játékelmélet a büntetőeljárás egyes résztvevőinek számos cselekvését segíthet 

megértenünk. Jelen esetben a terhelő vallomások megbízhatóságának megítélése kapcsán 

kívánom segítségül hívni a játékelméletet. Hatályos kódexünk már a nyomozás elején 

lehetőséget ad az opportunitást szolgáló jogintézmények alkalmazására, ennek egyik eszköze 

az ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése. Ezen eszköz által egy függő jogi 

helyzet alakul ki, mely akár a büntetőeljárás gyors befejezésével is végződhet. A terhelt döntési 

helyzetbe kerül: tagad és esetlegesen a terhelttársakkal működik együtt vagy beismer és a 

hatóságokkal működik együtt. Amennyiben a hatóságokkal való együttműködést választja, le 

kell mondjon az egyéb védekezési stratégiákról, nem választhatja például a tagadást vagy a 

hallgatást. [19] Ez egyértelműen egy kockázatos döntés számára, hisz mi az, ami az 

együttműködés sikerét garantálja számára? Gondoljunk csak a közvetítői eljárás lefolytatása 

céljából történő felfüggesztésére az eljárásnak. Ebben az esetben, a terhelt beismerésével az 

ügyészség kötelezettsége csupán az eljárás felfüggesztésére terjed ki, de ez korántsem jelenti 

azt, hogy a közvetítői eljárás valóban sikerrel is jár majd. Az ügyészség abban az esetben is 

eleget tett kötelezettségeinek, ha a közvetítői eljárás nem zárul sikeresen, így jelen esetben a 

beismerés útján szerzett bizonyítékra vonatkozó, Be. 406. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás 

sem érvényesül. [4] Természetesen az együttműködés meghiúsulása esetén is csak akkor 

releváns a beismerés felhasználhatósága, ha az valós. Amennyiben kiderül a vallomás 

valótlansága, felhasználásának nem sok haszna lenne, hiszen ez alapján hiteles bizonyíték 

aligha szerezhető be. [2] Annak érdekében, hogy a hatóság egy valós tartalmú, feltáró jellegű 

beismerő vallomáshoz jusson, el kell érni, hogy a terhelt bizalommal legyen a hatóságok felé 

és biztosítottnak lássa helyzetét az együttműködés meghiúsulása esetén is. Amennyiben a 

terhelt tisztán látja lehetőségeit, melyek között egy kikényszeríthető együttműködés is helyt 

kap, nagy eséllyel előnyben fogja részesíteni azt, a bizonytalan alapokon nyugvó egyezkedéssel 

szemben, melyet terhelttársai tudnak ajánlani számára. Ezen a ponton jutnak szerephez a 

garanciális szabályok, melyek a tisztességes eljárást és a bizalom erősítését hivatottak szolgálni. 
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5.1. Garanciális jellegű szabályok jelentősége 

 

Maradva az ügyészi határozat vagy intézkedés kilátásba helyezésénél, láthatjuk, a jogalkotó 

abból a játékelméleti szabályból indul ki, a kikényszeríthetőség előfeltétele, hogy legyenek 

előre meghatározott következményei a megállapodásban foglaltak megszegésének. 

Fontos garanciális szabályokra lelhetünk a normaszöveg vonatkozó sorait olvasva. Ilyen 

például az írásbeliség, mint követendő formai kötöttség, mely hozzájárul az együttműködés 

kikényszerűsíthetőségéhez is. A terhelt védelmét szolgálja az ügyészség által kilátásba helyezett 

határozat vagy intézkedés feltételeinek - a vonatkozó tájékoztatást követően történő - 

elfogadása után tett beismerő vallomás, mint bizonyíték felhasználhatóságának korlátozott 

volta. Ezen restrikció megfelelően alkalmazandó az ügyészségi intézkedés vagy határozat 

kilátásba helyezésének a terhelt vagy védője általi kezdeményezése vonatkozásában is. 

Az ügyészség esetében is következményekkel jár, ha eltérnek az ajánlatban foglaltaktól, 

nevezetesen az együttműködés lehetőségének hatására tett terhelti vallomás és az annak 

köszönhetően beszerzett bizonyítékok egyike sem lesz felhasználható az eljárás során. Minden 

hatással lehet a nyomozás során alkalmazott taktikákra is, főként a blöff alkalmazhatóságát 

kérdőjelezi meg. [19]  

Ugyanez fordított viszonylatban is érvényesülhet, amennyiben a terhelt nem teljesíti a vállalt 

kötelezettségeit vagy épp valótlan tartalmú vallomást tesz, az ügyészség sem köteles az írásban 

kilátásba helyezett és a gyanúsított által elfogadott intézkedést megtenni, vagy határozatot 

meghozni. Ebben az esetben a gyanúsítottnak az ügyészi ajánlatra figyelemmel tett vallomása 

bizonyítási eszközként felhasználható, természetesen amennyiben nem egy valótlan 

beismeréssel kerül szembe a hatóság. 

 

6. Összegzés 

 

Szem előtt kell tartsuk, a jogalkotó csupán az eszközt teremtheti meg a jogalkalmazás számára. 

Jelen opportunitást szolgáló jogi konstrukciók az eljárás valamennyi résztvevőjének aktív 

közreműködését igénylik. Hisz mindhiába a haladó szellemű törvényi konstrukció, ha az nem 

talál nyitott fülekre. Ennek szellemében hívja fel Tóth Mihály az ügyészeket arra, hogy „az 

egyezkedés, a konszenzus elfogadásában, sőt adott esetben szorgalmazásában ne kizárólag „a 

bűnözőknek tett kedvezményt” lássák, s ezeket ne is pusztán tehermentesítő eszközként 

kezeljék.” [18] Kétségkívül az elhúzódó eljárások orvoslására szolgáló jogi megoldásokról 

beszélünk. A változások által azonban maga az eljárás alá vont is költséget, időt takaríthat meg, 

nem beszélve az eljárás által okozott kellemetlenségekről, illetve a hosszasan elhúzódó 

bizonytalanságról. Mindezt úgy, hogy a jogbéke éppúgy helyreállhat, mintha az eljárás évekig 

húzódott volna.  

A beismerő vallomásokból a társadalom is profitálhat: a bizonyítékok könnyebben 

beszerezhetővé válnak, a beismerés során a cselekményhez vezető okokról is tudomást 

szerezhetünk, mely hozzájárulhat a büntetőpolitika megfelelő irányú fejlődéséhez. Végső soron 

a beismerés akár az ítéletek legitimációjához is hozzájárulhat. [8] 

Meglátásom szerint fontos, hogy ne történjen nagyfokú általánosítás a jogalkalmazás során. Az 

opportunitást szolgáló jogintézmények alkalmazhatósága egyedi mérlegelést kíván. Ezen a 

területen az eljárásjogi szabályok sokkal inkább csak a kereteket kell, hogy meghatározzák. Egy 

együttműködés akkor lehet igazán hatékony, ha figyelemmel van a konkrét eset egyedi 

vonásaira. Üdvözlendő, hogy az általános szabályok körében merül fel az alkalmazhatóság 

kérdése, ugyanakkor az eredményes alkalmazhatóság jegyében kerülendőnek tartom a 

hatóságok részéről a sablonos, rutinszerű eljárási cselekményeket. 

Összességében tehát azt mondhatjuk, a rövidebb út nem mindig tévút. Az, hogy a bíróság 

esetenként a közvetlenség elvéről némiképp lemond, nem kell, hogy egyenes arányban álljon a 
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bírói döntések valóságtartalmának csökkenésével. Azáltal, hogy az igazságszolgáltatás 

alkalmazkodik a változó társadalmi elvárásokhoz, nem kell, hogy az évszázados 

hagyományokat maga mögött hagyja. A jogrendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen 

annak folyamatos fejlődése. 
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Abstract 

The Shanghai Cooperation Organization (SCO) is a permanent intergovernmental international 

organization, the creation of which was announced on 15 June 2001 in Shanghai (China) by the 

Republic of Kazakhstan, the People's Republic of China, the Kyrgyz Republic, the Russian 

Federation, the Republic of Tajikistan, and the Republic of Uzbekistan. It was preceded by the 

Shanghai Five mechanism. The Shanghai Cooperation Organization is the first regional 

international organization which is named by the city of the China. China and the other neighbor 

countries founded this intergovernmental organization for the political purpose which including 

the national security and international cooperation on some new and challenged issues. One of 

these critical issues is the national cyber-security. For the purpose of defending the increasing 

challenging problems which brought by the cybercrimes and protect the national information 

security, in 2006, the leaders of all the member countries of the SCO signed together a piece of 

announcement to show the attitude of the SCO of facing the national information security; and, 

in 2009, the SCO passed a piece of agreement which named “Agreement on Cooperation in 

Ensuring International Information Security between the Member States of the SCO”. This 

agreement is not the first international conventions on cybercrime and cyber-security in the 

whole world. As we all know, the first one might be the Budapest Convention on Cybercrime 

in Europe. However, this is the first international agreement on cybercrime which dominating 

by China. From this agreement, we can find some attitude and announcements of combatting 

the cybercrime and reserving the national information security from the China’s viewpoint. 

Also, this agreement arguably represents the voice of eastern Asian countries on cybercrime. It 

is much more different from the previous international convention on Internet Protections. In 

this pluralized world, we can find that different countries when they facing the same issues, 

they might have the different foci.  

Keywords: Shanghai Cooperation Organization, Cybercrime, International Cooperation 

 

1. Introduction 

 

Information Communication Technology (ICT) has shaped our daily life in many ways. By the 

convenience of the Internet brought to us, the misuse of the Internet, or cybercrime is a great 

challenge and obstacle to achieving the full goals of the development of the ICT which intend 

to produce a more peaceful, more convenient, and with more harmony digital environment to 

improve the modern lives.  

Because of the globalization of the Internet, all the countries arguably share the same 

cyberspace in fact. No single country could isolate from the Internet totally, especially in North 

Korea and China, there is just some firewall in the process of Internet access. So, the cybercrime 

is a standard topic which should be faced and tackled by the whole world with every country’s 

efforts. According to the 2019 Official Annual Cybercrime Report, which is sponsored by the 

Herjavec Group, “Cybercriminal activity is one of the biggest challenges that humanity will 

face in the next two decades.” In the report, the penal team predicted that “cybercrime will cost 

the world in excess of $6 trillion annually by 2021, up from $3 trillion in 2015.” [1] 

mailto:dwsong0430@gmail.com
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However, in fact, there is currently no universal international treaty to deal with cybercrime 

signed by all countries in the world. All the treaties, agreements, or conventions which focus 

on the cybercrime are regional international. Existing so-called international agreements on 

cybercrime, such as the Budapest Convention on Cybercrime, the Arab Convention on 

Combating Information Technology Offences, the draft African Union Convention on the 

Establishment of a Legal Framework Conducive to Cybersecurity in Africa, and the Shanghai 

Cooperation Organization Agreement on Cooperation in the Field of International Information 

Security, though many countries signed, are not cover all the countries in the world. They are 

just regional international agreement. Although we really demand a unified global standard to 

combat cybercrime and to promote international cooperation, the reality is impossible. 

Unbalanced inter-regional development has led to different needs for cybersecurity in different 

regions.Thus, regional treaties seem to be a better solution to secure the local cybersecurity and 

combat the cybercrime. In fact, based on current experience, it is also true. All of the above 

treaties have achieved their own functions well. Therefore, the primary path to achieve global 

governance of cybercrime should be to gradually improve the common understanding of 

cybercrime and maintain cybersecurity and establish consensus to achieve universalization and 

globalization under the premise of giving full play to the role of regional treaties. 

This paper stands on the viewpoint above, on the based recognition of acknowledging the 

function and advantage of regional international agreements or organizations, and chooses the 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) and its agreement on information security as the 

example, analyzes the content thereof and the role which China plays in the agreement. First, 

this paper will introduce the background and some necessary information about the SCO; 

Second, this paper will give a comparison and analyze to the Shanghai Cooperation 

Organization Agreement on Cooperation in the Field of International Information Security; 

Third, this paper will introduce the implementation of this agreement of China and what role 

does China play under this agreement, also in the same part, this paper will give some comments 

and find some new challenges when China implements this agreement with the other member 

states of SCO; The last, this paper will give a brief conclusion in response to the topic.  

 

2. Shanghai Cooperation Organization and its Member States 

 

In the current world, regional international integrations could be classified by mainly three 

types. The first is one which focuses on economic cooperation, such as the free trade area, 

customs union, common market economic union. The most representative one is the North 

American Free Trade Area (NAFTA). The second one is which focus on political cooperation 

like SCO. The third one is the full type which not only focuses on one area but together with 

all the stuff, including political and economic affairs, such as the European Union. There is one 

important thing to remind of which the SCO does not just focus on political cooperation but the 

economics, security, and some other national stuff. This is the popular trend that regional 

international integrations become comprehensive rather than a single function.   

Like all the regional international integrations, SCO is based on the geographical locations at 

first. “The Shanghai Cooperation Organization (SCO) is a permanent intergovernmental 

international organization, the creation of which was announced on 15 June 2001 in Shanghai 

(China) by the Republic of Kazakhstan, the People's Republic of China, the Kyrgyz Republic, 

the Russian Federation, the Republic of Tajikistan, and the Republic of Uzbekistan. It was 

preceded by the Shanghai Five mechanism.” [2] All these six countries are located, or their 

territory mainly located in the east and middle Asia, which are neighbor countries with each 

other. As for the regional international integration is the popular way to negotiate and cooperate 

with the same situational countries, these six countries treat the SCO as a better approach to 

keep independent in the regional governance, seek the optimal interest in the regional 
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cooperation, and sustain an active international voice.  

In 2017, the Republic of India and the Islamic Republic of Pakistan were granted full members 

of the SCO. Thus, there are eight countries with full membership in SCO. Meanwhile, the SCO 

has four observer states, namely the Islamic Republic of Afghanistan, the Republic of Belarus, 

the Islamic Republic of Iran and  the Republic of Mongolia; and six dialogue partners, namely 

the Republic of Azerbaijan, the Republic of Armenia, the Kingdom of Cambodia, the Federal 

Democratic Republic of Nepal, the Republic of Turkey, and the Democratic Socialist Republic 

of Sri Lanka. Up to now, the SCO has become the most prominent regional international 

organization with the large populationswhich occupies 44% of the whole world’s populations, 

and the grandest territory area. [3]  

“On the principles of mutual trust, mutual benefit, equality, mutual consultations, respect for 

cultural diversity, and a desire for common development, while its external policy is conducted 

in accordance with the principles of non-alignment, non-targeting any third country, and 

openness” [4], the SCO endeavor to build a multiple and comprehensive cooperation in the 

regional affairs including but not all the nuclear weapons, terrorism, education, criminal justice, 

economics, hygiene. Indeed, information security or cybercrime is included. We will mainly 

talk about this in the next chapters.  

 

3. Agreement on Cooperation in Ensuring International Information Security between 

the Member States of the Shanghai Cooperation Organization 

 

In2009, member states of SCO passed the Agreement on Cooperation in Ensuring International 

Information Security between the Member States of the Shanghai Cooperation Organization 

(Hereinafter, SCO Agreement) together. This agreement is the first regional international 

agreement which focuses on the information security in the SCO. Compared with the other 

international regional agreements or conventions on cybercrime, SCO Agreement is relatively 

concise, which consists of only 12 articles and 2 annexes. [5] 

Article 1 in the SCO Agreement regulates that the basic terms used in the agreement are written 

in Annex 1 of the agreement. It is supplemented, specified, and updated. Article 2, which theme 

is about the major threats in the field of international information security, applies the same 

legislative method as Article 1 that uses the annex as a supplemented, specified and updated 

role to explain some critical terms. This method is very different from the other international, 

regional agreements whose basic terms about information security or cybercrime are defined in 

the main body, not an appendix. On the one hand, applying this relatively open legislative 

method is a benefit to keeping the main body flexible, updated, and integrated. The member 

states in the agreement could do the rectification with the development of realities and the 

changing of circumstances in the appendix not in the main body to keep the main text of the 

agreement in an integrated situation. On the other hand, this condition will lead to the content 

in the agreement relatively general and vague. For instance, in Annex 1 of the SCO Agreement, 

cybercrime is just defined as “using information resources and/or influencing them inthe 

information space for illegal purposes.” By considering the different internal legislation in the 

signed member states, further explanations should be done by applying this concept. From the 

point of view of Criminal Law in China, not all the illegal use of information resources should 

be a crime and be punished under criminal law articles. This means, in the member states, a 

uniform definition or connotationof cybercrime could not be formed. So, the definition in 

Annex 1 of the SCO Agreement arguably turns to a symbolic international, regional legislation 

without any physical or practical effects because of the needs of further interpretations of the 

particular conducts.  

Article 3 of the SCO Agreement discuss the major areas of cooperation which including 

countering cybercrime. In this article, the member states list 16 areas of cooperation. Article 4 
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of the SCO Agreement introduces the basic principles of cooperation. Article 5 introduces the 

main formats and mechanisms of cooperation, and Article 6 regulates the essential content 

about the protection of information in the member states, for instance, a state secret. From 

Article 7 to Article 12, the agreement regulates some procedural matters, such as funding, 

working languages, and so on. But there is one thing need to be reminded of, Article 8, which 

discuss the relationship between this agreement and the other international conventions or 

agreements on cybercrimes or information security. [6] When applying the SCO Agreement, 

the member states should consider the other international agreements in the same area if these 

agreements are signed by the member states. It means there would be no conflicts between the 

SCO Agreement and the other international agreements on information security. On the one 

hand, this opening legislation has high compatibility. But in other words, when referring to a 

particular circumstance, if it has been written in the other international agreements which signed 

by member states, the member states should apply the other agreements first, or the SCO 

Agreement should be applied at last.  

Above all, we could find that SCO Agreement, in fact, is not a traditional international 

agreement, but a declaration. It just regulates some discuss principles in the agreement. Most 

of the articles written in the agreement would rather a symbolic declaration than substantial 

regional regulations.  Many practical procedures are not regulated in detail, and many 

substantial standards of justification are not classified. However, it also has some significant 

meanings which represent an attitude to the information security or cybercrime during the SCO 

member states.  

 

4. Implementation of the SCO Agreement in China 

 

China is one of the central member states of the SCO. According to the SCO Agreement, China 

has an obligation to implement the agreement. In fact, before signing the agreement, China has 

some improvement in dealing with the cybercrime. In this paper, I will mainly introduce the 

implementation of the agreement in China after signing the agreement.  

According to article 3 (2), every member state should create “a system of joint monitoring and 

response to emerging threats in this area.” China found an inter-departmental organization as 

the institute to dealing with the information security stuff under the framework of the SCO 

Agreement. In general, in China, this institute consists of four ministries including Ministry of 

Foreign Affairs, Ministry of Public Security, Ministry of State Security and Office of the 

Central Cyber Affairs Commission.  At first, the Office of the Central Cyber Affairs 

Commission had not found. In 2012, China founded the office as the uniform central department 

to deal with cyber affairs at the national level.  

According to article 3 (5), every member state should combat cybercrime. China has built a 

relatively comprehensive legal framework to combat the cybercrime preliminary. In 2014, the 

parliament of China had promulgated the amendment IX of Criminal Law, which stipulates 

three main kinds of cybercrimes. [7]In 2016, China National Parliament passed the Cyber 

Security Law, which is the first law in China, which focus on cybersecurity and information 

affairs particularly. Also, the state council of China made many administrative regulations to 

protect information security and prevent cybercrime. [8] 

According to article 3 (12), the member states should improve the international legal framework 

and effective mechanisms of cooperation in ensuring international information security. As for 

China, for fully implementing the SCO Agreement, in 2015, China and Russia signed an 

agreement about international information security cooperation. [9]The agreement treats using 

ICTs to violate the sovereignty and security of other countries, undermining information 

infrastructure, terrorist and criminal activities, interfering in other countries’ internal affairs, 

inciting national, racial, and sectarian hatred as major threats to international information 
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security. The agreement plans the main directions for China-Russian cooperation, including 

establishing exchanges and communication channels for coping with international information 

security threats, and cooperating in the fields of combating terrorism and criminal activities, 

personnel training and scientific research, and computer emergency response, and 

strengthening the cooperation under the framework of UN, ITU, Shanghai Cooperation 

Organization, BRICS and ASEAN Regional Forum. [10] Which need to be reminded of is that, 

in October 2015, SCO member states had launched a cyber anti-terrorism exercise in Xiamen, 

China. This is the first time that SCO member states practice anti-terrorism online under the 

framework of the SCO Agreement. [11] 

All the practices above are not the whole cases but the most representative actions China has 

taken for implementing the SCO Agreement. However, through them, we could find some 

shortage of the implementation of the SCO Agreement, which would be discussed followed.  

 

5. Discussion and Conclusion 

 

SCO is a kind of regional international integration. The different circumstances of the member 

states, such as developing level, technology, political system, lead to the different foci when 

combating the cybercrime. Some member states aimed at eradicating the negative information 

or report against themselves and some member states treat the protection of information security 

and prevention of cybercrime as the critical measure of ‘Cyber-warfare.’ [12] Different appeals 

influence the different attention the member states paid to. Moreover, the problem of formalism 

is significantly highlighted. The cooperation between the SCO member states just embodies in 

the council of SCO, the leaders meeting of the member states. Some documents are 

implemented by the documents in the member states without any necessary measures. For 

example, cyber anti-terrorism maneuver I introduced before. It has only been taken once after 

the SCO Agreement. Furthermore, as we discussed in section III, the over open legislation of 

the regional international agreement does not reflect the unique features of the local demands 

which make the SCO Agreement is more like a declaration rather than an international 

agreement.  

Though some problems exist in the SCO Agreement, however, after all, it is the first 

international, regional agreement which includes China as located in Asia. The most 

significance thereof represents an attitude that protecting information security and combating 

cybercrime under the cooperation of international, regional organization.   

For coping with the cybercrime and information security protection, the best way is building an 

international agreement by the UN. It demands cooperation from the whole world, not a 

regional one. However, the reality is that uniform standard to protect information security and 

combat cybercrime is impossible, at least temporarily, it is challenging to find the greatest 

common factoramong the whole world countries.  So, we should pay more attention to regional 

integration. The problems exist in China, andthe SCO Agreementis common ones in the other 

regional integration as well. What we need to do in the future is to abandon the prejudice and 

spare no effort to find the greatest common number of every country’s interest to enhance and 

improve the substantial cooperation for protecting the information security and combating the 

cybercrime. 
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Abstract  

The study presents the most important rules concerning the sector of agricultural production in 

the EU to contribute the agricultural and rural development support system focusing after 2020. 

The dissertation analyzes the regulation of organic farming production and the land policy in 

the European Union. The agricultural organic production is a complex system that includes 

economic governance and food production, combining best environmental and climate 

protection practices, ensuring high levels of biodiversity, conserving natural resources and 

applying high animal welfare standards and high-level production rules that meet the growing 

consumer demand for products made using natural materials and processes. It confirms the 

actuality of the paper that the objectives of the CAP after 2020 is to create a legal framework 

for implementing new agricultural policy, that should be promote fair competition and the 

proper functioning of the internal market for organic products, to maintain and justify consumer 

confidence in eco-labeled goods. 

Keywords: land policy, organic farming, support system, single market, CAP 

 

1. Introduction  

 

The market for organic products grew worldwide the size of the market in the US reached 

27.1 billion euros and in Europe, where 21.5 billion euro was spent on organic products, 

Germany leads with  10.5 billion euro spent in 2016 [1]. These figures show that organic 

production have a high impact on the market of agricultural products therefore the legislation 

of it is extremly important. Since every producer is actually part of the Common Market with 

EU membership, and as the Member States are involved in the procedure of drafting rules 

therefore agriculture policy makers has to acquireinformatin about the legal dimensions of 

agricultural organic products and landuse. The current CAP runs from 2014 to 2020, so it is 

very interesting to see what changes can be expected in the post-2020 system. The aim of this 

paper is to present the legal aspects of agricultural production through analysing land policy in 

the EU.  

Agricultural organic production has dual role, on the one hand it carries out a special market 

created by the demand of consumers for organic products and on the other it produces public 

goods that contribute to the protection of the environment and rural development. 

Land is an extremely important element of the Hungarian economy and the competition for it 

has never been greater. The world faces rising population numbers, urbanization, climate 

change, declining soil fertility and an increasing demand for food, all this puts pressure on land 

[2]. Government implements land policy with various instruments, of which land tenure has 

great significance. Sustainable land policy can be interpreted as a special branch of law dealing 

with state institutions, which are for the most appropriate development of land management 
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system. The subdivisions of this legal system are (i) land use, (ii) land ownership (iii) land 

protection and (iv) land administration [3]. 

The aim of the research is to carry out an analysis of agricultural organic products and land 

policy. The study presents the most important rules concerning the sector and the support system 

of organic agriculture. After describing the rules, we will deal with the land policy situation 

with outlook of organic farming. The dissertation analyses the new regulation applicable after 

2021 on organic farming, Regulation 2018/848 of the European Parliament and of the Council.  

 

2. Materials and Methods 

 

The basic purpose of this paper is to discuss issues related to land policy and agricultural 

(organic) products. Policy Analysis is a systematic approach to supporting policymaking in the 

public sector [4]. A policy can mean a course of action adopted by government or local 

government or any controlling organisation to induce certain changes in the decisions and 

behaviors of actors in that society in order to achieve certain change.  Policy documents that 

were looked at for this study included various aspects of land policy e.g.: literature and related 

regulation.  

We have described a general picture of the legislation of organic production system with outlook 

of the support of the sector in the EU. Our work is based on the analysis of legislation and the 

examination of the results of the EU Commission consultation on the post-2020 CAP and a 

wide range of statistical database (e.g. the reports by IFOAM (the world organization of organic 

farming movements, with member organizations from 170 countries around the world. The aim 

of the organization, beyond the worldwide development of the sector as a whole, is to provide 

an information platform for organic farmers, to represent their interests in various national and 

international fora, and thus to promote legal alignment on organic farming.), EUROSTAT and 

information systems (e.g. FAO).  

 

3.  Agricultural Products and Land Policy 

3.1 The legislation of agricultural organic products 

 

Land policy as part of the agricultural, food and environmental policies can have socio-

economic and environmental effects. In the following we will discuss the relevan land policy 

legislation of agricultural organic products. 

High standards of health, environmental protection and animal welfare is an integral part of the 

quality of agricultural organic products. Organic production must comply with the EU quality 

standards for conventional agricultural products but the Commission highlighted the 

importance of high quality [5]. Organic products contribute the reputation of agricultural 

production in accordance with Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and 

of the Council about traditional specialty products and in accordance with Regulation (EU) No 

228/2013 of the European Parliament and of the Council. Organic farming is conditional on the 

proper application of the rules laid down in the relevant EU regulations at the stages of 

production, processing and marketing [6]. The first rule for the sector was adopted in 1991 in 

the Union, Council Regulation (EC) No 2092/91, which was replaced by a series of legislation 

currently in force. Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling 

of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91 (hereafter: Regulation (EC) 

No 834/2007) is of the general nature of the legislation applicable from 2009 onwards. 

According to Article 4 of Council Regulation (EC) No 834/2007, organic farming is a specific 

form of agricultural production which, in production, favours local resources and natural 

processes against external resources and non-native materials. It is aimed at protecting soil 

fertility, therefore the use of synthetic plant protection products, fertilizers and genetically 
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modified organisms is prohibited. Prevention is crucial in plant protection, only substances 

listed in the positive lists of EU eco-regulations can be used as a nutritional supplement and as 

a plant protection product.  In the field, crop rotation with many years of butterfly and other 

green manure crops must be developed, manure produced in the organic farm must be used, in 

the absence of it, non-industrial livestock manure can also be used. The total amount of N active 

substance applied to the manure shall not exceed 170 kg N /ha/year.  In addition to professional 

rules, detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 834/2007 as regards organic 

production, labelling and control are laid down in Commission Regulation (EC) No 889/2008. 

A separate piece of legislation is Commission Regulation (EC) No 1235/2008 on imports. In 

order to facilitate the customer's orientation, the EU introduced the Common Eco-label in its 

2017/2009 Regulation. This is mandatory for pre-packaged, certified organic food produced in 

all EU Member States.  In addition to EU regulations, qualifying bodies for their objective 

sanctioning regulate their penalty catalogue to determine what penalties will apply in the event 

of non-compliance. The regulation must also be respected during the transition from traditional 

to organic farming.  Only the product produced in the year following the changeover can be 

considered and marketed as an organic product. The fact that the regulations have been fully 

complied with from the time the contract is concluded or from the date specified in the contract 

is subject to a comprehensive review at least once a year on a pre-agreed date. Occasionally, 

additional reported (or unannounced) checks may occur. The audit evaluation is based on the 

information contained in the auditor's report, and if this is the case, if all products are compliant 

with the produced product, a decision is made to issue the certificate [7].  

In view of the dynamic development of the organic sector [8], Council Regulation (EC) No 

834/2007 stated that EU rules and experiences on organic production should be reviewed.   

According to a review carried out by the European Commission, the EU legal framework for 

organic production needs to be developed to ensure that its rules meet the high expectations of 

consumers and are sufficiently clear to those affected. After three years of intense legislative 

phase, representatives of Member States have adopted an agreement on new rules for organic 

farming, which simplifies and harmonises the rules for organic food production. From 1 January 

2021, Regulation 2018/848 of the European Parliament and of the Council on organic 

production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 

834/2007 shall apply. Compared to the previous regulations, the new EU Regulation 2018/848 

has significantly broadened the scope of general objectives. In the future, it will be more 

important to maintain the long-term fertility of the soil, stimulate short sales chains and 

encourage local production and preserve rare and indigenous varieties. There are major changes 

to the rules for farmers in third countries. Under the new rule overall, the same rules will apply 

to all organic producers and products, therefore, the eco-logo will mean the same quality 

guarantees across Europe. It is expected that the administrative burden will be reduced, as small 

farmers can choose to group certification, thereby reducing their cost and facilitating their 

access to the ecological system [9][10]. 

A crucial challenge for averting land, soil, water and vegetation degradation – one of the main 

contributing factors to large-scale food insecurity – is to strengthen land-use related policies.  

To support agricultural production is an opportunity for increasing emphasis on soil protection 

in Europe [11]. 

Organic farms are likely to reduce detrimental impacts on the environment and to maintain the 

quality of ecosystems, but because crop and livestock yields are, on average, less on organic 

farms support schemes for farmers have compensated for the delivery of public goods [12]. 

Measures to support organic production, financially supported by Regulation (EU) No 

1307/2013. The application of the Rural Development Program to support the transition to 

organic farming and the maintenance of organic farming is a voluntary payment system in 

which the participants undertake to carry out additional activities during their management in 
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order to achieve the objectives of organic farming. The support is conditional on the 

continuation of farming in accordance with the certification requirements for organic farming 

during the 5-year commitment period, both in the areas under conversion and in conversion 

[13].  

 

4. Conclusions, Summary 

 

The grow of organic food market and production can maintaine the socio-economic and 

environmental effects af agriculture. Regulation of the sector have a great importance since 

unsatisfactory rules in the long run may undermine public trust of organic products that can 

lead to market failure. The development of EU organic production therefore requires 

harmonized production rules at EU level, which must meet the expectations of consumers 

regarding the quality of organic products. Although organic farming spending has increased 

significantly over the last decade across Europe, there is still not enough support for the sector. 

The Common Agricultural Policy should subsidise the organic production, thereby helping 

farmers to achieve a decent income, and promoting short supply chains and local production. 

These objectives should be implemented in accordance with the general and specific principles 

of organic production and with general and detailed production rules. 
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Absztrakt 

A devizakölcsön ügyletek érvénytelensége kapcsán indított peres eljárások során az 

adósok fokozatosan vesztettek a mozgásterükből, a jogalkotó határozatai egyre inkább 

szűkítették a kölcsönbevevők lehetőségeit, reményeit. A Kúria 6/2013 számú jogegységi 

határozata értelmében a deviza kölcsönszerződések esetében nem kellett az adós részére a 2007. 

évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 40-42. §-a szerinti tájékoztatást nyújtani. A hivatkozott 

jogszabályi rendelkezések a befektetési szolgáltatási tevékenység körében kötött szerződésekre 

vonatkoznak, amelyek körét a Bszt. 5. § tételesen felsorolja, azonban a deviza alapú kölcsönök 

tipikus esetben nem tartoznak ide. A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2016 nyarán hozott 

ítéletével szembe ment a fentebb idézett határozatban leírtakkal. A Bíróság álláspontja szerint 

az adós nem tudott arról, hogy a megállapodás mögött, attól elválaszthatatlanul befektetési 

jogviszony van. Amennyiben igazat adunk a Kerületi Bíróság okfejtésének, úgy számos ponton 

támadhatóvá válnak a pénzügyi intézmények és fogyasztók között létrejött kontraktusok. Az 

ítélet indokolásában kifejtettek alapján a bankok részéről az ügyfeleknek nyújtott 

tájékoztatásnak jóval több információt kellett volna lefednie, hiszen a kölcsönszerződésekre az 

akkor hatályos Bszt. és 2001. évi CXX. törvény rendelkezései is irányadók voltak.  

A tanulmány elkészítésének célja, egyrészt az említett ítélet és a jogszabályi előírások 

összehasonlításával a devizakölcsön ügyletek és a befektetési jogviszonyok közötti kapocs 

meglétnek bemutatása. Másrészt - az előbbi célkitűzés nyomán - a devizaszerződésekre 

vonatkozó érvénytelenségi okok felsorolása, elemzése. Gyakorló ügyvédjelöltként úgy 

gondolom, a választott téma aktualitása megkérdőjelezhetetlen, tekintettel arra, hogy a 

bíróságok előtt még mindig számos deviza per folyamatban van. Az adósok megsegítésére 

szolgálhat bármely elképzelés, újabb rés a pajzson, amellyel a bankok védelmezik magukat a 

lakossági fogyasztóikkal szemben. 

Kulcsszavak: befektetési jogviszony, érvénytelenség, tájékoztatási kötelezettség 

 

1. Bevezető gondolatok 

 

„Amennyiben törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, 

devizabelföldiek belföldön és külföldön, devizakülföldiek belföldön devizával, valutával, 

belföldi fizetőeszközzel, illetve belföldi pénznemre szóló követeléssel végzett jogügyletei és 

cselekményei szabadon végezhetőek.”[5] Hazánkban érvényesülő devizakorlátozásokat 

megszüntető 2001. évi XCIII. törvényt az Országgyűlés a piacgazdaság kiépítésének 

eszközeként, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozásra való felkészülés, a 

jogharmonizáció jegyében alkotta meg. A 2000-es évektől a fogyasztói társadalom eszményképe 

és vele együtt a fogyasztás kereskedelmi hitelekből történő egyesült államokbeli finanszírozási 

modellje Magyarországon is követendő példává vált. A fogyasztási hajlandóság a pénzügyileg 

fejlettebb német és skandináv társadalmakéhoz volt hasonlítható, azonban az ehhez szükséges 

munkajövedelmek jóval az említett országok szintjei alatt maradtak. Az így keletkezett űrt a 

szociális jóléti rendszer önmagában nem volt képes betölteni, hiszen az állami és lokális 

költségvetések pénztelensége ezt nem tette lehetővé. Ebben az elnehezült helyzetben léptek 

színre a kereskedelmi bankok akként, hogy a lakosság fogyasztási hajlandóságát speciális 

devizahitel csomaggal igyekeztek kielégíteni.[12] A konstrukció nagy előnye volt a kamatlábak 

devizák javára történő elbillentésének a folyamata. A tőke szabad áramlásának elősegítését és a 
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tervgazdasági rendszerben frusztrálódott nemzet nyugati mintákhoz mért jövedelem 

felzárkózását szem előtt tartó devizahitelek elterjedése rendkívüli mértékű károkat okozott 

hazánkban. Az adósok hitelerő-képességét figyelmen kívül hagyó devizakonstrukciók, a 

lakosság jelentős részének pénzügyi ellehetetlenülését eredményezték. 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban PSZÁF) már 2006-ban 

komoly „vészjelzéseket” küldött a pénzügyi intézmények és ügynökeik felé a hitel és 

pénzkölcsön, mint pénzügyi szolgáltatás nyújtása tekintetében. 

„Aggályos az a piaci gyakorlat, hogy a pénzügyi intézmények egyre gyakrabban nem helyeznek 

kellő hangsúlyt arra, hogy megismerjék ügyfeleik teherviselő képességét, háztartásuk vagyoni 

és jövedelmi viszonyait, holott ezek a felelős hitelezés alapjai. Mindez nincs összhangban a 

prudens működés követelményével, sem az ügyfelek megfelelő tájékoztatásának igényével.”[9] 

Sajnálatos módon a gazdasági szereplők nem vették elég komolyan a PSZÁF jelentésében 

foglaltakat, a felügyeleti tevékenység pedig kimerült a hatástalan nyilatkozatok gyártásában. 

 

2. A tanulmány célkitűzései 

 

Jelenleg is számos devizaper van folyamatban a különböző szintű bírósági fórumok előtt, 

amelyekben az adósok igyekeznek minden jogszabály adta eszközt megragadni az évek során 

felhalmozott többletfizetési kötelezettségeik alóli mentesülés érdekében. Az elmúlt időszakban 

a kölcsönbevevők lehetőségei egyre inkább beszűkültek, zsugorodni látszik az a bizonyos rés a 

bankok képzeletbeli pajzsán. A tanulmány a devizakonstrukciók speciális, befektetési oldalról 

történő megközelítését végzi el annak érdekében, hogy egy újabb, vagy már meglevő, de kevésbé 

hangoztatott támadási felületet tárjon fel a kontraktusokkal szemben. A Kúria korábbi véleménye 

szerint a devizaügyletek megkötésekor hatályban levő jogszabályok igen következetlen 

megnevezéseket használtak a konstrukció elnevezésére, és részben eltérő módon definiálták a 

deviza alapú kölcsönt.[8] A mai napig tisztázatlan kérdések merülnek fel a jogviszonnyal 

összefüggésben, igyekszem ezen kérdésekre érdemi választ keresni. 

 

3.  6/2013 Pje határozat 

 

A Kúria 2013. évben született nagy horderejű, a devizakölcsön szerződésekkel kapcsolatos 

perekben felmerült egyes elvi kérdések tárgyában a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében 

megalkotott jogegységi határozatában akként foglalt állást, hogy a deviza alapú 

kölcsönszerződéseknél nem kellett az adósok részére a Bszt. szerinti többlettájékoztatást 

nyújtani. A tanács úgy ítélte meg, hogy a speciális tájékoztatási kötelezettség a befektetési 

szolgáltatási tevékenység körében kötött kontraktusokra vonatkozik, továbbá a hivatkozott 

törvény 2007. december 1-jén lépett hatályba, így a korábban létrejött szerződésekre 

visszamenőleges hatállyal nem rendelkezhet. A Bszt. 5. § tételesen felsorolja ezen 

tevékenységek körét, azonban a deviza alapú kölcsönök tipikus esetben nem tartoznak ide. 

Rögzítésre került továbbá annak lehetősége, hogy valamely szerződés a határozatban az 

általánosság szintjén nem vizsgálható okból egészében érvénytelen.[8] 

A Kúria a devizakölcsön ügyletek tekintetében alapvetően elveti a befektetési elem meglétének 

létjogosultságát, csökkentve ezzel az adósok esélyeit a pénzügyi intézményekkel szemben. 

Meglátásom szerint az indokolásból hiányzik a részletes, esetlegesen közgazdasági, számviteli 

oldalról megvalósuló vizsgálat, illetve magyarázat a deviza alapú konstrukciók befektetési 

jogviszonyt nélkülöző jellegzetességeit illetően. 
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4. 17.P.21456/2015. számú szakvélemény 

 

A 17.P.21456/2015. számú ügyben keletkezett igazságügyi pénzpiaci és tőkepiaci szakértői 

szakvélemény köztudomású tényként kezeli, hogy hazánkban az aktív devizahitelezés - vagyis a 

2000.-es évek elejétől kezdődően – korában a magyar bankrendszer nem rendelkezett elegendő 

devizaforrással, ebből adódóan a kölcsönügyletek megkötéséhez felhasznált devizát szintetikus 

pénzpiaci műveletekkel tudták a pénzügyi intézmények előállítani. A bíróság az általa 

köztudomásúnak tekintett és az olyan tényeket, amelyekről hivatalos tudomása van, akkor is 

figyelembe veszi, ha azokra a felek nem hivatkoztak.[1] A polgári perrendtartás alapján tehát a 

deviza perek során a bíróságoknak e tényt számításba kell vennie, a gyakorlatban azonban ez 

nem, vagy csak elvétve valósul meg. 

A tanulmányban vizsgált időszakban a hazai pénzügyi intézményeknél jelentkező 

devizaforrás hiány több, a Magyar Nemzeti Bankhoz köthető írásban is megfogalmazódott már. 

Az említett művekben megegyező az álláspont arra vonatkozóan, hogy a bankok a deviza-, 

illetve devizaalapú hitelek jelentős hányadát belföldi devizában vagy más külföldi devizában 

denominált forrásokból, rövid és kockázatos lejáratú tranzakciókból, pénzpiaci műveletekből 

finanszírozták. A pénzpiaci, más néven befektetési műveletek jogi kereteit a klasszikus 

megbízási, illetve a közvetítő kereskedelem eszközeként kialakult bizományosi szerződések 

képezik. A devizakölcsön ügyleteknél az említett kontraktusokra jellemző motívumok– első 

ránézésre – hiányoznak, de az a tény, hogy a bankok szintetikus devizával ellentételezett 

ügyleteket kötöttek, változtat a megközelítésen. 

 

4.1. Devizaalapú konstrukció 

 

 A szintetikus deviza forrású, más néven deviza-nyilvántartású hiteleket hibásan egy 

kalap alá veszik a deviza alapú hitelekkel. Utóbbi esetben a szerződő bank mérlegen belüli 

devizaforrása terhére nyitja meg az adós pozícióját, így a pénzintézet kockázata valóságos és 

jelentős, mivel az adós teljesítőképessége egy hosszú távú jogviszonyban egyben a hitelnyújtó 

rizikója is. A mérlegen belüli forrás pedig egy harmadik pénzügyi intézménytől kapott 

devizakölcsön, vagy, mint saját devizaállomány áll a kölcsönbeadó rendelkezésére.[11] 

 

4.2. Deviza-nyilvántartású konstrukció 

 

 Eltérő a helyzet a szintetikus deviza forrású, más néven deviza-nyilvántartású 

konstrukciók esetében, ugyanis a deviza, devizaforrás jellege teljesen különböző, olyannyira, 

hogy forrásnak nem is nevezhető, inkább egyes pénzügyi instrumentumok felhasználásával 

végzett ügyletnek. Megvalósulásának elengedhetetlen feltétele devizaeszköz befektetési 

instrumentumok formájában történő kezelése. A pénzügyi intézmény nem a saját eszközeiből ad 

kölcsön, hanem hitelviszony keretében „teremti meg” a tőkét, aminek terhére könyvelt pénzt 

helyez ki az adósnak. A szintetikus deviza, a deviza-nyilvántartású hitel esetében egy könyvelési 

folyamat és befektetés eredménye az ügyfél deviza tőkenyilvántartási számlájával. A valóságban 

az ügyfél maga „ad” deviza-eszközt a hitlenyújtónak, mivel a szerződés szerinti adós számára 

megnyitott forint hitelkeret összegében megegyező forint hitelszámla mellett az adós nevére és 

adataival, vételi árfolyamon számolt devizaösszegre deviza tőkenyilvántartási számlát nyit, 

következésképp ugyanaz az adósság kétszeresen lesz nyilvántartva.[11] A devizaszámlát a 

pénzintézet elismerteti egy harmadik fél partnerbankkal, úgy, hogy egy befektetési üzletet, 

swapot köt vele az ügyfél számlája terhére. Ezt a pénzügyi műveletet, azért tehetik meg a felek, 

mert a szerződő fél hitel-vagy kölcsönszerződését kvázi deviza befektetési fedezetként 

értelmezik, tehát tisztában vannak vele, hogy rövid lejáratú ügyleteket kötnek az ügyfél 
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számlájával. Az ilyen pénzügyi műveletekben rejlő speciális kockázatokat a pénzügyi 

intézmények – árfolyamkockázat elnevezés alatt – szintén az adósokra telepítették. 

Látható, hogy első pillantásra a felek között létrejött szerződésben nem találhatók meg 

azon jellemzők, amelyek bármilyen befektetési szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszonyban 

megkívántatnak. Azonban a kontraktus teljesedésbe menetelét szolgáló valós ügyletek 

befektetési szolgáltatáshoz köthető elemeket tartalmaznak. 

 

5. 17.P.21.278/2016/8. számú ítélet 

 

2016. június 30. napján kelt ítéletében a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság a 6/2013 

jogegységi határozatban leírtaktól eltérő megállapításokra jutott. Az adós - aki a hivatkozott 

perben felperesként az ellene folyamatban levő végrehajtás foganatosításának megszüntetését 

kérte – a 17.P.21456/2015. számú ügyben született szakértői véleményre alapított keresetében a 

kontraktus létre nem jötte mellett érvelt, mivel a felek között megkötött kölcsönszerződés 

befektetési elemet is tartalmaz, azonban erről neki, mint kölcsönbevevőnek nem volt tudomása. 

Az elsőfokú bíróság felperesnek igazat adva azt a következtetést vonta le, hogy a felek 

szerződése csak az 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság polgári törvénykönyvéről (a 

továbbiakban régi Ptk.) 522. § és 523. §-ában megfogalmazott hitel és kölcsönszerződés elemeit 

tartalmazta, kihagyván azon lényeges körülményt, hogy alperes a felperesnek kölcsönadandó 

pénzt kockázatos pénzpiaci műveletek révén teremti meg.[10] Az ítéletből kiolvasható egy olyan 

szempontrendszer, amely elemeit felhasználva érdekes aspektusokból vizsgálhatjuk meg egyes 

devizakonstrukciók érvényességét. 

 

5.1. Szerződési akarathiba 

 

A devizaadós a pénzpiaci műveletek passzív részesévé válik, anélkül, hogy erre kifejezett 

szerződési akarata lenne. A szerződésnek a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó 

nyilatkozataként kell létre jönnie, a lényeges, vagy valamelyikük által lényegesnek minősített 

kérdésben való megállapodás mellett, egymás jogos érdekeire figyelemmel.[6] Amennyiben az 

imént leírtaknak nem felel meg adott kontraktus, az olyan súlyos akarathibának minősül, aminek 

következtében a szerződés nem jön létre. Abban az esetben, ha a pénzügyi intézmény bizonyítani 

tudja, hogy az ügylet a fentebb leírtak messzemenő szem előtt tartásával köttetett meg, úgy a 

következő támadási pontot a befektetési szolgáltatásokkal összefüggő többletkötelezettségek 

adhatják. 

 

5.2. Befektetési szolgáltatási jogviszonyból eredő kötelezettségek 

 

A jogalkotó a befektetési jogviszonyok tekintetében magasabb mércét támaszt a 

szolgáltató vállalkozásokkal, intézményekkel szemben, hiszen az adósok, mint a pénzügyi 

termékek fogyasztói jelennek meg a kötelemben. Az elméleti alap azon feltevés, hogy a 

vállalkozás-fogyasztó jogviszony nem mellérendeltséget, hanem alárendeltséget tükröz, 

amelyben a fogyasztó az alárendelt fél, mivel gazdasági- és információs hátránya áll fenn. A 

gondolat megegyezni látszik a pénzügyi szervezetek és a befektetők közötti relációk 

tekintetében, hiszen a termék jellegéből fakadón, valamint alanyi oldalról egyaránt aszimmetria 

figyelhető meg az esetek többségében. A termék jellegéből adódó információs hátrány lehet 

tulajdonságainak, összetett szerkezetének, minőségének, megismerése, megértése, vagy éppen a 

hozzá kapcsolódó szerződés nagy összege, hosszú lejárata, összetett feltételrendszere és 

bonyolult költségstruktúrája. Az alanyi oldalt tekintve a pénzügyi szervezet gazdasági 

erőfölénye, a piacon elért tapasztalatai, továbbá magas szintű szakmai ismeretei nyomán a 
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befektetők az alárendelt szerepét kénytelenek betölteni, mivel rájuk az ismerethiány és az 

alacsony érdekérvényesítő képesség a jellemző.[13]  

Befektetési szolgáltatások igénybevétele esetén az alanyok tekintetében többszörös 

meghatározottság érvényesül, mivel csak és kizárólag a törvényben foglalt feltételeknek 

megfelelő szolgáltatónál lehetséges az effajta szerződések megkötése. A befektetési szolgáltatók 

tőke, szervezeti, személyi adottságai, továbbá a felügyeleti engedély megléte elengedhetetlen a 

befektetések jogszabályszerű megvalósításához. Annak ellenére, hogy megbízói oldalról bárki 

részt vehet a jogviszonyban, itt is sajátos szabályok érvényesülnek, hiszen csak az 

ügyfélminősítés eredménye szerint mehet teljesedésbe az ügyletkötés. 

Mint már korábban említettem, a befektetési jogviszony másik lényeges alkotóeleme a 

bizományi szerződés, amely a megbízó és a bizományos között jön létre, annak érdekében, hogy 

a bizományos a saját nevében, de a megbízó javára kössön adásvételi szerződéseket harmadik 

személlyel.[2] Leegyszerűsítve megbízás adásvételi szerződések kötésére, oly módon, hogy a 

bizományos és harmadik személy között keletkeztet jogviszonyt. 

Előadottak alapján vizsgálandó, hogy a kockázatos pénzpiaci műveletek végzésére rendelkezett-

e az adott pénzügyi intézmény eseti, illetve állandó jellegű megbízással. Kérdéses továbbá, hogy 

a bankok miként tettek eleget a jogviszonyhoz kapcsolódó többletkötelezettségeiknek. 

 

6. 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról 

 

A 2000-es évek elejétől egészen a Bszt. hatálybalépéséig terjedő időszakban - többek 

között - a Tpt. rendelkezései voltak hivatottak a befektetési szolgáltatásokra vonatkozó speciális 

előírások rögzítésére. A törvény hatálya alá alatt álló vállalkozások minden esetben kötelesek 

vizsgálni, hogy az ajánlott termékek az ügyfelek szempontjából megfelelnek-e a szerződő felek 

piaci ismereteinek, kockázatviselő képességének.[4] A kockázatviselő képesség feltérképezése 

elengedhetetlen a jogszabály hatálya alá tartozó kontraktusok megkötését megelőzően.[4] A Tpt. 

szerint a pénzügyi intézmény kockázatfeltáró nyilatkozatot köteles az ügyfél rendelkezésére 

bocsátani, azzal, hogy az adósra háruló különleges kockázatok szerepeljenek a 

dokumentumban.[4] Habár az említett nyilatkozatok a szerződések mellékletét képezték, nem 

tértek ki valamennyi jogszabályban foglalt feltételre, hiszen a kockázatok töredéke került csak 

feltüntetésre. 

 

7. MiFID irányelv 

 

Az ezredfordulót követően egyre több vállalkozás lépett elő a pénzügyi piacok aktív 

szereplőjévé, portfoliójuk jóval összetettebb és szélesebb körű szolgáltatásokat kínált, mint 

korábban, éppen ezért világossá vált a jogalkotók számára, hogy a befektető központú 

tevékenységek teljes körének lefedése szükséges. A felismerésnek köszönhetően az Európai 

Parlament és Tanács megalkotta a Markets in Financial Instruments 2004/39 EK direktívát, 

ismertebb nevén MiFID irányelvet. A jogszabály az uniós pénzpiaci szabályozás sarokkövének 

számított azáltal, hogy kifejezett szándékaként jelölte meg a pénzpiacok versenyképességének 

fejlesztését, többek között a befektetők védelmének magas fokú biztosítása, valamint az 

átláthatóság, hatékonyság, tisztességesség alapelveinek előmozdítása révén.[7] A direktíva hazai 

implementációját a Bszt. valósította meg. Az irányelvet az Európai Unió Bíróságának 

jogértelmezésről szóló doktrinái értelmében a jogalkalmazóknak a hazai implementálástól 

függetlenül, már a közösségi szintű hatályba lépéstől fogva szem előtt kellett volna tartani. 

Előbbi kijelentés a Kúria 6/2013 számú jogegységi határozatával megint csak ellentétes 

álláspontot képvisel. 

Annak ellenére, hogy a magánjog szabályai az irányadók a befektető és a befektetési 

szolgáltatást nyújtó vállalkozás viszonyára, a lakossági ügyfelek komoly hányada az alárendelt 
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szerepét tölti be a befektetésre vonatkozó szerződéses kapcsolatokban. A MiFID irányelv a 

kisbefektetők alárendelt pozíciót igyekszik a mellérendeltség szintjéhez közelíteni, azzal, hogy 

nagyfokú tájékoztatási kötelezettséget ír elő a befektetési vállalkozások számára is.  

A direktíva akként rendelkezik, hogy az ügyfeleknek vagy potenciális ügyfeleknek 

megfelelő átfogó tájékoztatást kell biztosítani a következőkről: befektetési vállalkozás és annak 

szolgáltatásai, pénzügyi eszközök és javasolt befektetési stratégiák, figyelmeztetés az ilyen 

eszközökbe történő befektetésekkel összefüggő kockázatokról, költségekről, kapcsolódó 

díjakról. A tájékoztatásnak olyan módon kell megtörténnie, hogy az ügyfelek ésszerűen képesek 

legyenek megérteni a felkínált befektetési szolgáltatás, illetve az adott pénzügyi eszköz 

fajtájának természetét és kockázatait, hogy ennek következtében tájékozottan tudják meghozni 

a befektetési döntéseiket.[7] 

 A befektetési vállalkozások kötelesek a befektetési szolgáltatások nyújtásakor megkérni 

az ügyfelet, hogy tájékoztassa őket a felkínált vagy igényelt szolgáltatás vagy termék konkrét 

fajtája szempontjából lényeges, befektetési téren levő ismereteiről, tapasztalatairól, annak 

érdekében, hogy a befektetési vállalkozás felmérhesse az ajánlott termék megfelelő-e az ügyfél 

számára. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem megfelelő úgy abban az esetben figyelmeztetnie 

kell az ügyfelet. Ha befektetési vállalkozás nem szerezte be az ügyfél ismereteiről a kellő 

információkat, csak abban az esetben nyújthat befektetési szolgáltatást, ha (6) bekezdés szerint 

igazolja az ott meghatározott feltételek hiánytalan teljesülését.[7] 

Bizonyossággal állítható, hogy a devizakontraktusok megkötésekor nem valósult meg az 

irányelvben foglaltak hiánytalan betartása. Az aktív devizahitelezés korszakában lényegében 

futószalagszerűen kerültek aláírásra a szerződések, sem kapacitás, sem pedig kellő idő nem állt 

a pénzügyi intézmények rendelkezésére ahhoz, hogy minden egyes ügyfélre vonatkozóan 

vizsgálják a fentebb vázolt kritériumokat. 

 

8. 2007. évi CXXXVIII. törvény 

 

A Bszt., mint a MiFID irányelv hazai jogrendszerbe való implementálását elvégző 

jogszabály a pénzügyi intézmények többletkötelezettségei körében rögzíti, hogy a leendő 

szerződő fél, vagy ügyfél számára világos, egyértelmű, kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatás 

az irányadó.[3] Az adós megtévesztése, lényeges körülmény eltitkolása, vagy félreértelmezhető 

információ adása jogszabályba ütköző mozzanat.[3] E körben tehát a pénzügyi szolgáltatók 

kötelesek lennének a peres eljárásban bizonyítani, hogy az adósokat kellően tájékoztatták a 

kölcsönszerződés mögött meghúzódó pénzpiaci műveletek megvalósításáról, az azokban rejlő 

rizikófaktorokról. A befektetési szolgáltató nem hangsúlyozhatja az általa kínált pénzügyi 

eszköz előnyös tulajdonságait, illetve jellemzőit, anélkül, hogy ezzel egyidejűleg a kockázatok 

pontos bemutatására sor ne kerülne.[3] A különböző bírósági fórumok előtt jelenleg is zajló 

perekben az adósok jelentős része nyilatkozik úgy, hogy választása azért esett a 

devizakonstrukcióra a forint alapúval szemben, mert a jóval kedvezőbb kamatozás ténye lebegett 

a szeme előtt. A pénzügyi intézmények ebben az időszakban nagy hangsúlyt fektettek a 

devizahitelek pozitívumainak a kihangsúlyozására, a minél sikeresebb „termékértékesítés” 

érdekében.  

A Bszt. rendelkezései szerint az ügyfelek számára nyilvánvalóan érthetetlen, 

értelmezhetetlen kifejezés használata is jogszabályellenes.[3] 2019. április 10. napján a Kúria 

devizahiteles pereket vizsgáló Konzultációs Testülete állást foglalt az árfolyamkockázatra 

vonatkozó szerződési kikötések tisztességtelenségéről. A Konzultációs Testület szerint a 

bíróságoknak nem szabad a fogyasztóval szemben túlzottan magas elvárhatósági mércét 

érvényesíteni, figyelemmel kell lenni a felek között „információs egyensúlyhiány” meglétére. A 

fogyasztótól elvárható, hogy a szerződést aláírás előtt alaposan áttanulmányozza, és ha annak 

valamely rendelkezése nem érthető a számára, azzal kapcsolatban tájékoztatást kérjen. Azonban 
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nem értékelhető a fogyasztó terhére, ha a tájékoztatás kérést azért nem tette meg, mert a szöveg 

bonyolultsága folytán nem ismerhette fel az egyes rendelkezések összefüggéseit, jelentőségüket, 

vagyis azt a körülményt, hogy további felvilágosításra lenne szüksége. Látható, hogy a 

befektetési jogviszonyon keresztül történő megvilágítás nélkül is aggályos a bankok által az 

adósok irányába megvalósított tájékoztatás minősége és mélysége, valamint a konstrukciók 

laikusok általi érthetősége. 

 

9. Záró gondolatok 

 

A tanulmányban bemutatott ítélet és szakvélemény következetesen levezeti a befektetési 

elem meglétét a jogviszonyban. A pénzügyi intézményeknek jóval nehezebb dolga lenne a 

bizonyítási eljárásokban, mivel számos többletfeltétel meglétét kellene igazolniuk. Érdekesség, 

hogy a hivatkozott ítélettel szemben a végrehajtást kérő pénzügyi intézmény alperes hatályon 

kívül helyezési kérelmet nyújtott be, tehát a másodfokú eljárás időközben már folyamatban van. 

Előbbi tény pozitívumként is értékelhető, hiszen a másodfok dönthet az elsőfokú ítélet helyben 

hagyása mellett, alátámasztva a devizakölcsön és a befektetési jogviszony közötti kapocs 

meglétének a létjogosultságát.  

Napjainkban divatos téma a pénzügyi kultúra [14] jelentésének definiálása, valamint az 

így kapott – sokszor eltérő – meghatározások mentén adott ország lakossága pénzügyi 

tudatosságának mérése. Magyarországról elmondható, hogy a gazdasági kultúra terén az 

államalapítástól kezdődően fáziskésettség és az abból következő felzárkózási kísérletek a 

jellemzők. Sajnálatos módon az elmúlt évek történései - gondolok itt az angolszász területről 

begyűrűző gazdasági válságra, természetes személyeket, önkormányzatokat, állami szereplőket 

is megkárosító brókerbotrányokra, valamint a tanulmány témáját adó devizahitelezés okozta 

károkra – negatív irányba alakítják a társadalom pénzügyi rendszerhez fűződő bizalmát, aminek 

hiányában a rendszer nem működhet megfelelően, így a gazdaság prosperálása sem biztosított, 

következésképpen a pénzügyi kultúra terén ismételten lemaradásra lehet majd számítani. Úgy 

gondolom a devizahitel probléma kezelése során a lakosság sokkal több negatív tapasztalatot 

szerzett, az adósságcsapdából kevesen tudtak, tudnak megmenekülni. Ez az ellehetetlenült 

pénzügyi helyzet pedig további felelőtlen kényszerdöntéseket eredményezhet a jövőben.  
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Absztrakt 

Ugyan a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályokat a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény kimerítően meghatározza, a munkaügyi perek döntő hányada a 

munkaviszony megszüntetésével kapcsolatban indul, elsősorban a megszüntetés 

jogellenességére hivatkozással. Ebből is következik, hogy az elméleti megalapozottság ellenére 

a gyakorlati alkalmazás során akadnak olyan anomáliák és kérdéses területek, amelyek 

indokolttá teszik a terület vizsgálatát, igazolják annak fontosságát, valamint mindenkori 

aktualitását. 

A téma jelentőségére Petrovics Zoltán is rávilágít egyik tanulmányában, amelyet a Kúria 

joggyakorlat-elemző csoportja is idéz a munkaviszony jogellenes megszüntetése 

jogkövetkezményeiről készített összefoglaló véleményében. Eszerint a jogkövetkezményekre 

vonatkozó szabályrendszer bizonyos szempontból fontosabbnak tekinthető magánál a 

megszüntetésre vonatkozó szabályanyagnál, hiszen ezen áll, vagy bukik, hogy a sérelmet 

szenvedett félnek lehetősége van-e hatékony jogvédelemben részesülni. Ez az a normacsoport 

ugyanis, amely a legtöbbet árul el arról, hogy egy adott megszüntetési rendszer miként 

viszonyul a felek közötti hatalmi egyenlőtlenség problematikájához, és miként igyekszik 

egyensúlyi helyzetet teremteni. 

Kutatásom során éppen ezen hivatkozott normacsoport vizsgálatára vállalkozom, ezen belül is 

a jogellenes munkaviszony-megszüntetés egyik leginkább sajátosnak nevezhető 

jogkövetkezményét, a megszüntetett munkaviszony helyreállítását teszem a vizsgálatok 

tárgyává. A jelenlegi törvényi szabályozás a munkaviszony helyreállítását öt esetben teszi 

lehetővé, kutatásom során ezek közül a törvényi felsorolásban elsőként szerepeltetett egyenlő 

bánásmód követelményébe ütközés esetére fókuszálok. 

Célom, hogy a téma elméleti, szabályozási és gyakorlati oldalát egyaránt megvizsgálva választ 

találjak a felmerülő kérdésekre. Nevezetesen, hogy milyen indokok vezették a jogalkotót egy 

első olvasatra paradoxnak tűnő jogintézmény megalkotására, illetve, hogy a sérelmet 

szenvedett felek mennyiben élnek ezzel a lehetőséggel? Továbbá, milyen további kérdéseket 

vethet fel a munkaviszony helyreállítása, így például miként kell tekinteni a köztes időtartamot, 

megilleti-e díjazás a sérelmet szenvedett munkavállalót erre az időszakra, illetve mikortól, 

milyen hatállyal áll helyre a munkaviszony? 

Összességében tehát, kielégítő megoldást jelent-e a jogellenesen elbocsátott munkavállalók 

számára a munkaviszony helyreállítása? Vagy ahogy a címben is szerepel, a munkaviszony 

helyreállítása, mint a jogellenes munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezménye a munkajog 

világának „csöbörből vödörbe” esete? Kutatásom során ilyen, és ezekhez hasonló a kérdésekre 

igyekszek válaszokat adni. 

Kulcsszavak: munkajog jogellenes munkaviszony-megszüntetés munkaviszony helyreállítása 
egyenlő bánásmód 
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1. Bevezetés 

 

A munkajogviszony megszűnésének és megszüntetésének rendszere önmagában hordozza a 

munkajog lényegét és dilemmáit, valamint megjeleníti annak lényegi funkcióját. Ahogyan azt 

Hugh Collins frappánsan megfogalmazza: „ez a farok az, ami csóválja a munkajogviszony 

egész kutyáját”. [1] Annak érdekében, hogy megértsük ezeket a dilemmákat, illetve, meglássuk, 

hogy milyen komplex kérdéseket vet fel a munkaviszony jogellenes megszüntetése, valamint 

annak jogkövetkezményeként a munkaviszony helyreállítása, képzeljük el a következő esetet: 

K. Piroska egy kórházban dolgozott konyhai kisegítői munkakörben, a jogviszony létesítésekor 

kikötött próbaidejét töltötte. Piroska munkájával nem volt semmilyen probléma, sőt, további 

feladatokat kívánt rábízni a kórház vezetősége. Piroska azonban próbaidő alatt várandós lett, 

amelyről a tájékoztatta is közvetlen felettesét, az élelmezésvezetőt. 

Piroska néhány nappal később influenza miatt betegállományba került. Egy hét múlva a 

munkáltató telefonon arról tájékoztatta, hogy a jogviszonyát azonnali hatállyal próbaidő alatt 

megszüntette. A jogviszony megszüntetésével kapcsolatos iratok átvételekor az 

élelmezésvezető a felmondás indokaként Piroska várandósságát jelölte meg. 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: EBH) eljárás alá vonta a kórházat. A kórház 

érdemi nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a kérelmezővel szemben nem sértette meg az 

egyenlő bánásmód követelményét, tekintettel arra, hogy a jogviszony megszüntetésére a 

próbaidő alatt került sor, amikor a jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal, indoklás nélkül 

megszüntetheti. Előadta továbbá, hogy a kérelmező jogviszonyát nem várandósságával 

összefüggésben szüntette meg, ilyen tartalmú tájékoztatást számára nem adott. A jogviszony 

megszüntetésének indoka egészen egyszerűen az volt, hogy a munkáltató így döntött. 

Az EBH természetesen nem fogadta el a kórház bizonyítási kötelezettsége körében kimentés 

gyanánt pusztán arra történő hivatkozását, hogy „így döntött”, így végül, az eset összes 

körülményét mérlegelve megállapította, hogy az eljárás alá vont a kérelmezővel szemben 

megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor munkaviszonyát azonnali hatállyal a 

próbaidő alatt megszüntette. 

A fenti eset – eltekintve a névtől – nem a kitaláció műve, hanem egy közelmúltban megtörtént 

valódi jogeset az EBH praxisából. [23] Felmerül a kérdés, hogy vajon kérné-e a bíróságtól K. 

Piroska a munkaviszonya jogellenes megszüntetésére tekintettel a továbbfoglalkoztatást, 

eredeti munkakörbe visszahelyezését? Vajon visszavágyna-e ex-munkáltatójához, aki hosszas 

pereskedés után megvált tőle, és csak kényszerűségből, bírói utasításra venné vissza, majd 

valószínűleg újra – remélhetőleg ezúttal már jogszerűen – megválna tőle? 

Ilyen, és a fentihez hasonló esetek sajnos igen gyakori, mondhatni szinte mindennapos jelleggel 

jelennek meg a bíróságok, és az EBH előtt. Ugyanakkor, ahogyan arra a dolgozatomban is 

kitérek, a munkaviszony jogellenes megszüntetésének szabályai, különösen a munkaviszony 

helyreállítása korántsem mentes a visszásságoktól, anomáliáktól, így az ügyek elbírálása 

számos kérdést vet fel. Dolgozatomban ezért arra törekszem, hogy a jogintézmény 

bemutatásának tükrében választ találjak a dolgozat címében szereplő, illetve az absztraktban 

már feltett, jogintézményt övező kérdésekre. 

 

2. A szabályozás indokai 

 

Átalános jogelv, hogy az érvénytelenség generális jogkövetkezménye az eredeti állapot 

helyreállítása. Ez a munkaviszony megszüntetésére irányuló érvénytelen megállapodás vagy 

egyoldalú nyilatkozat esetében azt jelenti, hogy az joghatás kiváltására nem alkalmas, azaz úgy 

kell tekinteni, mintha meg sem történt volna. Ennek pedig szükségszerű következménye az 

eredeti állapot, azaz a munkaviszony helyreállítása. [7] 
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A megszüntetési rendszer elvi alapjaiból is következően a jogellenes munkaviszony-

megszüntetés esetén a munkavállaló általában enyhébb, míg a munkáltató súlyosabb 

szankciókkal számolhat. Az eredeti állapot visszaállítása a munkáltatói jogellenes megszüntetés 

esetén jöhet szóba, és a munkavállaló eredeti munkakörbe visszahelyezését, a munkáltatónál 

történő továbbfoglalkoztatását jelenti. [3] 

A hatályos szabályozás jelentős változást hozott a korábbihoz képest. A módosítás indoka 

alapvetően az volt, hogy a korábbi törvény rendelkezései a gyakorlatban nehézkesen voltak 

alkalmazhatók, továbbá a munkaviszony megszüntetésével összefüggő peres eljárások 

indokolatlan elhúzódása a munkáltatókra aránytalan többlet terhet rótt. A Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) indokolása szerint nem 

tartható fenn az a megoldás, amely a munkáltató általi jogellenes munkaviszony megszüntetés 

esetén jogkövetkezményként elsődlegesen a munkavállaló eredeti munkakörében történő újra 

foglalkoztatását rendeli. Ennek indoka az, hogy az alaki okból előállott jogellenesség miatt ne 

legyen lehetőség a továbbfoglalkoztatás elrendelésére. [30] 

A jogalkotó a fentiekben említett okok miatt megváltoztatta a helyreállításra vonatkozó 

szabályozást, annak lehetőségét csak a jogalkotó által kirívóan súlyosnak ítélt jogsértések 

esetére korlátozza. A következőkben ezeket az esetköröket veszem górcső alá, kiemelt 

figyelmet fordítva az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére. 

 

3. A helyreállítás esetei 

 

Az Mt. 83.§-a szerint a – munkáltatót terhelő juttatások és kártérítés megfizetésén túlmenően – 

a munkáltató kérelmére csak abban az esetben köteles a munkavállalót újrafoglalkoztatni, ha 

1. a munkaviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe ütközött, 

2. a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát felmondással a felmondási tilalom alatt 

szüntette meg, 

3. a munkavállaló a munkaviszony megszüntetésekor munkavállalói képviselő volt, 

4. a munkajogi védelemre megjelölt választott szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyát a 

munkáltató felmondással a felettes szerv egyetértése nélkül szüntette meg, vagy 

5. a munkavállaló a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését vagy erre 

irányuló saját jognyilatkozatát sikerre támadta meg. [9] 

A munkaviszony helyreállítására vonatkozó rendelkezésektől kollektív szerződés eltérhet, 

vagyis a klaudikáló kógencia alapján bővítheti a helyreállításra okot adó esetek körét, de nem 

szűkítheti azt. Előbbit meg is teszi, az Mt. ugyanis úgy rendelkezik, hogy a kollektív szerződés 

eltérhet a fenti szabályoktól a munkavállaló javára, tehát a fenti öt esetkör bővíthető. 

Amennyiben a kollektív szerződés tartalmaz ilyen többletszabályt, akkor a munkavállaló a 

kollektív szerződésben foglaltakra hivatkozással kérheti a munkaviszony helyreállítását a 

bíróságtól. [10] 

Nem kell helyreállítani azonban a munkaviszonyt, ha a jogellenesség például alaki hiba 

következménye, ha a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütközik, vagy ha a 

keresőképtelen munkavállaló esetében a felmondási idő már a keresőképtelenség tartama alatt 

elkezdődik. [7] 

 

4. Egyenlő bánásmód követelménye 

 

Az egyenlő bánásmód elve a munkajog egyik legfontosabb alapelve, ugyanakkor 

alapvetően a jog, és egyúttal a munkajog egyik legérzékenyebb területét fejezi ki, ugyanis a 

foglalkoztatás területén jelentkezik a legmarkánsabban, [14] ezen a területen a legkönnyebb azt 

megsérteni is. [15] A foglalkoztatási egyenlőség fejlődése így mozgatórugója a generális 

diszkriminációtilalomnak. Az elv mindig aktuális, hiszen folyamatosan és szükségszerűen 
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változik, fejlődik a munkajog más területeivel párhuzamosan, de társadalmi, gazdasági és más 

jogi hatások nyomán is. [8] 

Az elvre vonatkozó részletszabályokat a hazai antidiszkriminációs törvényben, vagyis 

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvényben (a továbbiakban: Ebktv.) találjuk. A törvény meghatározza az alapfogalmakat, és 

részletesen felsorolja az egyenlő bánásmód elvébe ütköző eseteket, valamint az ún. védett 

tulajdonságokat. Védett tulajdonságok alatt azokat a jellemzőket értjük, amelyek a 

diszkrimináció – és ezért értelemszerűen a diszkrimináció elleni védelem – alapjául 

szolgálhatnak. [4] Utóbbiak között nevesíti a törvény az egyén egészségi állapotát, életkorát, 

anyaságát (terhesség) vagy apaságát, valamint érdekképviselethez tartozását is. 

Ez utóbbiak kiemelése azért releváns, mert kapcsolódási pontot képezhetnek a 

munkaviszony megszüntetésével, ugyanis a felmondási korlátok, illetve tilalmak körével közös 

halmazt alkotnak. Továbbá több olyan nevesített védett tulajdonságot is találunk a törvényi 

katalógusban, amelyek a munkavállaló képességére alapított okból közölt felmondás alapjait 

képezhetik, amelynek jogellenes mivolta megint csak a továbbfoglalkoztatás jogintézményére 

vezethet át bennünket. 

Ezek alapján az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, mint a helyreállítás – 

az Mt. által egyébként is elsőként említett esetének – kiemelt „elsőbbségét” nem csak gyakori 

előfordulása indokolja, hanem a fentiek alapján az is, hogy egyfajta szubszidiárius hivatkozási 

alapként jelenhet meg a munkavállalók helyreállítási kérelmeiben. 

 

5. A helyreállítás járulékos kérdései 

5.1. A munkáltató „patthelyzetben” 

 

Ha a felperes munkavállaló kéri a perben a munkaviszony helyreállítását, a munkáltató 

ellenkérelmére a bíróság nem mérlegelhet, kötelező helyt adnia a felperes kereseti 

követelésének. [5] A munkáltató ekkor „patthelyzetbe” kerül, ugyanis arra történő hivatkozása, 

hogy a munkaviszony helyreállítása lehetetlenné vált, nem vehető figyelembe. [24] Vagyis a 

munkáltató – a korábbiaktól eltérően1 – már nem kérheti a bíróságtól, hogy mellőzze a 

munkaviszony helyreállítását. 

A jogerős bírósági ítélet végrehajtása ezért problematikus lehet a munkáltató számára. Ez abban 

az esetben különösen így van, ha az adott szervezeti egység vagy a munkavállaló munkaköre 

időközben megszűnt, azt más munkavállalóval kellett betölteni, vagy a munkáltató a 

munkavállaló munkakörét érintően beszüntette a tevékenységet. [32] A munkavállaló oldalán 

is számos olyan körülmény merülhet fel, ami miatt nem lehet őt tovább foglalkoztatni. Például, 

ha a munkavállalót a bíróság eltiltja a közügyektől, vagy az adott foglalkozás gyakorlásától. 

Ilyen helyzetben a munkáltatónak lényegében a között kell választania, hogy a büntetőbíróság 

ítéletét szegi meg, vagy a munkaügyi bíróságét. 

A jogellenes munkaviszony megszüntetést követő visszahelyezés problémájával az 

Alkotmánybíróság is több határozatban foglalkozott. Kifejtette, hogy az emberi méltósághoz 

való jogból levezetett perbeli rendelkezési jog nem abszolút érvényű, nem jelenti azt, hogy a 

munkavállaló a jogsértő módon megszüntetett munkaviszony helyreállítására minden 

körülmények között, feltétel nélkül igényt támaszthat. Az Alkotmánybíróság arra is felhívta a 

figyelmet, hogy bizonyos esetekben kifejezetten indokolt a visszahelyezés mellőzése a 

munkáltató kérelmére. A munkáltató ugyanis nem kényszeríthető olyan helyzetbe, hogy egy 

bírói ítélet végrehajtásával más szabályokat kelljen megszegnie. A visszahelyezés továbbá a 

                                                 
1 A régi Mt. lehetővé tette a továbbfoglalkoztatás elrendelésének mellőzését abban az esetben, ha a bíróság az 

alperes bizonyítékai alapján megállapította, hogy a munkavállaló továbbfoglalkoztatás a munkáltatótól nem 

várható el. A munkáltató erre irányuló kérelme esetén a bíróságnak külön bizonyítást kellett lefolytatni a 

visszahelyezhetőség tekintetében. [29] 
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munkáltató alkotmányos jogait is érintheti. Egy bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

elítélt munkavállaló további foglalkoztatása a munkáltató jó hírnévhez való jogának sérelmét 

is felvetheti. [13] 

Ilyen helyzetekben a munkáltató nem tehet mást, mint a munkavállalónak a visszahelyezés első 

napján felmond, így a munkaviszony helyreállítása csak formális lesz (a bírósági ítéletnek 

eleget tesz ugyan a munkáltató, de a gyakorlatban elmarad a továbbfoglalkoztatás). [31] Ilyen 

helyzet azonban nem sűrűn fordulhat elő, hiszen a munkavállalók kevés hányada szeretne 

tovább dolgozni annál a munkáltatónál, mely megvált tőle és hosszas pereskedés után csak a 

bíróság utasítására venné vissza, majd kényszerűségből újra megválna tőle, hiszen egy 

foglalkozásától eltiltott munkavállalót nem lehet az eltiltás hatálya alatt abban a szakmában 

foglalkoztatni, melynek gyakorlásától a bíróság jogerősen eltiltotta. [10] 

 

5.2. Eredeti munkakör 

 

A munkaviszony helyreállítása során a munkavállalót az eredeti munkaszerződés szerinti 

feltételekkel, eredeti munkakörében kell tovább foglalkoztatni, a munkáltató nem teheti meg, 

hogy munkaszerződés-módosítással olyan munkavégzési helyen kezdeményezi a 

továbbfoglalkoztatást, ahol később elkerülhetetlen létszámcsökkentést hajt végre. [19] 

Ugyancsak ellentétes az Mt.-vel, ha a munkáltató hónapokig nem hajtja végre az ítéletet, majd 

nem az eredeti munkakörében foglalkoztatja tovább a munkavállalót és pár hónappal később 

megszünteti ezt a munkakört. [21] 

 

5.3. A továbbfoglalkoztatás kezdő időpontja 

 

A hatályos szabályozás alapján vitás, hogy a munkaviszony helyreállítás esetén a jogerős 

bírósági ítélettel újra foglalkoztatandó munkavállalót milyen időponttól kell 

továbbfoglalkoztatni. 

a) elsőfokon jogerőre emelkedő határozat 

Ha az újra foglalkoztatást elrendelő elsőfokú határozat első fokon jogerőre emelkedik, a 

jogerőre emelkedés időpontját a munkaügyi bíróság végzéssel megállapítja és erről a feleket 

írásban tájékoztatja. A munkavállaló továbbfoglalkoztatására a munkáltató a végzésben 

megjelölt időponttól köteles és a munkavállaló ettől az időponttól köteles munkába állni. 

b) másodfokú határozat fellebbezés alapján 

Ha az újra foglalkoztatásról – fellebbezés folytán – a másodfokú bíróság dönt, a másodfokú 

határozat a tárgyaláson kihirdetéssel válik jogerőssé, de az abban foglaltakat csak a 

határozatnak a felekkel való közlésétől (a kézbesítés időpontjától) kell végrehajtani. 

c) harmadfokú határozat felülvizsgálat alapján 

Ha az újra foglalkoztatásról – felülvizsgálat folytán – a Kúria dönt, e harmadfokú határozat a 

határozat kihirdetése napján válik jogerőssé, de az abban foglaltakat csak a határozatnak a 

felekkel való közlésétől (a kézbesítés időpontjától) kell végrehajtani. 

 

5.4. A köztes időtartam megítélése 

 

A helyreállítás a munkaviszonyban töltött időhöz kapcsolódó következmények tekintetében 

jövőbeli, ún. ex nunc hatályú, mivel kifejezetten a helyreállítást követően keletkezett 

jogosultságokról beszélünk. [5] Ugyanakkor az Mt. 83.§ (2) bekezdésben foglalt esetekre a 

törvény kimondja: a munkaviszony helyreállítását követően keletkezett, a munkaviszonyhoz 

töltött időhöz kapcsolódó jogosultság – például végkielégítés – tekintetében a munkaviszony 

megszüntetése és annak helyreállítása közötti időtartamot munkaviszonyban töltött időnek kell 

tekinteni. 
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A megszüntetés és a helyreállítás közötti időszak azonban nem keletkeztet társadalombiztosítási 

jogviszonyt. A jogellenes megszüntetés és a helyreállítás közötti időszakra vonatkozóan 

kifizetett összeg ugyanis úgynevezett „jövedelempótló kártérítés”, amely a társadalombiztosítás 

ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 

1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 21.§ (2) bekezdés c) pontja szerint nem képezi 

a nyugdíjjárulék és az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapját. [2] 

 

5.5. „Pénzügyek” – elmaradt munkabér, egyéb járandóságok, kár, végkielégítés 

 

A munkaviszony helyreállítása mellett a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló 

elmaradt munkabérét, egyéb járandóságát,2 valamint a munkaviszony jogellenes 

megszüntetésével összefüggésben okozott kárt is. A munkabér és egyéb járandóság nem a 

kártérítés jogcímén illeti meg a munkavállalót, ezért az elszámolás alapjaiban különbözik a 

kártérítéstől. Annyiban azonban hasonlít a kártérítési igény elbírálásához, hogy az elmaradt 

munkabér és egyéb járandóság összegének számításánál le kell vonni, amit a munkavállaló 

megkeresett, vagy az adott helyzetben megkereshetett volna. Tehát a korábbi szabályozáshoz 

képest eltérés, hogy a munkavállalót munkaviszonyának jogellenes megszüntetése esetén is 

kárenyhítési kötelezettség terheli. [6] 

Az elmaradt munkabér megállapításánál a munkavállaló távolléti díját kell figyelembe venni. 

Ugyanakkor az Mt. 82.§ (2) bekezdésében meghatározott, az elmaradt jövedelem tekintetében 

megszabott kártérítési limit a munkaviszony helyreállítása esetén nem alkalmazható, a 

jogviszony fennállása alatt a munkáltató munkabért köteles fizetni a munkavállalója részére, 

mivel a helyreállításra tekintettel a munkaviszony nem szakadt meg. [20] [22] 

Kártérítésként a munkavállaló ezen felül csak a jogellenes munkaviszony-megszüntetéssel 

összefüggésben okozott károk megtérítését követelheti a munkáltatótól. Ilyen kár a biztosítási 

jogviszony megszűnésével elvesztett társadalombiztosítási – pl. anyasági – ellátás. [10] 

Továbbá tekintettel arra, hogy a munkaviszony helyreállítása következtében a korábban 

kifizetett végkielégítés jogalapját veszti, ennek összege a munkáltatónak visszajár, pontosabban 

az elszámolás tárgyát képezi. [7] 

 

5.6. A munkaviszony megszűnésének időpontja 

 

Ha a közigazgatási és munkaügyi bíróság a munkavállaló kérelmére a munkaviszonyt nem 

állítja helyre, a bíróság munkaviszony megszüntetése jogellenességét megállapító jogerős 

döntése nincs kihatással a munkaviszony megszűnésének időpontjára. Az a körülmény ugyanis, 

hogy a bíróság a munkaviszony megszüntetésének jogellenességét megállapítja, a 

munkaviszony megszűnésének „eredeti”, vagyis a munkáltató által meghatározott időpontját 

nem befolyásolja.  A munkaviszony megszűnésének időpontja eszerint: 

a) a jogellenes felmondás esetén a felmondási idő utolsó napja, 

b) jogellenes azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás másik féllel történt közlésének 

időpontja, 

c) jogellenes közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés esetén a felek által 

meghatározott időpont. [2] 

Eltérően tehát a korábbi szabályozástól, nem a jogelleneséget kimondó határozat jogerőre 

emelkedésének napjával, hanem az eredeti munkáltatói intézkedésben megszabott időpontban 

szűnik meg a munkavállaló munkaviszonya. [6] 

 

 

                                                 
2 Például cafetéria-juttatás, vagy utazási kedvezmény. [10] 
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6. Anomáliák – „3 kívánság” a jogalkotó felé 

6.1. A joggal való visszaélés „kimaradt” 

 

Nem vitatható, hogy az idézett szabályozás nem teljesen konzekvens. Így például nem világos, 

hogy a joggal való visszaélés miatt jogellenes munkáltatói munkaviszony-megszüntetés miért 

nem járhat a munkaviszony helyreállításának jogkövetkezményével. Ezáltal a munkaviszony 

helyreállítását lehetővé tevő Mt. 83. § (1) bekezdésben megjelölt esetkörbe a joggal való 

visszaélést indokolt volna beemelni, mert a bírói gyakorlatból megállapíthatóan viszonylag 

gyakori és a súlyos munkáltatói jogsértésről van szó, amelynek az egyenlő bánásmód 

megsértésével azonos súlya indokolja a visszahelyezési körbe emelését. A munkáltatói 

hatalmassággal visszaélések megelőzése megfelelő jogkövetkezményt igényel, ehhez képest a 

kártérítés jellemzően nem elegendő ahhoz, hogy a munkáltatónak „ne érje meg”, ha valakit el 

akart távolítani. Ettől a pedig visszahelyezés lehetősége tarthatja vissza, nem pedig a kártérítés. 

[29] 

 

6.2. „Kijátszható” a várandós munkavállalók védelme 

 

Az Mt. 83.§ (1) bekezdésének megoldása nem nyújt továbbá kellő védelmet például a várandós 

munkavállalónak sem, mert nem igényelheti a visszahelyezését akkor, ha a munkáltató azonnali 

hatállyal szüntette meg a munkaviszonyát. [7] Vagyis a jelenlegi szabályozás szerint, ha a 

munkáltató a felmondáson kívül más módon – például azonnali hatályú felmondással szünteti 

meg – a munkavállaló munkaviszonyát, a jogellenességet a bíróság megállapítja, de 

visszahelyezést nem alkalmazhat. 

A várandós munkavállaló védelme így a jelenlegi törvényi szabályozásban nem jelent 

„abszolút” védelmet, ami az említett védendő munkavállalói csoport számára kifejezetten és 

súlyosan hátrányos. Utóbbit súlyosító körülmény, hogy a munkavállaló munkaviszonyának 

megszűnésével a társadalombiztosítási jogviszonya is megszűnik. A várandós – és ide tartozik 

a kisgyermeket nevelő és a lombikbébi programban részt vevő nő is – az alanyi jogon járó 

terhesgondozáson és szülésen kívüli pénzbeli egészségbiztosítási ellátások igénybevételében 

korlátozva van, nem jut hozzá az anyasági ellátásokhoz, így többnyire esélytelen a 

munkaerőpiacon. 

Az Mt. így jelenleg a munkahelyi védelem és biztonság szempontjából tárgyilagos mérlegelés 

szerint ésszerűtlen okból tesz különbséget a várandós és kisgyermekes munkavállalók között. 

A Kúria ezért már a korábbi, a felmondások gyakorlatát vizsgáló joggyakorlat-elemzés során 

javaslatot tett az Mt. megfelelő módosítására. [29] 

 

6.3. A szakszervezeti tisztségviselő körüli problémák 

 

Az sem magyarázható, hogy míg a munkaviszony munkavállalói képviselő esetében bármilyen 

okból jogellenes megszüntetés esetén igényelhető a munkaviszony helyreállítása, a 

szakszervezeti tisztségviselő ezt csak abban az esetben kérheti, ha a munkáltatói felmondáshoz 

a felsőbb szakszervezeti szerv előzetesen nem járult hozzá. 

A korábbiakban jogalkotó – érthetetlen módon – a munkavállalói képviselő fogalmába nem 

értette bele a szakszervezeti tisztségviselőt. [16] Így viszont – mivel az előzetes egyetértés csak 

a munkáltató felmondáshoz szükséges, ha azonnali hatályú felmondással szüntették meg 

jogellenesen a tisztségviselő munkaviszonyát, a törvény alapján nem kellett a munkaviszonyt 

helyreállítani, hacsak nem volt megállapítható egyben például az egyenlő bánásmód megsértése 

is. [31] 

Ezzel a problémával foglalkozott az Alkotmánybíróság 3222/2017. (IX. 25.) számú 

határozatában. Az ügyet a testület elé utaló munkaügyi bíró véleménye szerint ugyanis sérti az 
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egyenlő bánásmód követelményét, hogy egyrészt a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 

a joggal való visszaélés tilalma miatt is lehetővé teszi a visszahelyezést, míg az Mt. nem,3 

másrészt – az előterjesztő szerint – nincs ésszerű indoka az egyes érdekképviseleti szereplők 

közötti különbségtételnek. Az Alkotmánybíróság azonban elutasította az alaptörvény-

ellenességének, valamint nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására, és a támadott 

rendelkezések megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést, így nem tudta orvosolni a 

szakszervezeti tisztségviselők védelmével kapcsolatos szabályozási anomáliákat. [12] 

Habár az Mt. 2018. január 1-től életbe lépett változása orvosolta a fenti hiányosságot, miszerint 

a védelemre megjelölt választott szakszervezeti tisztségviselő is munkavállalói képviselőnek 

tekintendő, továbbra is maradtak azonban nyitott kérdések a szakszervezeti tisztségviselők 

körül. [11] Így példának okáért vélhetően egy kodifikációs mulasztás, hogy a jogalkotó nem 

helyezte hatályon kívül a helyreállítás esetkörei közül a szakszervezeti egyetértés hiányában 

közölt felmondást. Utóbbi rendelkezés ugyanis feleslegessé vált, miután valamennyi 

munkavállalói képviselő – így immáron a szakszervezeti tisztségviselő – munkaviszonyának 

bármely okból jogellenesnek ítélt munkaadói megszüntetése esetén alkalmazandók az Mt. 83.§-

ban foglalt különös törvényi következmények. [18] Az említett „bármely ok” fogalmába a 

felettes szakszervezeti szerv egyetértésének hiányában közölt felmondás is beletartozik, így 

annak külön nevesítése a bemutatott törvényi szabályozás folytán feleslegessé vált. [5] 

 

7. Összegzés 

 

A fentiekben röviden felvázoltam a munkaviszony helyreállításának fő sarokpontjait, a 

szabályozás hátterét, indokait, esetköreit, járulékos kérdéseit, és a gyakorlatban felmerülő 

anomáliákat. A következőkben ezen megállapítások tükrében igyekszem levonni a konklúziót, 

ezáltal választ adni a dolgozatom címében feltett kérdésre. 

A helyreállítás mellett szóló legfőbb érv, hogy kizárólag a továbbfoglalkoztatással valósulhat 

meg az érvénytelenség általános jogelvekből levezethető, szükségszerű jogkövetkezménye, 

vagyis az eredeti állapot helyreállítása. Továbbá a munkavállalók védelmét garantálja, amit 

munkaviszonyok sajátos, hierarchikus jellegéből fakadó, munkavállalói kiszolgáltott pozíció 

indokol. További súlyosbító körülmény a munkaviszony szociális funkciója, miszerint a 

munkaviszony által biztosított jövedelem, mint megélhetési forrás kiesése a munkavállaló által 

eltartott személyekre nézve is hátrányos következmény. 

Ugyanakkor a munkaviszony helyreállítása contra oldalról is indokolható. Az Mt. 

munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeire vonatkozó szabályai mindig 

is a leghangsúlyosabbak közé tartoztak, ezért e szabályok egyértelműsége a jogalkalmazás 

tekintetében döntő jelentőségű. A jelenlegi szabályozás azonban nehezen áttekinthető és 

nehezen értelmezhető. A jogintézmény gyakorlati alkalmazását gátolja az eltérő jogszabályi 

források diszharmóniája. Hiszen alkalmazni az Mt. által rögzített alapkövetelményeket, a 

kártérítés meghatározásánál a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) által rögzített kártérítési felelősségi általános szabályokat, a 

társadalombiztosítási jogviszony vizsgálatánál a Tbj.-t, illetve az egyenlő bánásmód 

követelményének vizsgálata kapcsán Ebktv. vonatkozó rendelkezéseit is. 

Utóbbiak között vannak olyan szabályok, amelyek egymást jól kiegészítik, más szabályok 

kapcsán azonban kérdéses, hogy a jogellenesség jogkövetkezményeként alkalmazhatók-e, 

illetve, ha igen, ezeket miként kell értelmezni ahhoz képest, hogy a kártérítés körébe tartozó 

elmaradt jövedelmet az Mt. korlátozza tizenkét havi távolléti díj összegében. Különösen 

megfontolandó a Ptk. 6:528. § (3) – (6) bekezdéseinek az Mt-nek megfelelő munkajogi 

tartalommal beemelése az Mt-be. [29] 

                                                 
3 E körben lásd a dolgozat 5.1. pontjában foglalt problémát. 
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A legnagyobb ellenérvet ugyanakkor a jogosultak bizalmatlansága jelenti a jogintézmény felé, 

amit a legszemléletesebben az a gyakorlati tendencia mutat, hogy a sérelmet szenvedett 

munkavállalók csak ritkán élnek igénnyel a munkaviszony helyreállítása iránt. Erre a Kúria 

joggyakorlat-elemző csoportja is rávilágít, amikor megjegyzi, kevés esetben fordult elő, hogy 

a felperes a jogviszony helyreállítására tartott volna igényt. [29] Mindezek alapján a 

visszahelyezés taxatíve meghatározott, minősített jogsértésekhez kötése mellett a 

munkaviszony helyreállítása, mint szankció alkalmazása a gyakorlatban csak kivételes lehet. 

Már csak azért is, mert ritka, hogy a hosszú pereskedés után egy munkavállaló visszavágyna 

ex-munkáltatójához. Ha viszont a jogviszony helyreállítása lehetetlen, a patthelyzet megoldása 

a további foglalkoztatás elmaradása, azaz paradox módon csak a munkaviszony újbóli 

megszüntetése lehet. [13] 

Összegezve a dolgozatban foglaltakat, megállapítható, hogy a munkaviszony helyreállítása, 

mint a munkáltatói jogellenes munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezménye elméleti és 

gyakorlati szempontból egyaránt ambivalens megítélésű. Ugyanakkor álláspontom szerint a 

jogintézményt övező elméleti, szabályozási, illetve gyakorlati alkalmazási nehézségek, 

anomáliák, valamint a jogosultak jogintézménnyel szembeni bizonytalansága, ezáltal pedig 

ritka, és amúgy is nehézkes alkalmazása kitűnően példázza, hogy a jogintézmény a jelenlegi 

szabályozási keretek között nem nyújt kielégítő megoldást jogellenes munkaviszony-

megszüntetés esetén a munkavállalók számára, így álláspontom szerint a vonatkozó 

szabályanyag „csöbörből vödörbe” esetének tekinthető. 
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Abstract 

Migrant labour, casual and unskilled workers who move about systematically from one region 

to another offering their services on a temporary, usually seasonal, basis. International labor 

migration is the mobility of labor from one country to another for a period more than one year. 

Migrant workers problem is the very important issue for every country. Nowadays the people 

from one country, especially which are less developed country, are working abroad to another 

country. The total number of international migrants increases continuously. International labor 

migration is one of the objective bases of becoming an integrated international system. They 

need to get their rights without being infringement. The migrants from some country who have 

less developed are still facing the infringement of their some rights, for instance, freedom of 

speech, right to live, not getting the remuneration regularly, freedom of movement, etc. The 

migrant workers need to enjoy the rights under the international labor standards. There are two 

kinds of migrant workers around the world, legal and illegal. How do the governments protect 

the illegal migrant workers? This issues is so complicated and deep problem for every country 

because many of the people lived in the borders are entering into another country illegally. Even 

the legal migrants often face the infringement of their rights in their workplace. The illegal 

migrants can have a lot of being violation of their rights. In my presentation I will present about 

the migrant workers’ rights under the International Labor Laws, conventions, Organization etc. 

I will make my publication by pointing out the rights of the migrants, their facing requirements, 

their remedies, their chances, their accommodation, etc. And I want to pull my hypothesis by 

making this research. How many migrant workers are facing the infringement of their rights 

around the world? How many percentage of the infringement can be reduced in the future? I 

want to express and state these questions on my paper exactly. I think these two questions are 

very important to every migrant workers around the world.  

Keywords: Rights, International migrants, legal, illegal, infringement 

 

1. Introduction 

 

Migration is one of the global issues. Legal/regular migrant workers and illegal/irregular 

migrant workers are taken into consideration into this topic. I will write in this article about the 

definitions of migrant worker, legal/regular and illegal/irregular migrant worker, the 

fundamental and basic principles of migrant workers, how to protect of migrant workers, and 

of legal/regular migrant workers and illegal/irregular migrant workers. In this article, my 

hypothesis is that if every receiving country adhere and enact their national labor laws in 

accordance with the global justice and exactly with the international labor standards, the 

migrant workers’ problems can be reduced in the future. My goal of this article is to concentrate 

the migrant workers’ rights and protect their right to life.  

What is migrant worker? the term migrant worker means a person who migrates or who has 

migrated from one country to another with a view to being employed otherwise than on his own 

account and includes any person regularly admitted as a migrant worker.1 Migrant workers are 

the people  who leave home to find work outside of their hometown or their country .2Your 

dictionary defines the migrant worker is a person with temporary permission to work in another 

mailto:thazinkhaingmoe@gmail.com
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country .3Migrant worker means that a  person who moves from one place to another, especially 

in order to find work or better living conditions.4 The term "migrant worker" refers to a person 

who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of 

which he or she is not a national.5 So migrant worker means a person who enter into another 

country from his original country for working.  

Definitions of legal/regular and illegal/irregular migrant workers are not defined in the 

dictionary and by the scholars. Legal/regular migrant worker definition is the same with migrant 

worker definition. If legal/regular migrant worker is defined by me, it is that a person who is 

legally migrated to another or developed country from his native country . Before defining 

irregular migrant worker, firstly it needs to know what irregular migration is. Irregular 

migration is movement of persons to a new place of residence or transit that takes place outside 

the regulatory norms of the sending, transit and receiving countries. 6 Movement that takes place  

outside the regulatory norms of the sending, transit and receiving countries. There is no clear 

or universally accepted definition of irregular migration. From the perspective of destination 

countries it is entry, stay or work in a country without the necessary authorization or documents 

required under immigration regulations .7 Someone who, owing to illegal entry or the expiry of 

his or her visa, lacks legal status in a transit or host country. The term applies to migrants who 

infringe a country’s admission rules and any other person not authorized to remain in the host 

country (also called clandestine/ illegal/undocumented migrant or migrant in an irregular 

situation.8 So irregular migrant worker definition is based on the irregular migration. Irregular 

Migrant Worker is a person who works in another country without any authorization to work 

or documents required under immigration regulations.  

 

2. Fundamental and Basic Principles of Migrant Workers 

 

All migrant workers have their basic human rights. There are International Human Rights 

Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of Their 

Families, International Labour Standard Conventions and Instruments for the Migrant Workers 

have stated all the fundamental and basic principles of migrant workers. All the members of 

these conventions have to provide the rights of the migrants in their national labour laws in 

accordance with these conventions and instruments. The main fundamental and basic rights for 

migrant workers are: 

1. Discrimination 

2. Social Security 

3. Medical Health Care 

4. Education 

5. Trade Unions  

 

2.1. Discrimination 

 

Not only legal/regular migrant workers but also illegal/irregular migrant workers face the 

discrimination in their employment, if it is reviewed. It is a big infringement for the migrant 

workers. Migrant workers have the right to enjoy treatment not less favourable than nationals 

of the receiving countries in respect of remuneration, 8 other work conditions ( eg.Overtime, 

work hours, weekly rest, holidays with pay, safety, health, termination of the employment 

relationship, etc). 9 

Moreover the migrant workers have to get fairly in other terms of employment (eg. Minimum 

age of employment, restriction on home work,etc.) 10They shall enjoy equality of treatment 

with nationals in respect of guarantees of security of employment, the provision of alternative 

employment, relief work and retraining. 11 A  national policy designed to promote and to 
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guarantee, by methods appropriate to national conditions and practice, equality of opportunity 

and treatment in respect of employment and occupation, of social security, of trade union and 

cultural rights and of individual and collective freedoms , are declared and pursued.12  Migrant 

workers shall have to apply treatment in respect of remuneration, membership of trade union, 

accommodation, social security, employment taxes and legal proceedings without 

discrimination of nationality, sex, religion and race. 13 

 

2.2. Social Security 

 

 All migrant workers should have the right of social security, one of important rights. 

Social security is legal provision in respect of employment injury, maternity, sickness, 

invalidity, old age, death, unemployment and family responsibilities, etc .   With respect to 

social security migrant workers and members of their families shall enjoy in the receiving 

countries the same treatment granted to nationals. The competent authorities to the sending 

country and receiving country can establish the necessary arrangements to determine the 

modalities of application of this norm .14 Where the applicable legislation does not allow 

migrant workers and members of their families a benefit, the States concerned shall examine 

the possibility of reimbursing interested persons the amount of contributions made by them 

with respect to that benefit on the basis of the treatment to nationals who are in similar 

circumstances .15  national laws or regulations of immigration countries may prescribe special 

arrangements concerning benefits or portions of benefits which are payable wholly out of public 

funds, and concerning allowances paid to persons who do not fulfil the contribution conditions 

prescribed for the award of a normal pension. 16 

 

2.3. Medical Health Care 

 

 Migrant workers and members of their families shall have the right to receive any 

medical care urgently required for the preservation of their life or the avoidance of irreparable 

harm to their health on the basis of equality of treatment with nationals of the receiving country. 

17 If migrants for employment and the members of their families authorised to accompany or 

join them are in reasonable health, the receiving country has responsibility to undertake for their 

medical health. 18Moreover, if migrants for employment and members of their families enjoy 

adequate medical attention and good hygienic conditions at the time of departure, during the 

journey and on arrival in the territory of destination, the State for the employment have the 

responsibility to undertake. 19 

 

2.4. Education 

 

 This right is essential to the members of the families of the migrant workers. Some family 

members of migrants are accompanied with them in their the state of employment. So their 

children should get the right to education in the receiving country . Article-30 of ICPRMW 

states that each child of a migrant worker shall have the basic right of access to education on 

the basis of equality of treatment with nationals of the State concerned. 20Besides, the receiving 

country shall enact such legislation and promote such educational programmes as may be 

calculated to secure the acceptance and observance of the policy and take measures, encourage 

ducational programmes and develop other activities aimed at acquainting migrant workers as 

fully as possible with the policy, with their rights and obligations and with activities designed 

to give effective assistance to migrant workers in the exercise of their rights and for their 

protection.22 

 



391 

 

2.5. Trade Union 

 

When migrant workers face the infringement of their rights in the receiving country, they should 

have the right to participate in the trade union. So some conventions give the rights about the 

trade union to the migrant workers. Article- 26 of ICPRMW provides that migrant workers and 

their family members have the right to take part in meetings and activities of trade union and 

of any other associations established in accordance with law, for protecting their economic, 

social, cultural and other interests, subject only to the rules of the organization concerned. 23 

And they have the rights to join freely any trade union and any other association as aforesaid 

and to seek the aid and assistance of trade union. 24 

 

3. How to protect the legal/regular and illegal/irregular migrant workers from the 

infringement 

 

 To protect all the migrant worker, including legal and illegal, the two States which are 

sending and receiving countries have the liability to safeguard and solve their problems, with 

their national labour laws and policies or with cooperating in the international organizations. If 

the population of migrant workers around the world are reviewed, there are 235 millions of 

migration, amongst them, 164 millions are migrant workers which are 98 millions of male and 

68 millions of female .25 

 Firstly the State received the migrant workers have to be a member of International 

labour organization and regional integration for them. And the States should ratify the 

International Convention On the Protection of All Migrant Workers and Members of Their 

Families which is one of nine core conventions. If doing so, they can protect actually the 

migrant workers by cooperating with these organizations and conventions.  

Regional integration is also essential to solve the migrant worker’s problems. For example, 

ASEAN and EU Organizations have the protocol for protecting of the rights of migrant workers. 

In ASEAN there is a ASEAN Census on the Protection of The Rights of Migrant Workers. In 

Europe, there is European Convention on the Legal Status of Migrant Workers. With the Census 

and Convention, the state parties have to adhere the terms and conditions of those in enacting 

their national labor laws. So the national labour laws is a part of the very important protection 

of them. National labour laws of receiving countries need to have the effective protection by 

virtue of preventing of the infringement of the rights of migrant workers. The unions’ activities 

towards migrants, as well as the reading of their activities as such, should rest on global theories 

rather than on nationality based ones. 26 

If it is accepted that unions have obligations along the lines of the three-axis framework, when 

the obligation is forceful and acted upon by unions, it can be claimed that it should be 

recognized by third parties, such as courts, and that it adds a global dimension to rights relating 

to collective action, such as the rights to unionise, the right to collective bargaining, and the 

right to strike. Situating these rights within a global framework, rather than a local one, alters 

the balance between them and global economic righs. 27 

For the illegal migrant workers, Article – 3 of Migrant Workers Convention 1975 states to 

suppress the clandestine movements of migrants workers and illegal migrant workers and to 

against the organizers of illicit or clandestine movements of migrants. 28 It is the right fact 

because every country should prevent legally not arised so much of illegal  migrants . If so, the 

population of illegal migrants become less.  Article- 25(3) of ICPRMW states that migrant 

workers shall not be deprived of any rights derived from this principle by reason of any 

irregularity in their stay or employment. In particular, employers shall not be relieved of any 

legal or contractual obligations, nor shall their obligations be limited in any manner by reason 

of such irregularity. 29 
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4. Conclusion 

 

If I conclude about this article, there are five basic important rights mainly for the 

migrant workers, discrimination, medical health , education, social security and trade union. 

The ILO conventions and ICPRMW are specifically used for all the migrant worker’s rights 

protection. The issues of migrant workers in the modern age is one of the biggest ones. So all 

the countries including sending and receiving countries have the responsibility to protect the 

migrant workers’ rights by cooperating with regional integration and international 

organizations. In the future the migrants’ issue becomes small if all the receiving countries 

protect their rights and solve their problems under their national labour laws which is breast 

global. Collective bargaining and collective action need to be performed in receiving countries 

to get fair and justice for the migrant workers. So all migrant workers should have the right to 

enter and negotiate with the trade unions in their employment country. When they face the 

infringement of their rights in the country, it is the first step and relying on the claims of theirs. 

To protect the migrant workers’ rights, the State in which allowed the migrants need to be a 

member of ILO and ratify on the International Human Rights Conventions. If they all perform 

the affairs of migrants problem under the global justice, the right to life of them become more 

complete and almost perfect. 
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Absztrakt  

A munkajogviszony alanyait különböző jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. Ezek 

törvényi szabályozása kulcsfontosságú, hiszen az e jogviszonyban lévő alá – fölé rendeltség 

miatt olykor a munkáltató könnyen átlépheti azt a láthatatlan határt, mellyel már a munkavállaló 

érdekeit sértheti és amellyel szemben védelmet kell biztosítani. E védelem egyrészt levezethető 

az Alaptörvényből, másrészt a Munka törvénykönyvéből, mely részletes szabályokat tartalmaz 

az ellenőrzésre nézve.  

Kutatásom alatt a fent említett, témámhoz kapcsolódó jogszabályokat vettem górcső alá, 

amelyeket a bírói gyakorlatból vett példákkal igyekeztem alátámasztani. A levont 

következtetések alapján megállapíthatjuk, hogy a munkáltató e jogának törvényi kereteket 

átlépő gyakorlása során főként személyiségi jogsértésről beszélhetünk, így fel kell tennünk a 

kérdést: meddig mehet el a munkáltató jogai gyakorlása során, anélkül, hogy azzal ne okozzon 

hátrányt másnak, de legfőképp az általa alkalmazott munkavállalónak? A személyiségvédelem, 

annak eszközei, mint polgári jogi kategóriák munkajogban történő alkalmazhatósága érdekes 

helyzetet szül, mely helyzet megoldásának kifejtése is szerepet kap munkám során, a Polgári 

Törvénykönyv vonatkozó szakaszainak, valamint az ítélkezési gyakorlat egyes eseteinek 

értelmezésével.  

A munkáltató azon túlmenően, hogy megsértheti a munkavállaló valamely személyiségi jogát, 

fontos alapvető jogokat is korlátozhat eljárása alatt, ilyen a személyes adatok védelméhez való 

jog vagy épp a magánélethez való jog. E sérelmek kompenzációjára szolgálhat a polgári jog 

által szabályozott sérelemdíj intézménye, melynek munkajogi jelentősége szintén elemzésre 

kerül a tanulmányban. Az ellenőrzés konfliktust okozhat a munkavállaló magánélete és a 

munkáltató jogos gazdasági érdeke között, így kérdéses, hogy miként lehet rendeltetésszerűen 

egyensúlyozni e két jogosultság között. Ennek kapcsán elengedhetetlen az egyes adatvédelmi 

előírások, a munkajogviszonyok során általában jellemző adatkezelés és az ahhoz szükséges 

jogalapok bemutatása, mind a magyar, mind pedig a nemrégiben nagy változásokhoz vezető 

uniós szabályozás, az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezésein keresztül. 

Célom eléréséhez röviden szükséges áttekinteni az Emberi Jogok Európai Bíróságának 

munkáltatói ellenőrzésre vonatkozó döntéseit, hiszen a személyes adatok védelméhez való 

jogunk sérelme leggyakrabban e jogosultság gyakorlása során következhet be. 

Az újdonságként megjelenő Általános Adatvédelmi Rendelet több ágazati jogszabályban 

vezetett komoly változáshoz, így a választott témám által érintett egyes törvényekben is. Az Mt. 

tervezett módosítása alapján az egyik ilyen fordulat a különleges adatok (pl. biometrikus adat, 

bűnügyi személyes adat, kóros szenvedélyre vonatkozó adat) kezelését érinti, amelyre nézve 

eddig a munkáltatónak viszonylag kevés jogosultsága volt, azonban a jövőben ez bővülhet. 

Következtetésképpen megállapíthatjuk, hogy az adatvédelmi innováció nemcsak a 

mindennapok életvitelébe avatkozik be és változtatja meg azt folyamatosan, hanem beférkőzik 

a munka világába is, szélesebb felületet biztosítva így a munkáltatói visszaéléseknek, különösen 

az ellenőrzési jog gyakorlása során.   

Kulcsszavak: munkáltatói ellenőrzés, adatvédelem, GDPR, személyiségi jogok 
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1. Bevezető gondolatok 

 

A munkaviszonyban, mint minden jogviszonyban a feleket különböző jogok illetik meg és 

kötelezettségek terhelik. Ezek közül a munkáltató ellenőrzési jogosultsága az egyik 

legvitatottabb terület, köszönhetően a munkaviszony alá-fölérendeltségi jellegének. [1] Okkal 

merülhet fel a kérdés: miért állíthatjuk ezt ilyen biztosan? A munkaviszony e tulajdonságból 

következik, hogy a munkáltató „túlerőben” van a munkavállalóval szemben, könnyen 

visszaélhet hatalmával akár az ellenőrzés során is, így fontos, hogy pontos határvonalakat 

állapítsunk meg e téren, hogy kiegyenlítsük a két fél esélyeit, egyensúlyt teremtve a 

munkaviszony alanyai között.  

Összességében az általam vizsgált témával kapcsolatban tehát az alábbi kérdés megválaszolását 

látom szükségesnek: létezik-e pontos határvonal az egyik legfontosabb munkáltatói 

jogosultság, az ellenőrzési jog kapcsán, és ha igen, hol húzhatjuk azt meg úgy, hogy az ne 

jelentsen sérelmet a munkavállaló számára? A továbbiakban ennek meghatározására teszek 

kísérletet. Az általam felvetett probléma megoldásához remek kiindulási pontot jelent a jogalap 

kérdése, tekintve, hogy ezzel kapcsolatban sem beszélhetünk egységes álláspontról, igen 

kétséges e téren is a megítélés. Ahhoz ugyanis, hogy a munkáltató megfelelően, azaz jogszerűen 

gyakorolhassa ellenőrzési jogát a munkavállaló felett, szükséges valamilyen, a tevékenységét a 

lehető legteljesebben alátámasztó jogalappal rendelkeznie. A magyar jogban több jogalapról 

beszélhetünk: az önkéntes hozzájárulásról, a törvényi felhatalmazásról és a munkáltató jogos 

érdekéről is. Ezek közül teljességgel egyikről sem állítható biztosan a „megfelelőség”, így 

további fontos kérdéseket vethet fel az alkalmazásuk a jövőre nézve. Ezeket pedig kiegészítik 

az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) szereplő jogalapok, azonban ezek vizsgálata nem 

képezi jelen tanulmány tárgyát. [2] 

E kezdő gondolatok fényében szeretném bemutatni választott témámat, bízva abban, hogy 

megfelelő választ nyújthatok az általam feltett kérdésekre, kijelölve a potenciális útvonalat a 

munkáltatói ellenőrzés számára.  

 

2. A jogalapok kérdésköre 

 

Ahogyan azt a fentiekben láthattuk, kiindulási pontként a jogalapok kérdéskörét érdemes 

vizsgálni, ahhoz hogy minél szélesebb körű megoldást vázolhassunk fel a jövőre nézve. A 

jogalap az a lehetőség vagy kötelezettség, amely lehetővé vagy éppen kötelezővé teszi az adatok 

felvételét, rögzítését, tárolását, kezelését. Ezekkel kapcsolatban azt a tényt érdemes tudni, hogy 

minden adatkezelési cél jogszerűségét tudni kell bizonyítani, minden adatkezeléshez hozzá kell 

rendelni egy jogalapot. Ha nem tudunk jogalapot felmutatni, akkor az adatkezelés – ideértve a 

munkáltatói ellenőrzés során történő adatkezelést is – jogellenes lesz. [3] A következőkben a 

már említett jogalapokat egyenként veszem górcső alá, feltárva az azokkal kapcsolatos 

problémákat, illetve lehetséges alkalmazhatósági területeiket a munkajogviszonyok világában. 

Elsőként a munkavállaló önkéntes hozzájárulását taglalom, mint lehetséges jogalapot. 

Közkeletű tévhit, hogy a munkahelyi ellenőrzés jogalapja a hozzájárulás, ugyanis ennek fontos 

alkotóeleme az önkéntesség, amiről épp a már említett alá-fölérendeltségi viszony miatt nem 

mindig beszélhetünk egy adott munkaviszonyban. Az önkéntesség ebben a kontextusban 

ugyanis azt jelentené, hogy a munkavállalónak valós lehetőséget kell biztosítani a hozzájárulás 

megtagadására anélkül, hogy emiatt hátrány érné.[4] Ezt pedig egyik munkáltató sem tudja 

teljes mértékben garantálni, ellenben fontos kiemelni, hogy bizonyos esetekben elvégezhető az 

ellenőrzés a munkavállalók fölött, ahol értelmezhető az önkéntes hozzájárulás. [5] 

A törvényi felhatalmazás pedig azért nem tekinthető megfelelő jogalapnak, mert valamely 

jogszabályban kellene felhatalmazni a munkáltatókat arra, hogy ellenőrzést végezzenek, és 

egyelőre nem beszélhetünk olyan magyar jogszabályról, amely pl. a munkahelyen történő 
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kamerás megfigyelést írná elő konkrét kötelezettségként. Természetesen mintegy 

ellenmondásként meg kell említeni a személy – és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: SzVMt.) szabályait 

is, amely előírja a megfelelő működtetését az egyes kamerarendszereknek. Azonban 

megfigyelhető-e az egyes munkavállalók munkavégzése is ilyen módon?  A Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tájékoztatása alapján 

nem, ugyanis „a kialakult adatvédelmi gyakorlat értelmében munkahelyen kamera a 

munkavállaló munkavégzésének, illetőleg munkahelyi viselkedésének megfigyelése céljából 

nem helyezhető el olyan helyiségekben, amelyekben állandó munkavégzés folyik, ebből 

következően pedig nem működtethető kamera irodákban, illetőleg munkahelyiségekben.” [6] 

Ezt az Alkotmánybíróság egyik határozata is alátámasztja, amely alapján nem lehet olyan 

kamerát elhelyezni, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet 

figyeli meg.[7] Mindezek mellett elengedhetetlen megjegyezni, hogy azokban a helyiségekben, 

ahol a munkavállaló nem jogszerűen tartózkodik, például munkaidő után vagy munkaszüneti 

napokon, működtethető kamerás megfigyelőrendszer. Így a megoldást a jogos érdeken alapuló 

adatkezelés hozza el, amely azt jelenti, hogy ha a munkáltató jogos érdeke miatt szükséges, az 

ellenőrzés elvégezhető. A jogos érdek meghatározása során három konjunktív feltételre kell 

figyelemmel lennie a munkáltatónak: egyrészt a jogos érdeknek törvényesnek kell lennie. 

Ennek nem szükségszerű követelménye az, hogy jogszabály rögzítse a jogos érdeket, csak 

összeegyeztethetőnek kell lennie az uniós és a magyar jogszabályi rendelkezésekkel, illetve, 

hogy ne ütközzön a felügyeleti hatóság gyakorlatával sem.  

Ezen túlmenően a jogos érdeknek egyértelműnek kell lennie, így tehát nem elegendő 

általánosságban megfogalmazni azt. Ebből következik, hogy nem elegendő az az egy 

mondatban összefoglalt általános munkáltatói kinyilatkoztatás, hogy a munkáltató ellenőrizheti 

a munkavállalót. Egy jogszerű munkáltatói ellenőrzéshez a munkáltatónak elsősorban a 

munkaköri leírásban, belső szabályzatban vagy munkáltatói utasításban szükséges 

meghatároznia a munkavállaló munkaviszonyhoz vagy a munkavégzéshez fűződő 

kötelezettségeit és az azokat ellenőrző eljárások, módszerek mértékét, módját és 

szükségességét. Itt azonban az Mt. vonatkozó szakaszain túl az Emberi Jogok Európai Bírósága 

által kimunkált elvekre is figyelemmel kell lennie, amelyeket a következő fejezetben mutatok 

be.  

Harmadrészt a jogos érdeknek valós, fennálló érdeknek kell lennie, amely egyúttal 

megalapozott is. [8] E körbe tartozik a gazdasági érdek, a hatékonyság, de az az egyszerű igény 

is, hogy a munkáltató által biztosított eszközöket a munkavégzésre és a munkaviszonyból eredő 

kötelezettségek teljesítésére használják a munkavállalók. E feltételek teljesítéséhez nagy 

segítséget nyújt az érdekmérlegelési teszt, amely alapján a munkáltatók írásban dokumentálják 

az ellenőrzéssel kapcsolatos információkat, alátámasztva azokat a megfelelő érvekkel. A NAIH 

a tájékoztatójában egy lehetséges forgatókönyvet javasolt a munkáltatók számára a teszt 

elvégzésével kapcsolatban, [9] ugyanakkor az Adatvédelmi Munkacsoport Véleménye is 

tartalmaz egy más szempontrendszer szerint összeállított útmutatót. [10] Ezen érdekkel 

szemben képeznek korlátokat a munkavállalók személyiségi jogai, a magánszféra vagy a 

személyes adatok tiszteletben tartása, hiszen a munkaviszony létesítésekor nem emberi 

mivoltukat, hanem szimplán munkavégzésüket bocsátottak forgalomba, így ezeket nem 

ronthatja le a munkáltatói ellenőrzés. E két meglehetősen fontos jogosultság között igyekezett 

megoldást találni a jogalkotó, álláspontom szerint helyesen, amikor törvénybe foglalva 

kimondta, hogy szigorú feltételekkel, [11] de korlátozhatóak a munkavállaló személyiségi 

jogai, addig, amíg azok a törvényben meghatározottaknak megfelelnek, és nem járnak valamely 

személyiségi jog olyan szintű sérelmével, ami nem indokolt. 
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3. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó gyakorlata 

 

Az általam feltett kérdés fontosságára, illetve bonyolultságára hívja fel a figyelmet az is, hogy 

az EJEB is kidolgozott bizonyos jogelveket, melyek párhuzamban a magyar joggal, az 

ellenőrzési jog határainak megállapítására irányulnak. 

Elsőként fontos kiemelni, hogy a magyar jogban az előzetes tájékoztatás akkor lesz megfelelő, 

ha megfelelő információval szolgál arra nézve, hogy a munkáltató milyen eszközöket használ 

az ellenőrzés során, illetve, hogy rögzítik, tárolják-e a felvételeket, bizonyos adatokat és ha 

igen, milyen célból. Ezzel összhangban mondta ki az EJEB a COPLAND v. Egyesült Királyság 

ügyben, (hangsúlyozva, hogy milyen fontos is az előzetes tájékoztatás) hogy az előzetes 

tájékoztatás hiánya miatt a munkavállaló joggal bízhat a munkahelyi eszközök magáncélú 

használatában, azok az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkében meghatározott 

védelem alatt állnak, így e tájékoztatás a munkáltató felelőssége.[12] 

A másik sarokköve a szabályozásnak, hogy a hazai jog okos mértéktartással csak az ellenőrzési 

jog kereteit határozza meg, annak tartalmát a munkáltató belső szabályzata vagy épp a 

munkaszerződés, esetleg kollektív szerződés tölti ki. Ennek során azonban figyelemmel kell 

lenni az EJEB által a BĂRBULESCU – ügyben megfogalmazott követelményekre is, amely 

legfőképp a pontos meghatározásra hívja fel a figyelmet. Az ítéletből levonható legjelentősebb 

következtetés az, hogy az előzetes, általános érvényű tilalom nem váltja ki és nem mentesíti a 

munkáltatót az ellenőrzésre vonatkozó kötelezettsége alól. Nem elég tehát az egyes magatartási 

követelményeket tudatosítani a munkavállalókban, alaposan és körültekintően kell eljárni az 

ellenőrzés szabályainak lefektetése és ismertetése során is. Ezzel egyidejűleg a Bíróság 

felállított egy egységes szempontrendszert, amelynek részletes ismertetésétől most 

eltekintenék, azonban említése lényeges, hiszen a munkáltatók számára könnyíti meg az 

ellenőrzési folyamat tartalmának meghatározására irányuló szabályozás megalkotását. A teszt 

alapján a hatóságoknak azt kell megvizsgálniuk, hogy a munkáltató meghatározta-e azokat a 

módszereket, amelyek útján közvetlenül hozzáférhet a munkavállaló kommunikációjának 

tartalmához. A munkavállaló ellenőrzésének következményeit kell arányba állítani a 

munkáltató által elérni kívánt, deklarált céllal és megfelelő biztosítékot kell nyújtani a 

visszaélésekkel szemben. [13] 

Mintegy ösztönzésképp hozható fel a LIBERT – ügyben hozott ítélet, [14] amelynek jelentősége 

abban rejlik, hogy kirajzolódnak számunkra a legfontosabb kritériumok, amelyeknek a 

munkáltatóknak meg kell felelniük. Ilyen kritérium az, hogy a munkáltatónak elfogadott és 

elismert joga, hogy ellenőrizze a munkavállalót, valamint a számítógépen tárolt, 

munkaviszonnyal kapcsolatos adatokat, azonban fontos feltétel, hogy erről a munkavállalót 

megfelelően tájékoztassa és lehetőséget biztosítson számára, hogy nyomon követhesse az 

ellenőrzést. A döntés alapján arra következtethetünk, hogy a munkáltató által jól megírt, alapos 

szabályzat jogszerű ellenőrzéshez vezethet, így az annak során feltárt jogsértések megfelelő 

alappal szolgáltak a munkavállaló elbocsátáshoz. 

 

4. Jogalkotói megoldás? – Az Mt. legújabb módosítása 

 

Az újdonságként megjelenő GDPR több ágazati jogszabályban vezetett komoly változáshoz, 

így a választott témám által érintett egyes törvényekben is. Az Mt. legújabb módosítása 

megváltoztatta az ellenőrzési jogra vonatkozó jogszabályanyagot. Eddig az Mt 11.§-a 

szabályozta a munkáltató ellenőrzési jogát. Eszerint a munkáltató ellenőrzése és az annak során 

alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. Ez 

elhagyásra került, tekintettel arra, hogy nemcsak az ellenőrzések során, hanem a munkaviszony 

egészében védeni kell az emberi méltóságot. Az Mt. 11/A. §-a  a munkáltató ellenőrzési 

jogköréből fakadó adatkezelésről, valamint a munkavállaló számára biztosított 
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számítástechnikai eszközök használatáról és az eszközökön tárolt adatokba való betekintésről 

rendelkezik.[15] 

A munkáltató által biztosított számítástechnikai eszközökkel összefüggésben a változás abban 

mutatkozik meg, hogy a magánélet ellenőrzésének kizárása helyett a munkavállaló a 

rendelkezésére bocsátott számítástechnikai eszközt kizárólag a munkaviszony teljesítése 

érdekében használhatja. A módosítás előtti Mt. a számítógép-használatot csak a távmunka 

kapcsán szabályozta, olyan formában, hogy a munkáltató külön rendelkezésének hiányában 

nem volt tilos a magáncélú használat. A jelenlegi módosítás leegyszerűsíti a helyzetet azzal, 

hogy főszabályként általános jelleggel (tehát nem csak távmunka esetére) kimondja, hogy a 

munkavállaló kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja a céges 

számítógépet és akkor kell külön megállapodni, ha a munkáltató engedélyezni akarja a 

magáncélú használatot. Ezt mind az Alaptörvényből, mind a Ptk-ból levezethető azon 

munkáltatói kötelezettség is alátámasztja, hogy a magánélet nem ellenőrizhető, így tehát a 

munkáltató addig tekinthet be az ellenőrzés során az egyes eszközökön tárolt adatokba, 

ameddig el tudja dönteni, hogy az adat magáncélú-e, és ezt is csak abban az esetben, ha arról 

külön megállapodás rendelkezik. 

E változások mellett hangsúlyozandó, hogy a jogalkotó eleget tett az adatkezelésre vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések pontosítására irányuló kötelezettségének, amelyet a GDPR írt elő, és 

előrevetíti a munkáltató adatkezelési műveleteinek korlátait, illetve feltételeit különösen a 

munkáltató ellenőrzési jogának gyakorlása terén. 

 

5. Összegzés 

 

Összességében megállapítható, hogy a munkáltatói ellenőrzés kapcsán vitatott területről 

beszélhetünk, melynek igazán pontos határvonalai nem húzhatók meg. Álláspontom szerint a 

jelenlegi szabályozás alapján a munkavállaló valóban korlátok között érezheti magát, de ezek 

a korlátok nem mehetnek tovább a törvényben meghatározott kereteken. Kézenfekvő 

megoldásnak tűnhet abban az esetben, ha bekövetkezik a jogsértés az azonnali hatályú 

felmondás, mint ultima ratio alkalmazása a munkáltató érdekeit valóban sértő esetekben, [16] 

vagy épp a sérelemdíj, mint polgári jogi jogintézmény alkalmazása ezen a jogcímen, azonban 

a felek közötti megfelelő tájékoztatással csökkenthető az ilyen típusú konfliktusok száma. 

Ehhez azonban már az alapoktól jogszerűen kell eljárnia a munkáltatóknak is, kezdve a 

megfelelő jogalap meghatározásával. [17] Kutatásom során világossá vált, hogy a munkáltató 

jogos érdekére történő hivatkozás alkalmas erre, függetlenül a munkavállalók hozzájárulásától. 

Jogszerűvé teheti a munkáltató adatkezelését, feltéve, ha a munkáltató jogos érdeke arányosan 

korlátozza a munkavállalók személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját. Erre 

jelent garanciát a munkavállalóknak az írásbeliség, amely által meggyőződhetnek arról, hogy 

indokolt – e a munkáltatónál az ellenőrzés. Ezt támasztja alá az érdekmérlegelési teszt is, 

melynek elvégzése lényegében annak dokumentálása, hogy a munkáltató által tervezett 

ellenőrzésre miért van szükség, hogyan is végezné azt, és milyen garanciákat épített be az 

adatkezelés folyamatába.  

Így tehát látható, hogy a munkáltatói ellenőrzés jogszerűségének alapja a megfelelő jogi 

előkészítés, a tájékoztatás, amelynek nincs formai előírása, forráskényszere, az bármilyen 

módon meghatározható, a lényeg az, hogy a munkavállalók számára is érthető legyen a 

folyamat.  
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Absztrakt 

Minden nemzedék meghatározza azon alapvető jogtárgyakat, amelyek súlyos megsértése 

büntetést von maga után. Az európai térségen belül, az Emberi Jogok Európai Egyezményének 

égisze alatt fogalmazódnak meg a kiemelt védelemben részesülő emberi jogok és alapvető 

szabadságok. Ezek közül a szabadsághoz és biztonsághoz való jogot és a tisztességes eljáráshoz 

való jogot érdemes külön nevesíteni, mivel a napjainkban ezen alapjogok szerepe egyre inkább 

felértékelődik. Ha a hazánk biztosítani akarja a demokratikus jogállam működését, akkor 

különös figyelmet kell szentelnie a büntetőeljárással kapcsolatos alapvető értékek biztosítására.

A tanulmányomban a 2010 és 2017 között, az Emberi Jogok Európai Bíróságának a 

szabadsághoz és biztonsághoz való jog és a tisztességes eljáráshoz való jog tárgyában született 

magyar ítéleteit ismertetem, hogy a szisztematikus és rendszertani hiányosságokat, valamint az 

ebből fakadó hazai, külföldi tendenciákat és az új büntetőeljárásról szóló törvényt párhuzamba 

állíthassam. A vizsgálat alapjául, megközelítőleg kétszázhetven ítélet szolgált, amelyek nagy 

része marasztalással végződött. Mindez azt sugallja, hogy bizonyos területeken a hazánk még 

az elvárt garanciális minimumot sem érte el. Égető hiányosságok mutatkoznak a büntetőeljárási 

jog egyes szegmenseiben: így például az alternatív kényszerintézkedések alkalmazása és az 

ezeket elutasító bírósági végzések megalapozottságának köreiben. Ugyancsak kemény 

kritikával illette a Bíróság az eljárások tartamára vonatkozó jogszabályokat, illetve ezek 

hiányát. Az igazságszolgáltatás hiányosságait nem lehet az Egyezmény félreértelmezésre vagy 

az elavult joggyakorlatra fogni; a jogszabályok tényleges hatékonysága független a jogrendszer 

sajátosságaitól. Ha a megfigyeljük a hasonló kérdésekkel küzdő országokat, nem kell olyan 

messzire menni, hogy ne rendszeridegen jogintézményeket kelljen átvenni. 

A magyar büntető perjog hosszú utat tett meg, hogy elérje a mai formáját, de pár területen adós 

maradt a korszerű, alapjogokat védelmező rendelkezésekkel. Korántsem reménytelen a 

büntetőeljárási rendszer helyzete, viszont az is igaz, hogy probléma bonyolultabb annál, 

minthogy egy jogszabály módosítással orvosolható legyen. A szemléletváltásnak belső 

igényként kell megjelennie a jogalkotók, a jogalkalmazók, és általánosságban a 

jogszolgáltatásban résztvevők körében, hogy az emberi jogok és alapvető szabadságok 

védelmének a gyakorlatba történő átültetése gördülékenyen mehessen. 

Kulcsszavak: alapjogok, büntetőeljárási jog, Emberi Jogok Európai Bírósága, Emberi Jogok 

Európai Egyezménye 

 

1. Bevezetés 

 

Találóan fogalmazott Dean Spielmann, amikor az Emberi Jogok Európai Egyezményét (a 

továbbiakban: Egyezmény) a demokratikus Európa sarokkövének nevezte. Kifejezetten igaz ez 

a gondolat Magyarország esetében. A hazánk írta alá elsőként az Egyezményt a „volt 

kommunista” országok közül, és ugyancsak az elsők között rendelkeztünk Egyezmény-

konform jogrendszerrel. Közel három évtized alatt a magyar igazságszolgáltatás hihetetlen 

mértékben megváltozott, miután a szocialista jogrendszer lassacskán magáévá tette az emberi 

szabadságjogokat hirdető világnézeteket. [1] 
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A tanulmányomban az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) előtti, a 

szabadsághoz és biztonsághoz való jog és a tisztességes eljáráshoz való jog tárgyában született 

magyar ítéleteit ismertetem. Kutatásom során olyan kérdéseket jártam körbe, mint releváns 

joggyakorlat és az azt megalapozó törvényi, jogalkalmazói rendelkezések, végül az Országos 

Bírósági Hivatal és az Országgyűlés törekvései az emberi jogok és alapvető szabadságok helyes 

alkalmazására. Noha a tanulmányomban elsődlegesen a Magyarországgal szemben hozott 

ítéleteket elemeztem, a nemzetközi gyakorlat mélyebb szintű elsajátításhoz a Bíróság 

mérföldkő jellegű döntéseit is beemeltem, hogy egy egész, átlátható képet alkothassunk a 

magyar igazságszolgáltatás hiányosságairól. 

A tanulmányom egy utólagos hatásvizsgálatnak tekinthető, tehát egy olyan információgyűjtő- 

és elemző tevékenységnek, amelynek elsődleges célja a szabályozás hatékonyságának 

felmérése, és a feltárt eredmények összehasonlítása a nemzetközi elvárásokkal. A folyamat 

magába foglalta a szabályozás célzott és tényleges következményeinek részletességben történő 

vizsgálatát. A szakirodalom mellett gazdag forrásnak bizonyult a magyar „Bírósági határozatok 

gyűjteménye” és a strasbourgi Bíróság határozatait tároló HUDOC adatbázis. 

A Bíróság esetjogának megszilárdulásával új korszak hajnala köszöntött be, mind a 

magyar jogalkotásba, mind a jogalkalmazásba. A szocialista büntetőjog mély nyomokat hagyott 

a jogrendszeren, ezért még ma is lámpást kell tartania a nemzetközi emberi jogi bíráskodásnak 

az igazságszolgáltatás döntéshozatalához, hogy biztosítsa az Egyezményével összhangban 

született ítélkezést, melyek megfelelnek a hatékony jogorvoslat követelményének, és a 

lehetőségekhez mérten egyszerre szavatolja a határozat igazságát és a büntetés igazságosságát. 

 

 
1. ábra: A Bíróság magyar ügyekben született ítéletei: 2007-2017 

Forrás: Saját gyűjtés, 2017-2007 Annual reports of the European Court of Human Rights [2] 

 

2. Az önkényes szabadságmegvonás tilalma az Emberi Jogok Európai Bíróságának 

gyakorlatában 

 

A szabadsághoz és biztonsághoz való jog az egyik legnagyobb terjedelmű alapvető szabadság 

a tisztességes eljáráshoz való jog mellett. A személyi szabadság korlátozásával vagy 

megvonásával járó kényszerintézkedéseket, ezen belül is a letartóztatás intézményét, hosszú 

évek óta komoly viták övezik, mert még a napjainkban is súlyos hibákat lehet felfedezni a hazai 

gyakorlatban. [3] [4] 

Tíz év leforgása alatt a szabadsághoz és biztonsághoz való jog tárgyában született harminckét 

ítéletből, a Bíróság huszonöt esetben állapított meg alapjogsérelmet. Kifejezetten az előzetes 
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letartóztatás tárgyában született ítéletekben gyakran szó szerinti indoklással [5] marasztalták el 

hazánkat: „Valamely konkrét ügyben a folyamatos őrizet csak akkor igazolható, ha konkrétan 

kimutatható az a valódi közérdek, amely az ártatlanság vélelmének elve ellenére is nagyobb 

súllyal esik a latba, mint a személyes szabadság tiszteletben tartásának az Egyezmény 5. 

cikkében lefektetett, az egyéni szabadság tiszteletben tartását előíró szabály.” A Testület négy 

hiányosságra hívta fel a figyelmet: 

1. a nyomozóhatóságok nem teszik lehetővé a védelem hozzáférését a letartóztatási okokat 

megalapozó bizonyítékokhoz; 

2. a letartóztatással kapcsolatos fellebbezés során nincs lehetőség személyes megjelenésre; 

3. a bírósági végzések nem kellően indokoltak, sztereotip jellegűek; 

4. a kényszerintézkedések alternatív lehetőségeinek érdemi vizsgálata hiányos a 

döntéshozatal során. [6] 

 

2. 1.A szabadsághoz és biztonsághoz való jognak a tárgyában született jelentősebb magyar 

vonatkozású ítéletek 

 

A Bíróság ítéleteiből három marasztalást érdemes kiemelni; a Darvas kontra Magyarországot, 

a Galambos kontra Magyarországot és a Bandur kontra Magyarországot. Mindhárom ügyben 

változó mértékben jelentkezik az előbbiekben felsorolt öt hiányosság. 

A Darvas kontra Magyarország-ügyben a panaszost kábítószerrel visszaélés miatt vették 

őrizetbe. Az ügyben tárgyalást tartottak, és elrendelték a kérelmező házi őrizetbe helyezését, 

majd fellebbezés nyomán előzetes letartóztatásra súlyosították összejátszás és bűnismétlés 

veszélye miatt. Végül négy hónap múlva szabadlábra helyezték a kérelmezőt. Egy hónapra rá 

egy másik ügyben, kábítószer-kereskedelem minősített esete miatt a bíróság tárgyalás tartásával 

összebeszélés veszélyére hivatkozva elrendelte a kérelmező előzetes letartóztatásba helyezését. 

Egy év leforgása alatt a bíróság a törvényben előírt időszakonként meghosszabbította a 

letartóztatást, de a jogalapokat (szökés, elrejtőzés, összejátszás, bűnismétlés veszélye), mintegy 

futószalag szerűen alkalmazta. A kérelmező óvadék ellenében történő szabadlábra helyezés 

iránti kérelmet nyújtott be, de a bíróság elutasította a kérelmét. Nem sokkal később, az óvadék 

elutasítása után a nyomozást megszüntették. Ezt követően egy másik ügyben, kábítószer-

kereskedelem minősített esetében bűnrészesség vádjával nyomozás indult a panaszos és 

huszonegy bűntársa ellen. A köztes időszakot a terhelt előzetes letartóztatásban töltötte. Bíróság 

szerint az első ügy feltárására irányuló nyomozás megszüntetése és a második ügy vádiratának 

benyújtása előtt nem lett volna helye a panaszos fogvatartásának, továbbá azt hangsúlyozta, 

hogy a panaszos ellen felhozott ésszerű gyanúnak egyre bizonyítottabbá kellett volna válnia az 

eljárás során, a magyar hatóság mégsem tudott érdemleges bizonyítékot felmutatni. A Bíróság 

hiányolta az eljárásból, hogy a hazai hatóság nem vette figyelembe se az ügy egyedi 

körülményeit, se a kérelmező személyes körülményeit, vagy a beavatkozás kevésbé tolakodó 

eszközeit. [7] 

Galambos kontra Magyarország-ügyben a panaszost kémkedés gyanújával házi őrizetbe 

helyezték, majd előzetes letartóztatásra súlyosították a kényszerintézkedést. A bíróság azzal 

indokolta a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelését, hogy a bűncselekmény tárgyi súlya 

mellett az elrejtőzés, szökés veszélye fennállt, noha házi őrizetben a terhelt nem próbálta meg 

felvenni a kapcsolatot a külföldi ismerőseivel. A külföldi kapcsolatok ténye ugyan releváns az 

ügy szempontjából, de önmagában semmiképp sem alapozhatja meg az előzetes letartóztatást. 

A panaszos szerint sem ő, sem védőügyvédje nem kapta meg a vádhatóságtól az előzetes 

letartóztatás meghosszabbítása, illetve a megszüntetésre vonatkozó ügyészi indítványt. Ezek 

fényében a Bíróság megjegyezte, hogy a javarészt írásbeli eljárás nem biztosít egyenlő esélyt a 

vádhatósággal szemben a védelem számára, hogy akadálytalanul érvényesíthesse a jogait. A 

marasztalásában arra jutott, hogy a bíróság döntése sztereotip jellegű volt, a kényszerintézkedés 
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elrendelése során figyelmen kívül hagyta mind a terhelt személyi körülményeit, mind a 

panaszos jelenlétét a tárgyaláson biztosító alternatív lehetőségeket. [8] [6] 

A Bandur kontra Magyarország-ügyben a panaszos ellen jelentős kárt okozó csalás vádja miatt 

elfogatóparancsot adtak ki. Amikor ez a tudomására jutott, önként jelentkezett a rendőrőrsön, 

ahol kihallgatták gyanúsítottként, majd még aznap őrizetbe vették. Az elfogatóparancsot 

korábban azért adták ki, mert a panaszos külföldi munkahelye miatt nem volt elérhető az 

állandó lakcímén. Nem sokkal később ügyészi indítványra a bíróság előzetes letartóztatásba 

helyezte a panaszost szökés, elrejtőzés, bűnismétlés veszélyére és a tanúk befolyásolására 

hivatkozva. Valójában a szökés és elrejtőzés veszélyét nem támasztotta alá semmilyen 

közvetlen bizonyíték – a panaszos büntetlen előéletű volt, már negyven éve ugyanazon a 

lakcímen élt és támogatta a családtagjait –, és az tény, hogy önként adta fel magát 

nagymértékben csökkentette a különös letartóztatási feltételek súlyát. A Bíróság ismételten 

megerősítette az álláspontját a fegyveregyenlőségen: a nyomozati iratokhoz való hozzáférés a 

szabadságmegvonás törvényességének fenntartásához és a hatékony megtámadásához elemi 

jelentőségű; az önkényesség elleni garancia érvényesítése érdekében a hatóság köteles a 

fegyveregyenlőség elve alatt biztosítani a védelem jogait. [9] 

A marasztalások számának tükrében, mégsem lehet azt állítani, hogy a Bíróság túl keményen 

járna el Magyarországgal szemben. Ha kellően megalapozott a hazai hatóság érvelése, a 

Testület elfogadja a hatóság érvelését, mint ahogy azt Nagy Gábor ügyében tette. [10] 

 

2. 2.A szabadsághoz és biztonsághoz való jog sérelmében született ítéletekből levonható 

következtetések 

 

A Bíróság ítéletei meglehetősen árnyalt képet festenek a magyar igazságszolgáltatás és a 

szabadság és biztonsághoz való jog viszonyáról. A felmerült akadályokat nem lehet általános 

jellegű ajánlásokkal feloldani, ezért az egyes alfejezetekben probléma-specifikus javaslatokat 

ismertetek, amelyekben megvan a lehetőség arra, hogy orvosolják a büntetőeljárási jog 

hiányosságait. 

 

2. 2. 1.Hozzáférés a letartóztatási okokat megalapozó bizonyítékokhoz 

 

A nyomozati iratokhoz való hozzáférés egy elemi jelentőségű biztosíték a szabadságmegvonás 

törvényességének fenntartásához és a hatékony megtámadásához. Az önkényes állami 

beavatkozás megelőzése végett, a hatóság köteles a fegyveregyenlőség elve alatt biztosítani a 

védelem ezen jogait. 

A Bandur kontra Magyarország-ügyben a panaszost a három hónapos fogva tartása során, 

csupán egyetlen alkalommal, a kényszerintézkedés elrendelésekor hallgatta meg a bíróság. 

Egyebekben bírósági meghallgatás nélkül történt a letartóztatás meghosszabbítása úgy, hogy a 

bíróság döntését megelőzően nem kézbesítették a védelemnek az ügyészi indítványt. A védelem 

a letartóztatási okokat megalapozó bizonyítékokhoz való hozzáféréséhez való jogának sérelme 

a Galambos-ügyben is visszaköszön. [9] A hazai gyakorlatban már több kísérlet is történt a 

fegyveregyenlőség megerősítésére, viszont sem a debreceni Ítélőtábla Bnyf.II.169/2014/2. 

számon hozott végzése, sem a Fővárosi Ítélőtábla 2/2014. (III.3.) BK véleménye, sem az ÍH 

2014.53. számon közzétett eseti döntése nem érte el a kívánt hatást. A gyakorlatban a nagy 

horderejű változást a 2015. évi LXXVI. törvény 211. § (1) szakasza hozta, amely kissé 

módosítva került rögzítésre az új Be. 470. § (1)-(3) szakaszaiban. [11] A törvény immár 

egyértelmű és világos: a letartóztatás elrendelése körében semmiképp sem lehet kikerülni a 

védelem irat megismeréshez való jogát, feltéve, hogy nem egy bonyolult ügyben „legkésőbb 

az ülés megkezdését megelőző egy órával” biztosítják ügyiratok megismerését. A törvény, 

azonban nem rendelkezik a letartóztatás fenntartásáról, noha a miniszteri indoklásból 
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egyértelműen kitűnik, hogy a jogalkotó nem kívánt különbséget tenni a fenntartásra és az 

elrendelésre vonatkozó iratismertetés között. [3] 

 

2. 2. 2.A személyes megjelenés biztosítása a letartóztatással kapcsolatos fellebbezés során 

 

Az előzetes letartóztatásról szóló döntések elleni fellebbezés kapcsán gyakori hibaként 

jelentkezik az, hogy a másodfokú bíróságok sohasem találkoznak személyesen a terhelttel, 

amely felvetheti az Egyezmény sérelmét. 

A Galambos kontra Magyarország-ügyben már utaltam a Bíróság álláspontjára a fellebbezés 

írásbelisége kapcsán, miszerint a letartóztatás elrendelése elleni fellebbezés tárgyában tartott 

másodfokú tanácsülésen, a védelem nem képes hatékonyan vitatni az ügyészi indítványban 

foglalt érveket, vagy előterjeszteni az ezzel kapcsolatos bizonyítékokat. [8] Hogy idézzem a 

Bíróságot: „a fegyverek egyenlősége nem érvényesül, ha a védőtől megtagadják a nyomozás 

irataihoz való hozzáférést, feltéve, hogy az a hozzáférés alapvetően szükséges az ügyfél fogva 

tartása jogszerűségének hatékony megtámadásához.” [9] A jogorvoslat során eljáró bíróság 

kizárólag iratok alapján dönt, a terhelttel szinte sosem találkoznak személyesen, ezért a 

döntések bizonyos fokig objektívak lesznek. 

A jogszabályi szintű hiányosság kiküszöbölésére, ajánlott lenne egy olyan rendelkezést 

bevezetni, amely lehetővé teszi a letartóztatással kapcsolatos döntések elleni fellebbezést 

elbíráló másodfokú bíróságok számára az ülés tartását. Kötelezően el kéne rendelni az ülés 

tartását másodfokon abban az esetben, ha az első fokon eljáró bíróság is ülésen döntött az 

előzetes letartóztatásról, illetve akkor, ha az ülés alapján a nyomozási bíró, vagy a terheltet 

személyesen meghallgató elsőfokú bíróság nem rendelte el (illetve tartotta fent) a letartóztatást 

és felmerül a terhelt szabadságelvonásának szükségessége. [12] 

 

2. 2. 3.A bírósági végzések megalapozottsága 

 

A fent említett eseteknél a hazai bíróságok nem rendeltek el – a Bíróság esetjogának 

megfelelően és az egyedi körülmények figyelembe vételével – enyhébb alternatív 

intézkedéseket. A magyar büntetőeljárás ultima ratio jellegű kényszerintézkedése, a strasbourgi 

elvárásokhoz képest túl gyakran válik az időhiány és a mechanikus döntéshozatal áldozatává. 

Elek Balázst megismételve, célszerű lenne az enyhébb kényszerintézkedések elutasításának 

részletes indoklása a letartóztatást elrendelő végzésben. [12] A szökés vagy elrejtőzés veszélyét 

kizárólagosan megalapozó tényezőkre a leggyakoribb hivatkozások között a bűncselekmény 

súlya vagy a várható büntetés tétel szerepelt. [13] Nem elég viszont a sztereotípiák talaján 

maradni, a jogalkalmazásnak ideje lenne a valóságban is személyre szabni a határozatokat. Ha 

ugyanis nincsen konkrét bizonyíték a gyanúsított ellen, akkor a BH 2007.41. számú döntéssel 

összhangban törvénysértő a letartóztatás elrendelése. A valószínűsített büntetési tétel miatt sem 

lehet figyelmen kívül hagyni a szökés relevanciáját minimálisra csökkentő egyedi 

körülményeket, mint a letartóztatott személyiségét és szociális kötődéseit. [14] Önmagában az 

a tény, hogy a megalapozott gyanú tárgyát képező bűncselekmény kiemelt tárgyi súllyal 

rendelkezik, nem indokolhatja a letartóztatás elrendelését, vagy a fenntartását, anélkül, hogy az 

enyhébb kényszerintézkedéseket ne vennék figyelembe. [6] 

Ahogyan Herke Csongor rámutatott, az 1990-es években kialakult gyakorlat a korábbi 

Legfelsőbb Bíróság eseti döntéseiből [15] [18] [19] maradt vissza, ahol a bűncselekmény tárgyi 

súlya és a kiszabható büntetés mértéke együtt alapozta meg a letartóztatást. [16] Kisebb 

sikerként lehetne elkönyvelni, hogy a Kúria egyre inkább szembehelyezkedik ezzel az elavult 

gyakorlattal, mi több, tudatosan állást foglal a múlt évszázad berögződéseivel szemben: „Az 

előzetes letartóztatás nem lehet előrehozott büntetés, az eljáró hatóságoknak törekedniük kell 

arra, hogy ez a kényszerintézkedés a lehető legrövidebb ideig tartson.” [17] 



407 

 

2. 2. 4.Az alternatív kényszerintézkedések érdemi vizsgálata 

 

Téves lenne az a feltételezés, hogy a hazai jog nem integrálta megfelelően a szabadsághoz és 

biztonsághoz való joggal kapcsolatban a letartóztatás biztosítékait. A tény az, hogy a hazai 

gyakorlatban túlságosan gyakran rendeltek el letartóztatást, mi több, a megkívánt különös 

gondosságot gyakran félrerúgták, hogy a szűkös határidőkön belül maradjanak. 

Akárhogy is volt a korábbi évtizedekben, a bíróságokat ma már nem lehet hanyagsággal illetni. 

A 2000-es évek óta stabil csökkenés mutatkozik a beérkezett letartóztatás iránti indítványok 

számában, és abból a kevésből, amelyet elrendelnek, egyre többet enyhítenek egyéb 

kényszerintézkedésre. Különösen népszerű lett a házi őrizet, amely az új Be. kiegészítésével 

sokkal több esetben lesz alkalmazható. 

 

 
2. ábra: A letartóztas hazai gyakorlata: 2002-2016 

Forrás: Ügyészség.hu [29] 

 

Az egyetlen negatívum, az a letartóztatás iránti ügyészi indítványok sikermutatója. Bánáti 

János intő szavai még ma is hordoznak egy csipetnyi igazságot: „Ismerem a bíróságok 

leterheltségét, a számtalan objektív akadályt, mégis lehetetlen helyzetnek tartom, hogy 

jelentéktelen birtokháborítási ügyekben, néhány ezer forintos vagyoni vitákban többszöri több 

órás tárgyalás után hoz a bíróság döntést, ezzel szemben a személyi szabadságot alapvetően 

korlátozó indítványról néhány perces meghallgatás után, röviddel a meghallgatást megelőzően 

a bíróságra érkező iratok átlapozása után születik döntés.” [20] Indokolt lenne egyes 

ügytípusoknál enyhíteni az eljárási határidők szorosságát, mivel előfordul, hogy ha a bíró be 

akarja tartani a határidőket, akkor kénytelen elhagyni a megkívánt alaposságot, így megesik, 

hogy a védői beadvány érvei elvésznek. A határidők szorossága mintegy ellehetetleníti a terhelt 

meghallgatására és a védelem észrevételeire épített hatékony stratégia felépítését. 

 

2. 3.A szabadsághoz és biztonsághoz való joggal kapcsolatos újítások a 2017. évi XC. 

törvényben 

 

Kissé megkésve, de talán még időben érkezett az új Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. 

törvény. A törvényhez fűzött indoklásban a jogalkotó a Bíróság gyakorlatával való 

harmonizációval magyarázza az új rendelkezéseket: „Az Alaptörvénynek, valamint 

Magyarország nemzetközi jogi és európai uniós tagságából eredő kötelezettségeinek való 

megfelelés nyilvánvalóan garanciális minimumot jelent.” [21] 

Nem igazán történt tartalmi változás a korábbi szabályozáshoz képes, csak apróbb 

pontosításokkal igazították ki helyenként a rendelkezéseket. A letartóztatás általános 
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feltételrendszere alapvetően nem módosult, viszont egy érdemi változásként a jogalkotó a 

fokozatosság elvét hangsúlyozva, bevezette a személyre szabott, vádemelést megelőző 

időszakra vonatkozó megalapozott gyanú fennállásának feltételét. Érdemes kiemelni, hogy az 

oly gyakran ismételt bűnismétlés veszélye egy értelmező rendelkezést kapott: „az újabb 

bűncselekmény elkövetése csak abban az esetben képezheti a kényszerintézkedés elrendelésének 

ténybeli alapját, ha a terhelt azt a korábbi gyanúsítotti kihallgatását követően (…) követte el, 

és az újabb cselekmény miatt is gyanúsítotti kihallgatására került sor.” A bűnügyi felügyelet 

elsődleges céljaként a kényszerintézkedés céljainak biztosítását, és a legsúlyosabb 

kényszerintézkedés helyettesítését jelölték meg, amelyet törvényben megjelölt tárgyi vagy 

személyi körülmények fennállása mellett a nyomozási bíró köteles elrendelni a letartóztatás 

helyett. [21] Miután az óvadék alkalmazásának körét kiterjesztette és átalakította a bűnügyi 

felügyelet, illetve a távoltartás magatartási szabályainak megtartását biztosító eszközzé, a 

jogalkotó reményei szerint, végül Magyarország is felzárkózhat az európai elvárásokhoz, 

legalább a büntetőeljárás egy szegmensében. 

 

3. Az eljárási jogok olvasztótégelye 

 

Méltányosság, tisztességesség és igazságosság. A tisztességes eljáráshoz való jog magyar 

jelentésében az imént említett jelzők gyakorta köszönnek vissza. Nem csoda, hisz ezen 

fogalmak egyet jelentenek a joghoz kötött államhatalommal. A jogállamok megjelenése óta a 

tisztességes eljárás elengedhetetlen kelléke a társadalomban fennálló alkotmányos rend 

megőrzéséhez, és ugyanilyen fontos szerepet játszik a nemzetközi közösség 

együttműködésében is. 

A Bíróság elé kerülő magyar kérelmek több mint fele az eljárások elhúzódásával kapcsolatban 

érkezik. A „hossz-ügyekre” keresztelt ésszerű határidők sérelmének tárgyában hozott 

döntéseket akár tipikus magyar ügyeknek is nevezhetjük, ami nem meglepő, hiszen az ügyek, 

akár hosszú évekig is elhúzódhatnak. A tanulmányomban a rendszerszintű problémákkal 

kívánok foglalkozni, ezért kifejezetten az „általános értelemben vett tisztességesség” égisze alá 

tartozó az elhúzódó eljárásokkal és a hozzá kapcsolódó tárgykört dolgoztam fel. 

 
3.  ábra: A magyar államot érintő ítéletek megoszlása, 2012-2016 között 

Forrás: Bírósági eljárások elhúzódása. 1. ábra: A magyar államot érintő Bírósági ítéletek 

megoszlása 2012-2016. [26] 

 

Az ítéletek indoklását a Bíróság a jól bevált sémával kezdte: „A Bíróság megismétli, hogy az 

eljárás hosszának ésszerű voltát az ügy körülményei fényében és az alábbi kritériumokra 

figyelemmel kell megítélni: az ügy bonyolultsága, valamint a kérelmezők és a releváns 

hatóságok magatartása. (…). Az elébe terjesztett anyagokat megvizsgálva a Bíróság úgy véli, 

hogy a Kormány nem hozott fel olyan tényt vagy meggyőző érvet, amely a Bíróságot a jelen 

körülmények között eltérő következtetés levonására bírná.” [22] [23] 

Az indoklásból kettő egyértelmű következtetést lehet levonni. Az eljárások többsége azért 

húzódik, mert; 
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1. a törvény nem ír elő konkrét határidőket a büntetőeljárás kulcsfontosságú szakaszaira, 

így a nyomozás lezárására, a tárgyalások kitűzésére, és az eljárás befejezésére; 

2. a hazai jogrendszer nem tartalmaz érdemi jogorvoslatot a további jogsérelmek 

megelőzésére. 

 

3. 1. Az általános értelemben vett tisztességes eljáráshoz való jog tárgyában született 

jelentősebb magyar vonatkozású ítéletek 

 

Az alábbiakban kettő ítéletet és egy vezető ítéletet emeltem ki, a Süveges kontra 

Magyarországot, Barta és Drajkó kontra Magyarországot és a Gazsó kontra Magyarországot. 

Süveges-ügyben a kérelmező ellen súlyosító körülmények között elkövetett emberölésre történő 

felbujtás, valamint lőfegyver és robbanóanyag törvénytelen birtoklása miatt vádat emeltek. 

Később fegyveresen elkövetett rablással és súlyosító körülmények között elkövetett 

emberöléssel vádolták, majd ezeket egyesítették, amivel csak fokozták az ügy bonyolultságát. 

Az első fokú ítéletet csak hat év eltelte után hozták meg, viszont fellebbezés folytán hatályon 

kívül helyezték, ezért az ügy tíz év után visszakerült az elsőfokra. A Testület döntésében 

figyelmeztette a hazánkat, hogy a bíróságok kötelesek az ügy során felmerült összes jelentős 

nehézségük ellenére az eljárást hatékonyan megszervezni és biztosítani az eljárás során az 

Egyezményben foglalt garanciák betartását. [23] 

A Barta és Drajkó-ügyben a kérelmezőket adócsalás, csalás és magánokirat-hamisítás 

gyanújával hallgatták ki. A nyomozás két évig tartott és a vádemelést követően a bíróság 

csaknem három évig nem tűzte ki az első tárgyalást. A Kormány a panasz elutasítását kérte a 

hazai jogorvoslatok kimerítésének hiányában. A Bíróság véleményében hangsúlyozta, hogy az 

1998. évi büntetőeljárásról szóló törvény 262/B. szerinti az eljárás elhúzódásával kapcsolatos 

kifogást a kérelmezők nem tudták benyújtani jogorvoslatként, mert az nem vonatkozhat a 

nyomozás során történt késedelemre és a törvény sem írt elő konkrét határidőt az első tárgyalás 

kitűzésére. Összességében az első vádlott esetében öt, a másodiknál három éven keresztül nem 

volt lehetőség az eljárás gyorsítására, úgy, hogy az eljárás egy bírósági szinten hat év és három 

hónapig, valamint négy év és három hónapig tartott. [22] 

A fent ítéletek fényében a Bíróság 2015-ben hozott egy vezető ítéletet, a Gazsó kontra 

Magyarországot. [24] A panaszos egy munkaügyi perben nem kevesebb, mint 6 éven keresztül 

pereskedett a munkáltatójával. A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmezők ésszerű időn belüli 

tárgyaláshoz való jogának megsértése nem elszigetelt jelenség, hanem a nem megfelelő 

jogalkotásból és a nem hatékony igazságszolgáltatásból fakadó rendszerszintű hiányosság. A 

Testület határidőt tűzött egy Egyezmény-konform jogorvoslat vagy jogorvoslat-együttes 

bevezetésére, amivel a tárgyi ügyben tett megállapításokkal harmonikus rendelkezések 

meghozatalát ösztönözték. 

 

3. 2. A büntetőeljárás tartamának csökkentése a jogorvoslati lehetőségek felhasználásával 

 

Jóllehet, többféle érdemi jogorvoslati lehetőség – az eljárás elhúzódásával kapcsolatos kifogás, 

a bírói jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény, alkotmányjogi panasz [25] – is áll a 

panaszosok rendelkezésére, a gyakorlat tapasztalatai azt mutatják, hogy egyik sincsen ösztönző 

hatással az eljárás egészének a hosszára vagy a bíróság tevékenységére. 

Az eljárás elhúzódásával kapcsolatos kifogás a folyamatban lévő ügyek felgyorsítását célozza. 

Egy olyan „felszólamlási” lehetőséget nyújt az eljárás alanyainak, amelyhez az eljárás bármely 

szakaszában folyamodhatnak, viszont csak az egyes, ésszerűtlen vagy a törvényben előírt 

határidők eredménytelen letelte esetén terjeszthetik elő. Másképpen megfogalmazva, a 

kifogásból fogalmilag hiányzik a prevenciós cél, hiszen egy már bekövetkezett sérelmet orvosol 

és még visszatartó ereje sincs, mivel a mulasztó közhatalmi szervre tekintve az egyetlen negatív 
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következmény a felettes szervtől érkező felszólítás. Barta és Drajkó-ügyben a Bíróság kivonta 

a kifogást a hatékony jogorvoslatok köréből, mivel túlságosan sok előfeltétel kötődött a 

benyújtásához, ráadásul nem is fedte le az egész eljárást. Válaszul a magyar jogalkotó beépítette 

a Be.-be az ügyészséget és a nyomozó hatóságot kötő általános intézkedési határidőt, amely, 

amellett, hogy önmagában gátolja az eljárások elhúzódását, megteremti a kifogás 

érvényesítésének jogalapját, hogy egyértelmű keretek között sérelmezhessék a hatóság 

esetleges tétlenségét. A jogalkotó szándéka ellenére is, több esetben aggályok merültek fel a 

határidők szigorításával: ha a bírónak egy szűk határidőn belül kell döntenie, akkor sokkal 

nehezebben tud az ügyész indítványtól független, pártatlan és tényekkel megalapozott a döntést 

hozni. Ezzel párhuzamosan hiába szorítják szigorú határidők közé a büntetőapparátust, ha nem 

társul megfelelő jogkövetkezmény a mulasztáshoz. 

A normatív szabályozás alapján a panaszos a bírói jogkörben okozott kár megtérítése iránti 

igényt terjeszthet elő a bírósággal szemben a már elhúzódott eljárások vonatkozásában 

bekövetkezett sérelem orvoslására. A legutóbbi adatok alapján viszont azt lehetett tapasztalni, 

hogy a bíróságokkal szemben indított 819 peres eljárásból csupán 26 zárult a bíróság 

elmarasztalásával. [26] A jelenleg hatályos szabályozás alapján az igények nem képesek 

hatékonyan orvosolni az eljárások elhúzódását, amit két okra lehet visszavezetni: az igény 

elbírálását a bíróságok végzik, amely, ha jogi értelemben nem is, de morális, illetve etikai 

aspektusban felvetheti az összeférhetetlenség, vagy legalább az elfogultság gondolatát. A másik 

akadályt a hatályos szabályozás jelenti, mert jelenleg a kártérítés összegét a bírósági 

költségvetésből vonják el. Ha a Bíróság esetjogának is megfelelő szabályozást kíván kialakítani 

a jogalkotó, célszerű lenne, hogy a bírói jogkörben okozott kár megtérítése iránti igényt 

közvetlenül a magyar állammal szemben lehessen érvényesíteni. [28] Ha a Bíróság előtti 

marasztalások összege lecsökken, és nő a hazai kártérítések száma, az hosszú távon 

kiegyensúlyozza egymást, legalábbis kisebb mértékű kártérítést kellene fizetni az államnak 

itthon, mint a Bíróság előtt. 

Korántsem reménytelen a magyar büntetőeljárási rendszer helyzete, viszont az is igaz, hogy az 

igazságszolgáltatás példátlan ügyteherrel dolgozik. Ilyen leterheltség mellett a diverziós 

megoldások nem képesek hatékonyan tehermentesíteni a büntetőapparátust. Az eljárások 

ésszerűtlenül hosszú tartama végérvényben megakadályozza a hatékony jogérvényesítést, ezzel 

pedig alapjaiban rendítik meg a jogbiztonságot. Amennyiben a terhelt ellen lefolytatott 

büntetőeljárás csupán hónapok vagy évek múltával rendeződik, akkor az egyén személyi 

körülményeivel kapcsolatos bizonytalanság ellehetetleníti az egyén sikeres reintegrációját a 

társadalomba. Mindezen egyének társadalomból kerülnek ki, akik emiatt fokozatos 

elveszíthetik a bizalmukat a jogrendszerben. 

 

4. Záró gondolatok 

 

A tanulmányomból tisztán látszik, hogy a magyar büntető perjog hosszú utat tett meg, hogy 

elérje a mai formáját, de pár területen így is adós maradt a korszerű, emberi jogokat és alapvető 

szabadságokat védelmező rendelkezésekkel. A probléma viszont bonyolultabb annál, hogy egy 

jogszabály módosítással orvosolható legyen. Az egyes fejezetekben törekedtem jogsérelem 

specifikus megoldásokat nyújtani. Általánosságban, viszont csak annyit tudok megállapítani, 

hogy a kutatásom alapján úgy látom a jogalkotó komoly előre lépesre szánta el magát az új Be. 

strasbourgi esetjognak megfelelő átalakítása terén. Gondoljunk csak a letartóztatás 

intézményére vagy a bűnügyi felügyeletre: régi jogintézmények új köntösben, de ami 

fontosabb, a pergazdasági szempontokat, valamint az emberi jogokat és az alapvető 

szabadságokat figyelemmel tartva nyerték el a mostani formájukat. 

Amennyiben a Be. beváltja a hozzá fűzött reményeket, úgy a továbbiakban legfeljebb csak pár 

jogintézmény és a gyakorlat finomhangolására lesz szükség. Célszerű lenne folytatni az 
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egyszerűsített eljárások alkalmazási körének kiszélesítését, valamint fokozni a meglévő 

enyhébb kényszerintézkedések kihasználását. A bírói gyakorlatnál fontos észben tartani, hogy 

– főként a rendőrségi túlkapások, letartóztatások elrendelése és a jogorvoslatok érvényesítése 

körében – önmagában a normaszöveg fejlődése még nem elég az érdemi változáshoz. A 

szemléletváltásnak belső igényként is meg kell jelennie a jogalkotók, a jogalkalmazók, és 

általánosságban a jogszolgáltatásban résztvevők körében, hogy az emberi jogok védelmének a 

gyakorlatba történő átültetése gördülékenyen mehessen. 

Bárd Károly szavaival élve „az Európai Emberi Jogi Bírósága valóban számottevő mértékben 

hozzájárult az európai államok jogának és ezen belül igazságszolgáltatásának közelítéséhez.” 

[27] Magyarország már elindult a büntető perjogot övező joggyakorlat fejlesztésének rögös 

útján és váltakozó sikerekkel kísérleteket is tett a külső és belső disszonancia csökkentése terén, 

azonban ezidáig nem sikerült hosszú távon is gyümölcsöző intézkedésekkel fellépni az 

alapjogsérelmek ellen. Amennyiben a hazai viszonyokat közelebb akarjuk hozni az emberi 

jogok nemzetközi színvonalához, ideje lenne kivizsgálni a jogrendszerünk hiányosságait és 

feloldani a jogi ellentmondásokat. 
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Absztrakt  

Az Új Nemzeti Kiválóság Program keretén belül 2019 márciusában lehetőségem volt egy rövid 

izlandi kutatóutón részt venni, melynek során PhD-disszertációm témájához kapcsolódó, azaz 

a munkaviszonyok keretein belül megvalósuló adatvédelemmel kapcsolatos kutatást végeztem. 

Izland hagyományosan fejlett társadalommal, valamint az utóbbi évtizedekben kiemelkedő 

jelentőségű informatikai tudással és újító jellegű megoldásokkal rendelkezik, hiszen az állami 

és önkormányzati igazgatás már most is szinte kivétel nélkül elektronikus úton, digitalizált 

formában zajlik. Ez az átállás a világon az elsők között itt valósult meg, tehát az országnak 

úttörő szerepe volt az elektronikus ügyintézés globális elterjedésében. Manapság ez ugyan már 

nem nevezhető unikális vonásnak, azonban hasonló helyzettel találkozhatunk a 

munkaviszonyok területén is. Mivel a szolgáltatóipar veszi fel az izlandi munkavállalók 

jelentős részét, nem meglepő, hogy a munkavégzés digitalizációja is rendkívül magasfokú. 

A közigazgatási működés és a munkavégzés ilyen jelentős mértékű digitalizációja azonban 

számos veszélyt rejt magában: a személytelenség, a sok esetben visszakövethetetlen 

folyamatok, valamint - a témámhoz kapcsolódóan – a személyes adatokkal kapcsolatos 

adatvédelmi incidensek állandó veszélyforrást és kockázati tényezőt jelentenek. A 

munkavállalók személyes adatainak védelme megköveteli a jogalkotótól, hogy a lehető 

leghatékonyabb és kellően rugalmas szabályrendszert dolgozzon ki. Jelen tanulmányomban a 

fentiekre tekintettel az izlandi adatvédelmi jog szabályrendszerét kívánom bemutatni, különös 

hangsúlyt helyezve a munkavállalók ellenőrzésére vonatkozó előírásokra, egyúttal a kutatásom 

során szerzett tapasztalataim alapján kritikai elemzés alá veszem a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény 2019. április 26-án hatályba lépett módosítását is. 

Kulcsszavak: Izland, adatvédelem, munkajog, adatkezelés a munkajogviszonyokban 

 

1. Bevezetés, problémafelvetés 

 

A szinte követhetetlen technikai fejlődés következtében a nemzetközi jogtudomány egyik 

legforróbb témája az adatvédelem kérdésköre. Adatvédelmi jogi szempontból az egyik 

legérzékenyebb, és kockázatokkal terhelt terület a munkaviszonyok területe. Jelen 

tanulmányomban – elsődlegesen jogforrás-elemzői módszerek alkalmazásával - az izlandi 

adatvédelmi jog szabályrendszerét kívánom bemutatni, különös hangsúlyt helyezve a 

munkavállalók ellenőrzésére vonatkozó előírásokra, egyúttal a kutatásom során szerzett 

tapasztalataim alapján kritikai elemzés alá veszem a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 2019. április 26-án hatályba lépett módosítását is. 

 

 

                                                 

1    Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának 

támogatásával készült 
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2. A munkajogi szabályozás izlandi rendszere 

 

Izlandon a szűkebb értelemben vett munkajogi szabályrendszer hazánk megoldáshoz hasonlóan 

két fő részre osztható fel: 1) az individuális, egyéni munkaviszonyokra irányadó szabályok, 

melyben a munkáltató és a munkavállaló között létrejött viszonyrendszert szabályozza 

részletesen a jogalkotó; valamint 2) a kollektív munkajogi szabályok, melyeket 

Magyarországon az Mt. munkaügyi kapcsolatok elnevezésű része rögzít. 

Mindettől függetlenül a két munkajogi szabályrendszer nem állítható párhuzamba egymással, 

ugyanis az izlandi munkajognak nincsen egy önálló, összefoglaló jellegű törvénye vagy akár 

kódexe, hanem számos önálló munkajogi jellegű jogszabály (Act vagy Reglur), illetve a 

skandináv államokban rendkívül hangsúlyos kollektív szerződési rendszer tölti ki az alkotmány 

és a bírói esetjog által meghatározott kereteket. Azonban még maguk az alkotmányos 

rendelkezések sem jelentenek olyan magától értetődő elemet a munkajog jogforrási 

rendszerének vizsgálatakor, ugyanis egészen a legelső, 1995-ös módosításáig, ez az alaptörvény 

nem tartalmazott munkajogi vonatkozású rendelkezéseket. Ekkor azonban, az Izland által is 

ratifikált nemzetközi emberi jogi dokumentumokban foglaltakkal összhangban, több 

munkaviszonnyal kapcsolatos garanciális szabály is megjelent az alkotmányban [1], így a 74. 

cikk a szervezkedés és a szakszervezetek szabadságát rögzíti; a 75. cikk a foglalkozás szabad 

megválasztásának, míg a 76. cikk többek között a munkanélküliek támogatáshoz való jogáról 

rendelkezik.  

Az első kifejezetten munkajogi jellegű jogszabály megalkotására Izlandon 1938-ban került sor, 

mely a szakszervezetekről és a munkaügyi viták rendezéséről szóló 80/1938-as törvény (Lög 

um stéttarfélög og vinnudeilur, angolul röviden: TUI) [2] volt. A TUI többek között olyan 

alapvető szabályokat rögzít, mint például a szakszervezetek alapításának és működésének 

részletes szabályai, a sztrájkra vonatkozó leglényegesebb szabályok, a kollektív 

megállapodásokra vonatkozó előírások, valamint a munkaügyi viták rendezésének 

legalapvetőbb rendelkezései, melynek részeként a jogalkotó felállította az önálló munkaügyi 

bíróságokat is. E törvény (módosítva) mind a mai napig az izlandi munkajogi szabályozás 

alapját képezi. Szintén kiemelkedő jelentőséggel bír az angolul WEHS Act-nek rövidített (Act 

on Working Environment, Health and Safety in Workplaces [3]) 46/1980-as törvény [4], mely 

munkakörülmények javítását szolgáló legalapvetőbb szabályokat tartalmazza, így különösen 

hangsúlyosan a munkakörnyezettel, a munkaegészséggel és -biztonsággal kapcsolatos 

előírásokból épül fel. 

A fent kiemelt két jogszabályon túl még számos, a munkaviszonyok egyes aspektusait külön-

külön szabályozó önálló törvény képezi az izlandi munkajog belsőjogi jogforrási rendszerét, 

így példának okáért ide sorolható a munkafeltételekről és a nyugdíjjogosultságokról szóló 

55/1980-as törvény, a gyermekek és serdülők munkájáról szóló 426/1999-es rendelet vagy 

éppen a szabadság kiadásáról szóló 30/1987-es törvény is. Függetlenül azonban attól, hogy 

Izland esetében sem angolszász, azaz precedens-rendszerre épülő jogrendről beszélhetünk, 

hazánkhoz hasonlóan ebben az államban is kiemelkedő jelentősége van a jog fejlődése során - 

így munkajog esetében is - az egyes elvi jelentőségű rendelkezéseket tartalmazó munkaügyi 

bírósági, illetve legfelsőbb bírósági ítéleteknek. [5] 

Csakúgy, mint a hazai munkajogban, Izlandon sem találjuk egzakt, hivatalos definícióját a 

munkaviszonynak, azonban a joggyakorlat itt is kialakította az általánosan használt fogalmát 

az intézménynek: a munkaviszony a munkáltató és a munkavállaló közötti, olyan 

foglalkoztatási megállapodáson alapuló jogviszony, amelyben az alkalmazott kötelezi magát 

arra, hogy munkabérért cserébe a munkáltató irányítása és felelőssége alatt dolgozzon. [6] E 

meghatározásból kiindulva láthatjuk, hogy – szintén a magyar szabályozáshoz hasonlóan – a 

munkaszerződés (foglalkoztatási megállapodás) a munkaviszony és egyben a munkajog egyik 

legalapvetőbb intézménye. E jellegre tekintettel azonban némiképp meglepő, hogy az az izlandi 
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munkajogban nem bír kiemelkedő fontossággal. Általánosságban ugyanis az izlandi jogalkotó 

nem követel meg alaki kötöttséget a munkaszerződéssel szemben, azaz a bírósági gyakorlattal 

összhangban a szóbeli megállapodás ugyanúgy alkalmas a munkaviszony létesítésére, mint egy 

írásbeli szerződés, mi több, adott esetben konkrét formális kapcsolat sem szükséges a 

jogviszony létrejöttének megállapításához. A munkáltatónak csak a munkafeltételekről szóló 

írásbeli tájékoztatási kötelezettsége van. [7] A kollektív szerződések rendkívül hangsúlyos volta 

miatt az országban hatályos kollektív szerződések jelentős része tartalmazza azt a kikötést, hogy 

amennyiben a munkáltató heti nyolc órát meghaladó munkaidőt meghaladó tartamban és 

legalább egy hónapon keresztül foglalkoztatja a munkavállalót, abban az esetben köteles az 

adott személynek vagy munkaszerződést adni, vagy pedig egyfajta elkötelezési nyilatkozatot 

(letter of engagement) átadni. 

Hazai munkajogtudományunk és a bírói gyakorlat kialakította a munkaviszony ún. elsődleges 

és másodlagos ismertető jegyeit, melyeknek célja, hogy segítséget nyújtsanak a 

munkaviszonyok megbízási és vállalkozási jogviszonyoktól való elhatárolásában. 

Magyarországon erre elsődlegesen a munkavállalók védelme érdekében van szükség, mivel 

számos munkáltató úgy kívánja az alkalmazottak után fizetendő közterhek megfizetését 

kikerülni, valamint a munkavállalókat védő garanciális szabályokat kijátszani, hogy megbízási 

vagy vállalkozási jogviszonynak próbálja beállítani a felek közötti egyébkénti munkaviszonyt. 

Hasonló minősítő jegyekkel az izlandi munkajogban is találkozhatunk, azonban az ottani 

munkáltatók hozzáállása miatt ezek az elhatárolási szempontok sokkal inkább az írásbeli 

munkaszerződés – adott esetben egyébként jogszerű - elmaradása esetén nyújtanak segítséget a 

jogviszony értékelése során. E minősítő jegyek az izlandi joggyakorlatban különösen a 

következők: az egyes munkafeladatok időtartama és folytonossága, rendszeres visszatérő 

jellege; a bérjellegű juttatások minősítése; a létesítmények, az eszközök és anyagok munkáltató 

általi biztosítása; annak vizsgálata, hogy az egyes feladatok ellátásával összefüggő felelősség 

és kockázatviselés kit terhel; a jogviszonyban részes felek közötti viszony (értsd: alá-

fölérendeltség) értékelése; betegszabadság kiadására és táppénz fizetésére sor került-e; 

rendelkezett-e az érintett fizetett szabadsággal; az adófizetéssel kapcsolatos kötelezettségek 

teljesítése; a munkavégzés ellenőrzése; a munkaidővel kapcsolatos előírások betartása stb. [8] 

Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy bár az izlandi munkajog előírásai alapján 

főszabály szerint nem kötelező az írásbeli munkaszerződés megkötése a munkaviszony 

létesítéséhez, egyes szektorális törvények mégis rögzíthetik a munkáltatók ilyen irányú 

kötelezettségeit. [9] 

 

3. Az izlandi adatvédelmi jog szabályrendszere 

 

Az izlandi társadalom és gazdaság robbanásszerű fejlődésének megindulása a XX. század 

utolsó évtizedeire tehető, mely jelenség megjelenik az adatvédelmi jog fejlődésében is. Ezt 

tükrözi, hogy az izlandi adatvédelmi szabályrendszer az európai államokhoz viszonyítva 

relatíve későn, azonban rögtön kifejezetten hatékony jogszabályi előírásokkal karöltve jelent 

meg. A késlekedés, mint oly sok más területen, a jogban sem feltétlenül jár negatív 

következményekkel. Izland esetében ez jogtól függetlenül is hatványozottan igaz, hiszen 

néhány évtized alatt a relatíve szegény és távoli, halászatból és mezőgazdaságból élő ország a 

világ jelentős részére követendő gazdasági és társadalmi példává vált. Ez változatlanul igaz a 

jogrendszer fejlődésére is, mely alól az adatvédelmi jog, a fentebb vázolt sajátosságok miatt 

relatíve kilóg.  

Az első adatvédelmi jogi jellegű jogszabály Izlandon a Lög nr. 63/1981 um kerfisbundna 

skráningu á upplýsingum er varða einkamálefni [10], azaz a magánjellegű információk 

szisztematikus rögzítéséről szóló 63/1981-es törvény volt. E jogforrás azonban nem volt 

különösebben hosszú életű, ugyanis 1985. december 31-én hatályon kívül helyezte az 
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alapvetően azonos kérdéseket és jogviszonyokat szabályozó, azonos elnevezésű 39/1985-ös 

törvény. [11] Ennek ellenére utóbbi jogszabály sem volt hatályban sokkal hosszabb ideig, 

ugyanis 1990. január 1-jével hatályba lépett a személyes adatok kezeléséről és nyilvántartásáról 

szóló 39/1989. számú törvény. [12] A jogszabály a kor viszonyaihoz képest kellő alapossággal 

rendezte az adatvédelmi viszonyokat és kérdéseket (jelentős átfedésben az Európa Tanács 108. 

számú egyezményével [13]), leváltását több területen nem is feltétlenül a meghaladottsága, 

hanem egy másik körülmény, a regionális jogalkotás fejlődése tette indokolttá. 

Izland ugyan a mai napig nem tagja az Európai Uniónak (természetesen nem a csatlakozási 

feltételek hiányoznak, az ország saját szuverén elhatározásából kifolyólag nem társult az EU-

hoz), azonban részes állama az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak. Mint 

ilyen, szoros gazdasági és jogi együttműködésben áll az EU-val. Ez az adatvédelmi jog 

szempontjából azzal a jelentős hatással járt, hogy Izland átültethette belső jogába az Európai 

Parlament és a Tanács a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK (1995. október 24.) irányelvét. E 

regionális nemzetközi jogi dokumentum volt az alapja Izland eddigi legjelentősebb adatvédelmi 

jogszabályának, a 77/2000. sz. adatvédelmi törvénynek is, mely hivatalos angol megjelöléssel 

a The Data Protection Act - Act on the Protection of Privacy as regards the Processing of 

Personal Data, No. 77/2000 [14] névre hallgat.  

 

4. Adatvédelmi szabályok az izlandi munkajogban 

 

Amint azt a tanulmányom elején kiemeltem, az izlandi viszonyok sajátosságai megfelelő alapot 

és igényt teremtettek az életviszonyok lehető legtöbb aspektusának digitalizációjára, mely alól 

értelemszerűen a munkaviszonyok sem jelenthettek kivételt. Rendkívül korán megkezdődött a 

munkahelyek számítástechnikai alapokra helyezése, illetve a világháló is hamar megjelent az 

izlandi munkaviszonyokban. E körülmények azonban nemcsak a munkavállalók 

munkavégzésének megkönnyítését szolgálták, hanem - a másik irányból megközelítve - 

lehetővé tette egyúttal a munkavállalók megfigyelését, illetve ellenőrzését is, nem beszélve a 

kívülről származó kockázatok megjelenéséről. 

Mielőtt azonban komolyabb adatvédelmi jellegű fejtegetésekbe kezdene e tanulmány, 

mindenképpen rögzíteni szükséges egy lényeges körülményt: tekintettel arra, hogy Izland EGT 

tagállam, itt is kötelező erővel bír a GDPR. [15] Ez azzal a következménnyel jár, hogy az izlandi 

jogalkotóra is irányadók az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltak, így 2018. június 27-

e óta Izlandnak is új adatvédelmi törvénye van a 90/2018. sz. Adatvédelmi Törvény [16] 

formájában. Azonban a számomra elérhető források, egyike sem volt elég aktuális ahhoz, hogy 

ezzel a törvénnyel foglalkozzon, továbbá hivatalos angol nyelvű fordítással sem rendelkezik e 

jogszabály. Álláspontom szerint azonban e körülmény önmagában két okból sem jelent 

problémát: a tanulmány e részének elsődleges célja éppen az izlandi adatvédelem hagyományos 

fejlődési ívét, illetve legjellemzőbb intézményeit hivatott bemutatni; másfelől pedig a GDPR 

hatályba lépése óta a részes államok adatvédelmi jogában nincsenek jelentős eltérések. 

Az adatvédelmi előírások és intézkedések betartását – összhangban az egyéb hatóságok, pl. a 

rendőrség szigorúságával – Izlandon rendkívül komolyan veszik. Tekintettel arra, hogy a 

77/2000-es adatvédelmi törvény a 95/46/EK irányelven alapult, a csatlakozó Izlandra is 

kiterjedt az a jogalkotói kötelezettség, hogy létrehozza a személyes (és egyéb) adatok védelmét 

felügyelő állami szervet. Mindezek alapján a törvény hatálybalépésével egyidejűleg, 2001. 

január 1-jén felállításra került az Izlandi Adatvédelmi Hatóság (Persónuvernd), mely jellegénél 

fogva a munkaviszonyokban megjelenő adatkezelési tevékenységeket (így különösen a 

munkavállalók ellenőrzését, illetve a megfelelő adatvédelmi intézkedések megtartását) is 

felügyeli és ellenőrzi. [17] 
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Azt azonban rögzíteni kell, hogy a folyamatosan alakuló adatvédelmi gyakorlatnak, illetve a 

közös alapnak számító 95/46/EK irányelvnek megfelelően a munkavállalók ellenőrzése 

természetesen egyáltalán nem feltételezi automatikusan annak jogellenességét. Tehát - csakúgy, 

mint a hazai jogrendszerünk - a 77/2000-es törvény lehetővé tette a munkavállalók ellenőrzését, 

amennyiben ez az intézkedés megfelelt valamennyi, a jogalkotó által meghatározott 

követelménynek. Mivel azonban hazánkkal ellentétben az izlandi munkajognak nincs egy 

konkrét kódexe, így a munkaviszonyokban érvényesülő adatvédelmi előírások és 

követelmények is az adatvédelmi törvényből és a kiegészítő jogforrásokból erednek. Ez egyben 

azt az elvi jellegű megállapítást is alátámasztja, hogy Izlandon az adatvédelmi szabályoknak 

olyan univerzális jellegű előírásokat kell tartalmazniuk, melyek kellő rugalmassággal a 

különböző jogviszonyokra, így különösen a munkaviszonyokra is megfelelően alkalmazhatók.  

Csakúgy, mint az alapjául szolgáló 95/46/EK irányelv (illetve lényegében azóta minden egyes 

jelentősebb adatvédelmi jogforrás, így például a 2018. május 25-én hatályba lépett GDPR, vagy 

akár Magyarországon az Infotv. [18] is) a 77/2000-es törvény előírásait, s így a jogalanyok 

magatartását is elsődlegesen az általa meghatározott alapelvek orientálták. Az izlandi 

adatvédelmi törvény 7. cikke öt fő elvet határozott meg alkalmazási körére, melyek a 

következők voltak:  

A személyes adatok kezelése során meg kell tartani  

1. hogy azokat (ti. a személyes adatokat) tisztességes, megalapozott és jogszerű módon 

kezeljék, felhasználásuk összhangban kell, hogy legyen a személyes adatok 

feldolgozásának jó gyakorlatával. 

2. hogy a személyes adatokat kizárólag meghatározott, kifejezett, célhoz kötött módon 

kezeljék, továbbá azok a cél elérését követően, illetve a célokkal nem összeegyeztethető 

módon nem kezelhetők. Ezzel szemben a történelmi, statisztikai vagy tudományos célú 

adatkezelés nem tekinthetők az adatvédelmi előírásokkal összeegyeztethetetlennek, 

feltéve, hogy a megfelelő garanciális szabályokat betartják. 

3. hogy a kezelt adatok köre legyen pontos, releváns és ne lépje túl az adatkezelés céljainak 

megvalósításához szükséges mértéket. 

4. hogy az adatkezeléssel érintett személyes adatok legyenek megbízhatók, illetve szükség 

esetén naprakészek, az adatkezelés céljára tekintettel megbízhatatlan vagy hiányos 

személyes adatokat törölni vagy helyesbíteni kell. 

5. hogy a kezelt személyes adatokat oly módon kell tárolni, hogy az adatkezelés céljának 

megvalósításához szükséges időtartamot követően ne lehessen az érintettet azokból 

beazonosítani. 

Önmagában az adatkezelés, de specifikusan a munkajogi adatkezelés szempontjából is 

kiemelkedő jelentősége van az adatkezelés jogalapjának, mely intézmény azokat a feltételeket 

foglalja össze, amelyek közül legalább egynek mindenképpen fenn kell állnia ahhoz, hogy az 

adatkezelés jogszerű legyen. Mindezek alapján az izlandi adatvédelmi jog - a 95/46/EK 

irányelvvel összhangban - az alábbi adatkezelési jogalapokat ismerte:  

Az adatkezelés akkor tekinthető jogszerűnek, ha  

1. az érintett félreérthetetlen hozzájárulását adta az adatok kezeléséhez; 

2. az adatkezelés egy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett 

szerződő fél, vagy az az érintett kérésére megvalósított, szerződéskötés előtti 

intézkedések megtételéhez szükséges;  

3. az adatkezelés az adatkezelő valamely jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges; 

4. az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges; 

5. az adatkezelés közérdekből elvégzendő feladat végrehajtásához szükséges; 

6. az adatkezelés az adatkezelőre, illetve az adatokról tudomást szerző harmadik félre 

ruházott hivatali hatáskör gyakorlásához szükséges; vagy  
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7. az adatkezelés az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó harmadik fél, vagy felek 

jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezeknél az érdekeknél 

magasabb rendűek az érintettnek egyes jogi védelmet élvező érdekei az alapvető jogok 

és szabadságok tekintetében. 

Amint az a magyar munkajogban, illetve adatvédelmi jogban is irányadó, a 

munkaviszonyokban nem minden adatkezelési jogalap bír relevanciával, vagy csak kivételes, 

speciális esetekben merülhet fel alkalmazhatóságuk. E körben azonban szeretném kicsit 

összemosni a 77/2000-es adatvédelmi törvény rendelkezéseit és az új, GDPR által áthatott 

szabályozási környezet magyarázatait és megoldásait. 

A munkajogban az izlandi adatvédelmi szabályok által meghatározott adatkezelési jogalapok 

közül a következők bírnak valós relevanciával:  

1. Az adatkezelés egy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett 

szerződő fél, vagy az érintett kérésére megvalósított, szerződéskötés előtti intézkedések.  

2. A feldolgozás az adatkezelő valamely jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. 

3. Az adatfeldolgozás az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó harmadik fél, vagy felek 

jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges. 

Talán meglepő lehet, de az érintett hozzájárulása nem tartozik ebbe a körbe. A méltán híres 

Bărbulescu v. Romania ügynek [19] ugyanis a legfőbb hozadéka az volt, hogy az Emberi Jogok 

Európai Bírósága elvi jelleggel kimondta: a munkajogban a munkavállalók ellenőrzésével 

összefüggésben az elsődleges adatkezelési jogalap semmi esetre sem a munkavállaló 

hozzájárulása, de még csak nem is a jogi kötelezettség teljesítése, hanem az érdekmérlegelési 

teszten alapuló adatkezelés. A munkavállaló hozzájárulása ugyanis nem értelmezhető a 

munkajogban, hiszen ott a munkavállaló kifejezetten alárendelt pozícióban van a 

munkáltatóhoz képest. Ebből kifolyólag, amennyiben bármely munkajogi dokumentumban az 

van feltüntetve, hogy a munkavállaló hozzájárulását adja valamihez, azt automatikusan 

fenntartásokkal kell kezelnünk. A jogi kötelezettség teljesítése pedig csak korlátozott körben 

jelenhet meg, ugyanis például a munkavállaló munkahelyi levelezésének ellenőrzésére 

semmilyen jogszabályi kötelezettség nem áll fenn.  A munkáltatót csak olyan alapvető körökben 

terheli az adatkezelés, mint például a munkavállaló bankszámlaszámának nyilvántartása 

munkabérének átutalása érdekében; társadalombiztosítási számának rögzítése a 

társadalombiztosítási hozzájárulások fizetése érdekében, vagy éppen a lábméretének 

nyilvántartása a munkavédelmi cipő biztosításához, hogy a munkavédelmi kötelezettségeinek 

eleget tudjon tenni. 

Mindezért az érdekmérlegelés válik a legszélesebb körben a munkáltatói adatkezelés 

jogalapjává. Ez az előírás azt követeli meg a munkáltatótól, hogy vizsgálja meg: vajon a 

munkavállaló személyes adatainak védelméhez való joga, vagy pedig az adatkezeléssel elérni 

kívánt cél jelentősebb. Vagyis a munkáltatónak össze kell vetnie, hogy melyik fél jogának, jogos 

érdekének csorbulása jár kisebb sérelemmel. Amennyiben ennek eredményeként a munkáltató 

azt állapítja meg, hogy az ő érdeke jelentősebb, úgy adatkezelése jogszerű lehet. 

 

5. Az elektronikus ellenőrzés specialitása 

 

Az izlandi munkajog azon – korábban már említett – sajátossága, hogy nincsen egységes 

munkajogi kódex azzal jár, hogy a munkavállalók ellenőrzésére vonatkozó előírásokat is 

adatvédelmi jellegű jogforrásokban találjuk. A munkaviszonyok keretein belül az egyik 

legaktuálisabb és legproblematikusabb ellenőrzési forma a munkavállaló számítógépének, 

illetve elektronikus munkavégzésének ellenőrzése. E jelentősége nyilvánvalóan megteremti a 

megfelelő szabályozás igényét, melyet Izland 2006-ban ki is elégített azzal, hogy az 

elektronikus felügyelet, a digitalizált ellenőrzés szabályai önálló jogszabályban, az elektronikus 

ellenőrzésről szóló 837/2006-os rendelet [20] keretein belül kerültek meghatározásra. Ez tehát 
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jelen esetben is azt jelenti, hogy a jogforrás rendelkezései kellő univerzalitással vannak 

megfogalmazva ahhoz, hogy több, különböző jogviszonyra, így például a munkaviszonyokra 

is megfelelően lehessen őket alkalmazni. Utóbbi állítás olyannyira igaz, hogy a jogszabály a 

tárgyi hatályát és elvi tételeit meghatározó 1. cikkében a következőket írja: a törvényben 

rögzített előírások fő célja az, hogy előmozdítsa a magánélethez való jog, illetve az adatkezelők 

érdekei közötti egyensúlyt a munkavállalók és más harmadik személyek biztonságának és 

észszerű megfigyelésének biztosítása érdekében. 

Azaz a 837/2006-os rendelet elsőként a munkavállalókat rögzíti a védett alanyi körben, tehát 

lényegében egy önálló jogforrást szentelve az elektronikus megfigyelés szabályainak rögzítése 

érdekében. Ezt igazolja az a körülmény is, hogy a törvény 1. cikkének folytatásában elsőként 

jelöli meg tárgyi hatályaként a munkahelyeken történő megfigyelést. A legjelentősebb 

sajátossága mégis az e rendeletnek, hogy a szabályok alkalmazhatóságát függetlenné teszi a 

megfigyelés eszközétől (tehát irrelevánsnak tekinti, hogy az ellenőrzés például szerverekkel 

vagy eszközökkel a telefonhasználatra irányul, illetve biztonsági kamerákról, járműkövető 

rendszerekről, vagy éppen helymeghatározó eszközökről van-e szó), azonban kizárja az 

alkalmazás köréből mindazon eszközöket, melyek a jelenlétet hivatottak nyilvántartani (pl. 

jelenléti ív). Azok ugyanis munkajogi kötelezettség teljesítését szolgálják (ti. a munkaidő 

nyilvántartása), tehát nem megfigyelési funkcióval bírnak, így értelemszerűen nem terjednek ki 

rájuk az adatvédelmi jellegű szabályok sem. 

A szabályok alkalmazhatóságának feltétele a jogszerű kivitelezés, melyet az izlandi jogalkotó 

azzal látott biztosítottnak, hogy alapelvként rögzítette a következőket: 

1. A titkos megfigyelés csak jogszabály által előírva vagy bírósági döntésnél fogva lehet 

helye; 

2. Az elektronikus ellenőrzés kizárólag meghatározott, kifejezett és törvényes célokra 

szolgálhat, így például biztonsági vagy tulajdonvédelmi cél által vezérelve kerülhet rá 

sor. 

3. Az elektronikus megfigyelés nem lehet eltúlzott az elérni kívánt célhoz képest. 

Tiszteletben kell tartani az ellenőrzés alá vont személyek adatvédelmi jogait, és kerülni 

kell a magánéletbe történő szükségtelen beavatkozást. Az elektronikus megfigyelés 

lefolytatásának meghatározásakor meg kell állapítani, hogy az elérni kívánt cél nem 

érhető el más, észszerű és kevésbé zavaró eszközökkel. [21] 

A 837/2006-os rendelet 6. cikke kifejezetten a munkahelyen történő megfigyelés kapcsán 

rögzíti, hogy a munkavállalók hatékonyságának elektronikus megfigyelése csak valamely 

meghatározott speciális szükséglet fennállta esetén lehetséges. E szükséglet lehet egyfelől az, 

ha a munkavállalók ellenőrzése másként nem kivitelezhető, másfelől pedig lehet az is, ha a 

megfigyelt munkaterület biztonsága másképp nem biztosítható. Végül szintén megfelelő 

feltétel lehet az is, ha a felügyelet a bérmegállapodás vagy a munkaviszonyra vonatkozó 

hasonló megállapodás teljesítése alapján történik, pl. amikor a bérek teljesítményalapú és 

időalapú rendszereken alapulnak. Vagyis ez lényegében az érdekmérlegelési teszt specializált 

megjelenését jelenti. 

Szintén részletszabály az elektronikus megfigyelés kapcsán, hogy a megfigyelés – 

természetesen adatkezelést valósít meg, azonban pusztán a megfigyelés csak a személyes 

adatok megismerését eredményezi, tehát a személyes adatok főszabály szerint rögzítésre nem 

kerülnek. Az ugyanis már egy újabb, további adatkezelési cselekményt jelentene. A 837/2006-

os törvény specialitása e körben abban áll, hogy meghatározza, milyen hosszú ideig lehet az így 

megismert adatokat tárolni. Mivel a jogalkotó előfeltételként írta elő, hogy az ilyen ellenőrzésre 

csak meghatározott jogos érdek (jogalap) fennállása esetén van lehetőség, az adatok 

tárolhatóságának tartama is ezzel áll összefüggésben: amennyiben valóban jogos érdekek 

érvényesítése céljából került sor a megfigyelésre, akkor az feltételezi a gyors igényérvényesítést 

is. Ez azt jelenti, hogy az így megszerzett személyes adatokat – törvény kifejezett eltérő 
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rendelkezése hiányában - csupán 90 napig lehet tárolni, amely bőven elegendő arra, hogy valós 

érdeksérelem esetén igényérvényesítésre kerüljön sor. E kategóriának azonban van egy sajátos 

alesete, amely nem tartozik az előírás alkalmazási körébe: a biztonsági mentésekben 

esetlegesen rögzítésre kerülő személyes adatok kívül esnek a szabályozási körön, mivel ott 

érdekmérlegeléssel felülírható a fenti szabály, ugyanis a rendszer biztonsága, illetve szükség 

esetén felmerülő helyreállíthatósága adott esetben jelentősebb érdek lehet, mint a személyes 

adatok védelméhez való jog. 

 

6. A munka törvénykönyve 2019. április 26-i módosításának kritikája, de lege ferenda 

javaslatok 

 

Az Országgyűlés 2019. április 11-én elfogadta, s a kihirdetést követő tizenötödik napon, 2019. 

április 26-án hatályba is lépett a GDPR rendelkezéseinek megfelelően többek között az Mt. 

rendelkezéseit is módosító, az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében 

szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvény. 

A módosítás kiegészítette az Mt. rendelkezéseit az adatkezelésről szóló 5/A. ponttal, melyhez 

tartozó előírások közül jelen tanulmány szempontjából az Mt. 11/A. §-ban foglalt 

rendelkezéseket tartom kiemelkedő fontosságúnak. Itt a jogalkotó általános tételként rögzíti, 

hogy a munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető, 

melynek keretében a munkáltató – megfelelő előzetes írásbeli tájékoztatás alapján – akár 

technikai eszközt is alkalmazhat [Mt. 11/A. § (1) bekezdés]. Ez tehát konkretizálja a 

munkavállalók ellenőrzésére vonatkozó korábbi szabályokat úgy, hogy tartalmilag egyáltalán 

nem változott, azonban a nyelvtani jellegű módosítások következtében álláspontom szerint 

mégis hatékonyabbá tette az előírást. 

Nem mondható el ugyanez azonban az Mt. 11/A. § többi rendelkezéséről. A jogalkotó ugyanis 

a törvény módosított rendelkezéseit úgy folytatja, hogy „a munkavállaló a munkáltató által a 

munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközt, rendszert 

(a továbbiakban: számítástechnikai eszköz) - eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a 

munkaviszony teljesítése érdekében használhatja.” [Mt. 11/A. § (2) bekezdés] Ez az előírás 

tehát azt takarja, hogy amennyiben a munkavállaló munkaköri feladatainak ellátásához olyan 

számítástechnikai eszközt használ, amelyet a munkáltató biztosít, ezeket az eszközöket – eltérő 

megállapodás hiányában – kizárólag a munkafeladatinak ellátásához használhatja. Ebből a 

követelményből pedig az is következik, hogy az adott számítástechnikai eszközre - elvileg - 

semmilyen körülmények között nem kerülhetnének a munkavállaló személyes adatai (pl. 

magáncélú levelezése, saját fényképei stb.). Tehát a jogalkotó által főszabályként felállított 

előírás immanens módon magában hordozza annak az elvi kizárását, hogy a munkáltató a 

munkavállaló személyes adataival találkozzon az adott számítástechnikai eszközön. 

Ezzel szemben a jogalkotó – számomra némiképp érthetetlenül – ezzel ellentmondásban álló 

előírásokat határozott meg az Mt. módosított szövegében. Köztudott tény, hogy az Mt-t 

nemcsak jogvégzett személyek, hanem ebből a szempontból laikusok (pl. HR-menedzserek, 

könyvvizsgálók, vagy éppen maguk a munkáltatók) is rendszeresen használják, akik számára 

véleményem szerint az egyértelmű szabályozás irányába kellene elmozdulni. Az Mt. 11/A. § 

(3) bekezdése véleményem szerint nem felel meg ennek az elvárásnak: a törvényszöveg 

kimondja, hogy a munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt 

számítástechnikai eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be. 

Álláspontom szerint ez a rendelkezés megtévesztő. Az Mt. 11/A. § (2) bekezdése ugyan 

lehatárolja, hogy a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított számítástechnikai eszközre, 

valamint eltérő megállapodás hiányára állapítja meg szabályait, azonban a (3) bekezdés 

előírásai egyértelműen e rendelkezés folytatásának tűnnek.  
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Az ellentmondásosságnak két fő forrása van. Egyfelől a számítástechnikai eszköz összefoglaló 

megjelölés nem egyértelmű, hogy csupán az „információtechnológiai vagy számítástechnikai 

eszközt, rendszert” takarja, vagy ennél kiterjesztőbben, a „munkáltató által a munkavégzéshez 

biztosított információtechnológiai vagy számítástechnikai eszköz, rendszer” összefoglalására 

szolgál. Álláspontom szerint akkor járunk közelebb a megoldáshoz, amennyiben utóbbi mellett 

foglalunk állást. A munkaviszonyokban, ugyanis nem jellemző, hogy a munkavállaló saját 

eszközét használja (és azt a munkáltató ellenőrizze), olyannyira nem, hogy a munkaviszony 

másodlagos ismérveit között kerül meghatározásra, hogy a munkavállaló a munkáltató 

eszközeivel végzi munkáját. Ez a megállapítás egyébként az Mt. 51. § (1) bekezdésében 

meghatározott munkáltatói kötelezettségből ered, mely szerint a munkáltató köteles a 

munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. A fenti előírásnak pedig nemcsak személyi 

(pl. megfelelő szakképzettségű és szakértelemmel rendelkező kisegítő személyzet), hanem 

tárgyi vetülete is van, mely a munkavégzéshez szükséges fizikai (pl. megfelelő műszerek, 

számítógép) és egyéb eszközök (pl. belépő kódok, jelszavak, e-mail fiók stb.) rendelkezésre 

bocsátását jelenti. 

Másfelől - az előző kritikai észrevétellel szoros összefüggésben - az előírás nem következetes: 

a jogalkotó lehatárolja, hogy a munkáltató a számítástechnikai eszközön tárolt, a 

munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be. Ez azonban ellentmondásban áll a 11/A. § 

(2) bekezdésében foglaltakkal, hiszen - mint azt már kifejtettem - főszabály szerint még az elvi 

lehetősége sincs meg annak, hogy a számítástechnikai eszközön nem munkavégzéssel 

összefüggő adatokat találjon a munkáltató. Tehát jelen esetben a probléma abból ered, hogy a 

jogalkotó rögzített egy teljesen logikusnak és elfogadhatónak tekinthető főszabályt, azonban a 

részletszabályok esetében már nem tartja a magát ehhez a koncepcióhoz, s olyan előírással áll 

elő, mely feltételezi, hogy „a számítástechnikai eszközökön” indokolt az ellenőrizhető adatok 

körét korlátozni, mivel azon nem csak munkavégzéssel összefüggő adatok lehetnek. 

Álláspontom szerint ez egy elhibázott koncepció. A jogalkotó letette a voksot a logikus 

megoldás mellett, s arra alapította a főszabályt. Ezt követően véleményem szerint nem indokolt, 

szükségtelen az ellenőrizhető adatok körének szűkítése. A főszabály ugyanis az, hogy a 

munkavállaló csak munkavégzési célra használhatja a számítástechnikai eszközt, így (eltérő 

megállapodás hiányában) kizárólag az ő felelősségi körébe tartozik, ha azon mégis személyes 

adatot tárol. Azaz meglátásom szerint a jogalkotónak jelen esetben a munkavállaló kockázati 

körébe kellett volna helyeznie a személyes adatok ily módon történő munkáltatói megismerését. 

Álláspontom szerint ugyanis az a körülmény, hogy a munkavállaló jobb tudomása ellenére 

személyes adatokat tárol a számítástechnikai eszközön, azzal lényegében vállalja azok 

munkáltató általi megismerésének lehetőségét, s mint ilyen, kvázi adatkezelési 

hozzájárulásként is értékelhető. 

A fentiekre tekintettel a jogalkotó két különböző módszer alkalmazásával is hatékonyabb 

szabályrendszert tudott volna megalkotni jelen kérdésben. Elsődlegesen a már fentebb is vázolt 

megoldás lehetett volna a legmegfelelőbb, azaz a főszabály által lefektetett szabályozási alapon 

rögzíteni kellett volna, hogy eltérő megállapodás (ti. a munkavállaló magáncélra is használhatja 

a számítástechnikai eszközt) hiányában a munkáltató az eszközön tárolt valamennyi adatot 

ellenőrizheti, megismerheti. 

A második, alternatív megoldási lehetőség pedig az izlandi adatvédelmi jogban is jelenlévő 

gyakorlat követése lehetne: a 837/2006-os rendelet 9. cikke rendelkezik az elektronikus 

levelezés és internethasználat ellenőrzéséről. A hivatkozott szabályok többek között előírják, 

hogy a privát e-mailek nem tekinthetők meg, kivéve, ha erre kifejezetten szükség van, pl. azt 

számítógépes vírus, kártevő elhárítása indokolja, vagy hasonló technikai intézkedések 

szükségesek. Az internetes böngészés, a weboldalakhoz való kapcsolódás és lényegében 

valamennyi, a munkavállalóval összefüggő adat csak akkor tekinthető meg, ha megalapozott 

gyanú áll fenn, hogy az érintett személy megsérti a törvényt, vagy a munkáltató ezzel 
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kapcsolatos előírásait. Eljárási szabályként az is rögzítésre kerül, hogy az ellenőrzés 

megvalósításakor az érintettet előzetesen értesíteni kell, valamint lehetővé kell tenni jelenlétét 

is. Garanciális szabály továbbá, hogy a munkaviszony megszűnésekor a munkavállaló számára 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy törölje, illetve lemásolja (lementse) a munkáltató 

tevékenységéhez nem kapcsolódó e-maileket. Az alkalmazottak internethasználatával 

kapcsolatos adatokat a munkaviszony megszüntetését követően pedig a törvényi feltételek 

fennállása alapján lehet csak megtekinteni.  

A fentiekből tehát az derül ki, hogy az izlandi jogalkotó nem tiltotta önmagában a munkahelyi 

eszközök magáncélú használatát, azaz alaptételnek vette a privát levelek létezését is. Ez 

egyfajta semleges, laissez-faire-jellegű hozzáállás, hiszen nem kívánt beleszólni a felek 

viszonyába, a munkáltató diszkrecionális jogkörébe adta, hogy kizárja-e a privát használatot. 

Amennyiben azonban a munkáltató valóban kizárja a magáncélú használatot, és erre megfelelő 

szabályzatot is alkot, akkor a munkáltató előírásainak megsértésének (alapos vagy észszerű) 

gyanújával ellenőrizheti bármely számítástechnikai eszközét, s ebben az esetben korlátozás 

nélkül megismerheti az azon tárolt, illetve ott található valamennyi személyes adatot. Itt ugyanis 

– amint az az első megoldási javaslatnál is felmerült – a munkavállaló saját kockázatára szegte 

meg az előírásokat.  

 

7. Konklúzió 

 

Az izlandi munkajog és az adatvédelmi jog is hazánktól eltérő utat követ, azonban nem érheti 

a kritika, hogy a vizsgált szabályrendszerek ne lennének képesek hatékonyan betölteni 

funkciójukat. Álláspontom szerint – amint az az Mt. módosításának kritikájából is látszik – a 

jogalkotó mindent szabályozni kívánó törekvése nem feltétlenül jelenti minden esetben a 

megfelelő megoldást. Úgy gondolom, hogy az Infotv. alapvetően kellő hatékonysággal 

szabályozza hazánk adatvédelmi jogát, ám az Mt. módosítása elhibázott koncepció mentén 

készült. Véleményem szerint, ha a jogalkotó az általam felvázolt megoldások bármelyikét is 

választotta volna, most észszerűbb és hatékonyabb munkajogi adatkezelési előírásokkal 

rendelkeznénk. Azonban csupán az idő és a gyakorlat tudja majd igazolni, hogy meglátásaim 

valóban helyesek voltak-e. 
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Absztrakt 

Dolgozatomban az alkotmánybírósági határozatok puszta bemutatásán túl elsősorban elemezni 

kívánom az egyes határozatokhoz kapcsolódó végrehajtási jogi dogmatikai vetületeket, 

tudományos megközelítéseket, illetve vizsgálni kívánom tárgyban kialakult belső tudományági 

vitákat, amelyekhez saját részről gyakorlati problémafelvetésekkel élnék a lehetséges 

megoldási javaslatokkal együtt. Mindehhez alapul venném a releváns szakirodalmi forrásokat 

(tanulmányok, monográfia fejezetek, szakcikkek). Ezt követően kitérnék a végrehajtási 

joggyakorlat bemutatására, amelynek jelentős részét képezné az Alkotmánybíróság 

igénybevételének lehetősége. Így a témaválasztásból adódó kérdéskört a maga teljes 

komplexitásában járnám körül, érintve a releváns részleteket, úgy mint: végrehajtás és az 

alapeljárás kapcsolata, a végrehajtó szerepe és feladatai, végrehajtási kifogások hatékonysága 

és szerepe a végrehajtási eljárásokban. Ugyanúgy az Alkotmánybírósági Határozatok (a 

továbbiakban: ABH) bemutatása és elemzése is szerves részét képezné az dolgozatnak. Az 

ABH-k feldolgozásán túlmenően az előadás alapját jelentő tanulmányhoz cca. 15-20 önálló 

forrás, számos BH, EBH felhasználását is szükségesnek tartom. A végrehajtási eljárások során 

a jogorvoslatok viszonylag szűk körben vehetőek igénybe, ennek megfelelően az eljárásokban 

részt vevő felek alapjogi sérelmei is nehézkesen orvosolhatóak. Témaválasztás aktualitását és 

létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy az Alkotmánybíróság irányadó gyakorlata 

az egyedi ügyekben eljáró rendes bíróságok jogértelmezéséhez képest számos ponton eltérést 

mutat, amely eltérés egyfajta megoldásra szoruló neuralgikus pontként aposztrofálható. 

Kulcsszavak: végrehajtási jog, jogorvoslat, alkotmánybíróság, alkotmányjogi panasz, 

alapjogvédelem 

 

1. Előszó 

1.1 Az alkotmánybíráskodás szerepe 

 

Ideális esetben a jogállami funkció megvalósulásának egyik fundamentális dimenzióját a minél 

szélesebb körben érvényesülő alkotmánybíráskodás kell hogy jelentse. Mindezt azért fontos 

alapvetésként rögzíteni, mivel az általánosan elfogadott tudományági meghatározás szerint az 

alkotmánybíráskodás nem jelent mást, mint a jogrendszer egyes elemeinek, illetve végső soron 

a jogi normáknak – származzanak azok a jogrendszer bármelyik szintjéről is – az 

alkotmányossági szempontú vizsgálatát [1]. Ezen szerep betöltésének produktuma az 

alkotmánybíróságok középpontba kerülése, amelyet Pokol Béla a jurisztokratikus állam 

fogalmának szűkebb értelemben vett tartalmi elemeként aposztrofál [2]. Mint ahogyan arra 

Tóth J. Zoltán is reflektál, az alkotmánybírósági alapjogvédelem kétféle módon valósulhat meg: 

kollektív és egyéni módozatban. Ugyanott a kollektív alapjogvédelem eszközeként a 

normakontrolt, az egyéni jogvédelem eklatáns eszközeként pedig valódi alkotmányjogi panasz 

jogintézményét determinálja [3]. Alapvetésként kijelenhető tehát az előbbiek fényében, hogy 
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az egyéni alapjogvédelem megvalósulását mint egy garanciális jelleggel az alkotmányjogi 

panasz jogintézménye segíti elő, melynek intézményi hátterét az Alkotmánybíróság képezi. Az 

Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) a magyar 

jogrendszer részévé tette az imént már említett valódi alkotmányjog panaszt, vagy más 

megközelítés szerint a közvetlen alkotmányjogi panaszt. [4] Arra való tekintettel, hogy jelen 

tanulmány fókuszpontjában leginkább az alkotmányjogi panasz áll, annak is a végrehajtási 

eljárások során való alkalmazhatósága az Alkotmánybíróság értelmezési síkján, az elkövetkező 

sorok e szűkebb értelmezési keret mentén kerülnek kimunkálásra. 

 

1.2 Kapcsolódási pont a végrehajtási eljárásokkal 

 

A polgári jogi igény, vagy szerencsésebb megközelítésben a polgári jogi szankció 

realizálásának jogi keretek között mechanizmusát tipikusan a bírósági végrehajtási eljárás 

jelenti hazákban. Funkcionális aspektusban a végrehajtási eljárás azt a célt szolgálja, hogy a 

jogosult fél a kötelezettel szemben kezdeményezett jogilag szabályozott eljárási cselekmények 

láncolatán keresztül, azok eredményeképpen hozzájusson a neki jogszerűen megítélt 

követeléshez [5], amennyiben a jogviszony kötelezettje részéről elmarad az önkéntes teljesítés. 

Amire a jogviszony az önkéntes teljesítést követő szankcionáló fázisba jut a végrehajtási jogcím 

megszületését követően, és a kötelezett vagyoni jogai a végrehajtási kényszercselekmények 

nyomán korlátozás alá esnek, a felek hosszas szembenállása folytán könnyen determinálhatóak 

a jogviszony egyes pólusain szemben álló felek érdekei és motivációi. Ha egyfajta értékduál 

mentén kívánnák definiálni a felek szándékait, akkor a jogosulti oldal leginkább abban érdekelt, 

hogy minél előbb hozzájusson a jogszerű követeléséhez, a kötelezetti oldal pedig ezzel szöges 

ellentétben mindinkább elodázni óhajtja a jogi kényszer ’Damoklész kardjaként’ történő 

lesújtását, hiszen azáltal végérvényesen és visszavonhatatlanul átrendeződik a felek vagyoni 

viszonya a végrehajtandó határozatban foglaltaknak megfelelően. Ugyanezen gondolatok 

mentén haladva, a processzuális jelleg hangsúlyozásaképpen megállapítható, hogy a 

végrehajtási eljárást, mint sui generis nemperes eljárási rezsimet számos ponton áthatják 

alapelvi éllel az Alaptörvényben (a továbbiakban: Alaptv.) gyökerező alapjogok, amelynek a 

végrehajtási eljárások során mindvégig érvényesülnie kell. Ezen alapjogok a teljesség igénye 

nélkül: a törvény (bíróság) előtti egyenlőség, bírósághoz fordulás joga, tisztességes eljáráshoz 

való jog, az eljárás ésszerű időn belül történő befejezéséhez fűződő jog, a bírák (végrehajtó) 

függetlenségének elve, és végül de nem utolsó sorban a jogorvoslathoz kapcsolódó alapvető 

jog. 

 

1.3 Célok és módszertan 

 

Magától értetődő az előző gondolatok apropóján, hogy ha a végrehajtási eljárások során a 

releváns alapjogoknak érvényesülnie kell, akkor előállhatnak olyan helyzetek, amikor ennek 

során bizonyos diszfunkciók lépnek fel, vagyis az alapvető jogok nem megfelelő módon, vagy 

mértékben nyernek kifejeződést az egyes hipotetikus tényállásokban. Abban az esetben, ha az 

alapvető jogok sérülnek, értelemszerűen szükség van olyan mechanizmusok közbeiktatására, 

amelyek az így létrejövő helyzetek orvoslására reális megoldást nyújtanak. Ilyen esetekben 

individuálisan alkalmazható instrumentum az alkotmányjogi panasz [6]. Azonban ahhoz, hogy 

mindennek gyakorlati megvalósulásáról a tényleges állapotokat tükröző képet tudjak festeni, 

nélkülözhetetlennek tartom általánosságban a végrehajtási eljárás jogorvoslati rendszerének az 

áttekintését megtenni, mivel az alkotmányjogi panasz előterjesztésének fogalmi eleme a rendes 

jogorvoslat kimerítése. Ezt követően a végrehajtás foganatosításával szembeni egyetlen és 

legreprezentatívabb jogorvoslati lehetőség, a végrehajtási kifogáshoz való viszonyát vizsgálom 

meg főként egyedi döntéseken keresztül a rendes bíróságoknak, illetve Alkotmánybíróságnak. 
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Előbbiekkel mintegy felvázolom a leginkább neuralgikus pontot, hiszen a tanulmány 

megírására az sarkalt, hogy az igazságszolgáltatás szervezetrendszerének egyes szintjein eltérő 

gyakorlat alakult ki, ami azt eredményezi, hogy egyfajta látencia jellemzi a végrehajtási 

eljárások során előforduló alapjogot sértő helyzeteket, legalábbis ami a tényleges megoldásukat 

jelenhetné. A jogorvoslatok bemutatásán túl a végrehajtási eljárások menetét szemléltetendő 

folyamatábra közbeiktatását tartom szükségesnek az eljárási határidők illusztrálásaként. 

Mindezek után az alkotmányjogi panasz jogintézményét veszem górcső alá a témaválasztás 

szempontjából indokolt mélységben. Záróakkordként, de még az összegző gondolatok közlése 

előtt a téma szempontjából leginkább relevánsnak mondható határozatokat vizsgálom meg. 

 

2. A végrehajtási eljárás során igénybe vehető jogorvoslatok 

 

A jogorvoslatok rendszerét kellő absztrakció jellemzi, distinkciót csupán a végrehajtás 

elrendelésével, illetve foganatosításával kapcsolatos jogorvoslatok között szükséges tenni. 

Kihangsúlyozandó továbbá, hogy a polgári perrendtartásról szóló törvény funkcionális 

hatályából adódóan, az ilyen jogorvoslati kérelmek alapján a bírósági határozatok meghozatala 

a mindenkori polgári perrendtartásról szóló törvény szerint történik [7]. 

 

2.1 Jogorvoslat a végrehajtás elrendelésével szemben 

 

A végrehajtási törvény csak és kizárólag meghatározott feltételek bekövetkezte esetén engedi 

meg a végrehajtási kényszer alkalmazását [8]. Így például a végrehajtandó határozatnak 

marasztalást kell tartalmaznia, jogerősnek, vagy előzetesen végrehajthatónak kell lennie, 

illetőleg az abba foglalt teljesítésre nyitva álló határidőnek eredménytelenül kell eltelnie. Ha e 

konjunktív feltételek közül bármelyik is hiányzik, netán a végrehajtás más törvényt sértő módon 

került elrendelésre, akkor az ebből fakadó jogsértések orvoslására a végrehajtási lap 

visszavonása, illetőleg a végrehajtási záradék törlése iránti indítvány tud szolgálni, amely 

vonatkozásában aktív perbeli legitimációval a felek és a végrehajtó rendelkezik. Az indítvány 

tárgyában a végrehajtás elrendelő bíróság (ha a végrehajtást közjegyző rendelte el, akkor a 

végrehajtást elrendelő közjegyző) jogosult dönteni, amely határozat ellen fellebbezésnek van 

helye. Ugyanakkor a fellebbezés folytán meghozott másodfokú határozattal szemben további 

jogorvoslatnak helye nincs. Felülvizsgálatot pedig maga a végrehajtási törvény zárja ki 

expressis verbis, amikor azt egyedül a külföldi határozat végrehajtási tanúsítvánnyal való 

ellátásáról szóló végzés, valamint a végrehajtást elrendelő végzés ellen engedi meg. 

 

2.2. Jogorvoslat a végrehajtás foganatosításával szemben 

 

Amennyiben a jogsérelem az ügyben eljáró végrehajtó törvénysértő intézkedése, vagy 

intézkedésének felróható elmulasztásából fakad, akkor jogorvoslatként a végrehajtási kifogás 

jogintézménye alkalmazható [9]. A végrehajtási kifogást az eljáró végrehajtónál kell 

előterjeszteni, aki azt a végrehajtási ügy releváns iratainak csatolásával három munkanapon 

belül megküldi a székhelye szerint illetékes járásbíróságnak (végrehajtás foganatosító bíróság). 

Alapesetben a végrehajtási kifogás elbírálása tárgyában negyvenöt napon belül kell közölni az 

elsőfokú végzést, feltéve, ha az elbíráláshoz egyéb bizonyítás lefolytatása, vagy a felek 

meghallgatása nem szükségeltetik. Az így meghozott végzéssel szemben biztosított a 

fellebbezés lehetősége, amelynek benyújtására a közléstől számított tizenöt nap áll 

rendelkezésre. Felterjesztésre alkalmas fellebbezés esetén annak tárgyában a másodfokú 

bíróság hoz érdemi döntést, amellyel szemben további jogorvoslatnak helye nincs, ugyanígy 

rendkívüli jogorvoslatnak sem megengedett. Ami az Abtv. 27. §-ával összegfüggésben 

különösen releváns, az nem más, mint a jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidő. A 
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bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 217. § (2) 

bekezdésének szubjektív felfogása szerint a jogorvoslati kérelmet a kézbesítést követő tizenöt 

napon belül lehet benyújtani. Későbbi tudomásszerzés esetén objektív értelemben véve az 

intézkedés elvégzését követő három hónapon túl már semmiféle jogorvoslati kérelemnek 

nincsen helye. Ez utóbbi határidő elmulasztása kapcsán igazolási kérelemre szintén nincs 

lehetőség. 

 

3. A végrehajtási eljárás folyamata 

 

A határidő mint olyan a jogorvoslatok esszenciális eleme, amely nincs másként a végrehajtási 

eljárások során sem. Vagyis a rendes és rendkívüli jogorvoslati kérelmek előterjesztésére csak 

és kizárólag meghatározott időintervallumon belül van lehetőség, amely határidőn túlmenően a 

jogorvoslathoz való jog tekintetében jogvesztés áll be. 

 

6. ábra: A pénzkövetelés végrehajtása iránti eljárások általános folyamatábrája 

Ingófoglalás, helyszíni 

kényszercselekmények

Ingó, ingatlan árverési 

értékesítése

15 nap

15 nap

8 nap

30 nap

1 év

15 nap

15 nap

8 nap

15 nap

15 nap

45 nap

30 nap

vagy

60 nap

Végrehajtás elrendelése

Végrehajtható okirat megküldése a 

végrehajtónak

Költségelőleg 

megfizetése

Fizetési felszólítás kézbesítése

Hatósági átutalási megbízás, 

letiltás

Költségelőleg 

meg nem 

fizetés

Eljárás szünetelése

Eljárás befejezése

 
 

Kellő absztrakció mellett is jól látható, hogy a végrehajtási eljárás egymást követő és egymással 

sokszor szorosan összefüggő eljárási cselekmények folyamata, amely eljárási cselekmények 

vonatkozásában a meghatározott időbeli sorrend okán folyamatosan nyílnak meg, majd 

zárulnak le a jogorvoslat előterjesztésére nyitva álló határidők a joghatályos közlést követően. 

Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy az idő előrehaladtával bizonyos eljárási 

cselekmények tekintetében végérvényesen beáll a jogerő, amely egyben a későbbi 

megváltoztathatatlanságot is eredményezi, miként egy az eljárás korai szakaszában elvégzett 

végrehajtói intézkedés az eljárás végeztekor, vagy éppen azzal szemben előterjesztett 

jogorvoslat keretében már nem vitatható. Előbbiek azért is fontosak, mert az uralkodó 

Alkotmánybírósági értelmezése szerint [3179/2013. (X. 9.) AB végzés] a végrehajtási kifogás 

nem minősül az ügy érdemében hozott érdemi határozatnak. Márpedig ez az értelmezés abból 

a szempontból erősen megkérdőjelezhető, hogy ha végrehajtási kifogás előterjesztésére csak 

meghatározott határidőn belül van lehetőség, amely időpontot követően már elkésettség okán 

hivatalból elutasítandó a jogorvoslati kérelem [BH 1998.540], akkor igenis meg kell hogy 

illesse az adott intézkedés tekintetében a véglegesség minősége az adott határozatot. 
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Nyilvánvalóan e követelménynek való megfelelés minden ügyben egyedileg célszerű vizsgálat 

alá vetni. 

 

4. Az egyes alkotmányjogi panaszeljárásokról 

 

Általánosságban véve az alkotmányjogi panaszeljárás minden esetben kérelemre induló, és e 

kérelem keretei között folyó processzus az Alkotmánybíróság előtt. Döntés a beadványban 

megjelölt alapjog sérelméről, és annak tényleges bekövetkezte esetén lehetséges orvoslásáról 

kell hogy szóljon [10]. Az alkotmányjogi panasz intézményi szabályozásnak kiindulási pontja 

az Alaptörvény, amely a korábbi narratívától eltérően új szintre emelte a jogintézményt, annak 

is két módozatát határolta el. Elsőként a normatív alkotmányjogi panaszt, amely az egyedi 

ügyben alkalmazott jogszabályi rendelkezés Alaptörvény konformitásának felülvizsgálatára ad 

lehetőséget. Másodikként az egyéni, vagy valódi alkotmányjogi panaszt, aminek alapján a 

kezdeményező félnek lehetősége van az Alkotmánybíróságtól az egyedi ügyben megszületett 

bírósági döntés Alaptörvénnyel fennálló összhangjának vizsgálatát kérni, és végső soron az 

alaptörvény-ellenes döntés kasszációját elérni [11]. 

 

4.1 Abtv. 26. § (1) bekezdése általi panasz 

 

Az alfejezet címében szereplő panasz lehetőséget nyújt az egyedi ügyben alkalmazott 

jogszabály Alaptörvényességi vizsgálatára, feltéve az alapügyben alkalmazandó alaptörvény-

ellenes jogi norma az indítványozónak alapjogsérelmet okozna. Indítványt előterjeszteni az 

elsőfokon eljárt bíróságnál lehet a sérelmet okozó bírósági döntés közlésétől számított hatvan 

napon belül [12]. Gyakorlatát illetően elmondható, hogy a befogadhatóság ellenőrzése 

érdekében az előadó alkotmánybíró soron kívül megvizsgálja a beadványt. Az indítvány 

befogadása során meghatározott szempontrendszer (pl.: érintetti minőség, jogszabály tényleges 

alkalmazása, alapjog sérelme, jogorvoslat kimerítése, érdemi döntés kérdése, alapvető 

jelentőségű alkotmányossági kérdés felmerül-e, határozott kérelem került előadásra) 

érvényesül, ha pedig a beadvány nem fogadható be, akkor azt vissza kell utasítani az ügyrend 

értelmében [13]. 

 

4.2 Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján előterjeszthető panasz 

 

Az előző alcímtől eltérően e panaszforma alkalmazhatósága akkor merülhet fel, ha az 

alaptörvény-ellenesség tulajdonképpen bírói döntés nélkül következik be, és a sérelem 

orvoslására nincs, vagy nem vehető igénybe megfelelő jogorvoslat. Döntés hiányában az 

előterjesztésre nyitva álló határidő számítását az alaptörvény-ellenesnek vélt jogszabály 

hatálybalépése nyitja meg, mivel az indítvány előterjesztése az attól számított száznyolcvan 

napon belül lehetséges [14]. A befogadási gyakorlatról elmondható, hogy a jogintézmény 

különleges mivolta folytán a befogadási mércék is szigorú értelmezés alá esnek. E körben 

kiemelhető az egyéni érintettségre, és az előterjesztésre nyitva álló határidő meghatározásával 

kapcsolatos vizsgálat [15]. Az egyéniesítés ebben a tekintetben a korábbi actio popularistól 

eltérően az egyéni alapjogvédelemre helyezi a fő hangsúlyt [16]. 

 

4.3 Abtv. 27. §-a szerinti panasz 

 

Az ügy érdemében hozott és az eljárás befejező Alaptörvény által deklarált alapvető jogot sértő 

érdemi döntéssel szembeni panasz előterjesztését az Abtv. 27. §-a biztosítja. Feltétele, hogy az 

indítványozó a rendelkezésére álló rendes jogorvoslati lehetőségeket teljes terjedelemben 

kimerítse, vagy jogorvoslatra azt lehetővé tevő jogcím hiányában nincs lehetősége. Az ilyen 
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jellegű panaszt az elsőfokon eljárt bíróságnál lehet előterjeszteni a támadott döntés kézbesítését 

követő hatvan napon belül. Befogadhatóságot illetően elsősorban figyelemmel kell lenni az 

érintetti minőségre, vagyis az indítvány attól a természetes, vagy jogi személytől származhat, 

aki az ügy érdemében hozott döntéssel összefüggésben alapjogsérelembe került [17]. További 

jellegadó kritérium a támadott döntés érdemi minőségének, vagy eljárást lezáró mivoltának a 

meghatározása is, mivel egyedül az Abtv. 27. §-a kapcsán kerül ipso iure nevesítésre ez a 

kritérium [18]. Ezzel párhuzamosan legalább ugyanakkor jelentőséggel bír a sérelemmel 

érintett Alaptörvény adta jog determinálása, az indítvánnyal felvetett alapvető jelentőségű 

alkotmányossági kérdés, valamint a jogorvoslati lehetőségeknek a kimerítése. 

 

5. Problémafelvetés 

 

A tárgyban mindenekelőtt két különösen releváns egyedi ügyben megszületett döntésre 

szükséges utalást tenni, mivel az azokban kifejtett jogértelmezés egymással való 

összeütköztetése folytán nyilvánvalóvá válik a jelenleg aktuálisan fennálló rendellenesség. A 

sort az időrendiségnek megfelelően a Legfelsőbb Bíróság 2008.1789 számú elvi jelentőséggel 

bíró döntésével kell kezdeni, aminek rendelkező része szerint végrehajtási kifogással támadható 

meg a végrehajtó azon intézkedés, illetve mulasztása amiatt, hogy a felszámolási eljárás okán 

megszüntetett végrehajtási eljárásban a felszámolás kezdőidőpontját követően a végrehajtó nem 

utalta át a befolyt összegeket a felszámoló részére, hanem azokat a saját elszámolási számlájára 

vezetette át. A Legfelsőbb Bíróság indokolásában rögzítette, hogy a végrehajtó törvénysértő 

intézkedésével, vagy intézkedésének elmulasztásával szembeni rendes jogorvoslat a Vht. 217. 

§ (1) bekezdésében által biztosított végrehajtási kifogás, melyet az eljárt végrehajtónál kell 

előterjeszteni a végrehajtás foganatosító bíróságnak címezve a támadott intézkedésről, vagy 

sérelmezett mulasztásról való tudomásszerzést követő tizenöt napon belül. Ha a jogsértő 

helyzetről a kifogást előterjesztő később szerzett tudomást, vagy a kifogás előterjesztésében a 

végrehajtó intézkedésétől számított tizenöt napon túl akadályozva volt, akkor a végrehajtási 

kifogás előterjesztésének határidejét a tudomásszerzéstől, illetőleg az akadály megszűnésétől 

kell számítani. A feltárt tényállás alapján a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a perbeli 

ügy felperese a végrehajtó intézkedése, illetve mulasztása ellen – eltérő jogi álláspontja ellenére 

– kifogást nem terjesztett elő. Jóllehet a felperes végrehajtási kifogás előterjesztésének 

keretében kérhette volna a bíróságtól a végrehajtónak arra való kötelezését, hogy a felszámolási 

vagyonba tartozó, végrehajtási eljárás során befolyt pénzeszközöket utalja vissza az időközben 

felszámolási eljárás alá került gazdasági társaság részére, mert az így levont összegből a 

végrehajtási költségeknek saját számlájára történő átutalása sérti a Cstv. 38. § (3) bekezdésében 

foglaltakat. A felszámolási vagyonból a végrehajtó is csak a Cstv. szabályai szerint kérhette 

volna a végrehajtással felmerült költségei kielégítését. Az alapul fekvő jogesetben a felperes 

nem vitásan a kifogás előterjesztését elmulasztotta. Ezt követő lényegi indokolás szerint a 

kifogás elmulasztása a bíróság álláspontja szerint azt eredményezi, hogy a végrehajtótól a 

végrehajtási eljárásban igénybe vehető rendes jogorvoslat hiányában az összeg visszafizetését 

a perbeli felperes jogszerűen nem kérheti, továbbá, ebbéli igényét sem elszámolásra irányuló, 

sem pedig kártérítés jogcímén nem érvényesítheti az eljárt végrehajtótól az ahhoz kellő törvényi 

feltételek fennállásának hiányában. Döntvény summázataként elvi éllel kijelenthető, hogy a 

végrehajtási kifogás elmulasztása esetén a jogsértő végrehajtói intézkedés, vagy mulasztás nem 

nyerhet orvosolást, miként az adott intézkedés vonatkozásában beáll a res iudicata, és a 

jogorvoslat vonatkozásában teljes fokú jogvesztés következik be. 

 

E jogértelmezésbeli végkövetkeztetésnek mindenképpen élesen ellentmond az 

Alkotmánybíróság fentebb már érintőlegesen citált 3179/2013. (X. 9.) AB végzése, mellyel a 

testület visszautasította a Tatabányai Törvényszék 1.Pkf.20.878/2012/2. szám végzése 
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alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszbeadványt. A 

döntés indokolásának értelmében legfőképpen azért nem volt lehetőség a támadott döntés 

alaptörvény-ellenes voltának érdemi vizsgálatára, mivel az Abtv. 27. §-a szerint az 

alaptörvénnyel ellentétes bírói döntéssel szemben az érintett személy vagy szervezet 

alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz, amennyiben az ügy érdemében 

hozott döntés vagy az eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított 

jogát sérti, és az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit teljes mértékben kimerítette. Netán 

egyáltalán nem volt biztosított számára a jogorvoslati lehetőség. Mindezen kiindulási 

feltételekből az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott. hogy a jogalkotó szándékai 

szerint az alkotmányjogi panasz csak a bírósági határozatok egy részével szemben megengedett. 

Az indokolás további részében az Alkotmánybíróság kifejezésre juttatta azon azóta is 

általánosan fenntartott álláspontját, miszerint a végrehajtó intézkedésével szembeni Vht. 217. § 

(1) – (2) bekezdése szerinti nemperes eljárásban elbírálandó végrehajtási kifogás tárgyában 

meghozott határozat nem az ügy érdemében, de nem is a végrehajtási eljárás érdemi befejezése 

tekintetében, csupán a végrehajtási eljárás foganatosítása során hozza meg az elbírálásra 

jogosult bíróság, miként a döntés ellen alkotmányjogi panasz előterjesztésének nincs helye. 

Szemmel látható, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlatában a végrehajtási kifogás nem 

tekinthető az ügy érdemében hozott döntésnek, így az alkotmányossági vizsgálat kizárt. Ezen 

álláspont megalapozottságát abban látta bírói grémium, hogy a végrehajtási ügy érdemére 

vonatkozó bírósági döntés egyedül a végrehajtási ügy érdemi befejezése kapcsán előterjesztett 

jogorvoslati kérelem nyomán képzelhető el. Mindez abból a szempontból rendkívül 

problematikus, hogy rendszerint egy végrehajtási eljárás nem ér véget a Vht. 217. § (2) 

bekezdése szerint megengedett objektív három hónapos határidőn belül. Sőt sokkal inkább az 

a jellemző, hogy az ügyek bonyolultságuk folytán elhúzódnak, és nem ritka az egy, másfél évig 

tartó eljárás, és szélsőséges esetben még az ennél hosszabb eljárási intervallum sem kizárt. A 

végrehajtási eljárás jellegéből adódóan eljárási cselekmények időrendben egymást szorosan 

követő láncolata, aminek következtében a jogorvoslatra nyitva álló határidők számítása 

különböző időpontokban nyílik meg. Tehát a jelenlegi értelmezési környezet, ha a végrehajtási 

eljárás derekán kerül benyújtásra egy jogorvoslati kérelem, akkor azzal szemben nincs helye 

alkotmányossági próbának, hiszen nem az ügy érdemére vonatkozik. Az eljárás érdemi 

befejezésekor pedig nincs lehetőség végrehajtási kifogást előterjeszteni egy olyan végrehajtói 

intézkedéssel, vagy mulasztással szemben, amely esetén lejárt a jogorvoslati határidő.  

 

Megítélésem szerint előbbiek azért nem fogadhatóak el aggályok nélkül, mivel a végrehajtási 

eljárások érdemi befejezésekor gyakorlatilag már minden a követelés behajtása iránti 

végrehajtói intézkedés elvégzése megtörténik. Ott már igazán alapjogi relevanciával bíró 

mozzanatról nem beszélhetünk, hacsak maga a végrehajtási eljárás érdemi befejezésének 

megállapítása nem volt teljes mértékben jogszerű. Végkövetkeztetésként kijelenthető, hogy az 

Alkotmánybíróság uralkodó gyakorlata megágyaz egyfajta látenciának a végrehajtási eljárások 

érdemi befejezésének körén kívül eső alkotmányos alapjogokat sértő tényállások kapcsán. 

 

6. Egyedi ügyekben született döntések 

 

Alább a teljesség igénye nélkül néhány fontosabb döntést emelnék ki az Alkotmánybíróság 

gyakorlatából. Mindegyik közös vonása, hogy kivétel nélkül az egyedi bírói kezdeményezés, 

vagy az alkotmányjogi panasz visszautasításáról szóló minor határozatoknak tekinthetőek. 

 

3073/2012. (VII. 26.) AB végzés [visszvégrehajtás] A vizsgálat tárgyát a Legfelsőbb Bíróság 

Mfv.I.10.009/2009/3. számú ítéletével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz vizsgálta 

képezte. Az indítványozó a Vht. 56. § által szabályozott ún. visszavégrehajtás jogintézményét 
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sérelmezte alkotmányossági szempontból. A támadott rendelkezés lehetővé teszi, hogy a 

végrehajtandó határozat rendkívüli perorvoslat kapcsán történt megváltozása folytán, a korábbi 

pervesztesből pernyertessé avanzsált adós, már mint végrehajtást kérő követelje vissza a tőle 

behajtott összeget a korábbi végrehajtást kérőtől az alapeljárás keretén belül. A testület 

elkésettség folytan utasította vissza a panaszt. 

  

3136/2013. (VII. 2.) AB végzés [árverési szerzés] Az ügyben egyedi bíró kezdeményezés 

nyomán a Vht. 137. §-ának, illetve 143. § (1) bekezdés c) pontjának kizárására került 

előterjesztésre. A támadott jogi aktusok az árverési vétellel való szerzés esetén határozzák meg 

azokat az esetköröket, amikor az árverési vevő tulajdonjoga bizonyos aspektusokban 

korlátozásokat kénytelen elszenvedni. A testület nem találta a kezdeményezést az Abtv. 52. § 

(1) bekezdés e) és f) pontjaival egybevágónak, ezért az érdemi elbírálás mellőzésével 

visszautasította azt. 

 

3045/2014. (III. 13.) AB végzés [végrehajtási kifogás] Az eljárás tárgyát a Vht. 217/B. §-án 

nyugvó egyedi bírósági döntések képezték alkotmányjogi panasz keretében. Szóban forgó 

rendelkezés a törvénysértő végrehajtói intézkedés, vagy mulasztás esetén írja elő vagyoni 

szankciók alkalmazását a végrehajtóval szemben. Érdekessége a jogintézménynek, hogy 

egyetlen más eljárási rezsim kapcsán sem találkozhatunk hasonló jogszabályi előírással 

jogrendszerünkben. Következésképpen külön sajnálatos, hogy a végrehajtási törvény e 

neuralgikus pontja a panasz elkésettsége okán nem került érdemi alkotmányossági próba alá. 

 

3197/2016. (X. 11.) AB végzés [végrehajtási kifogás, behajtási jutalék] Előbbiekben citált 

döntésekhez képest a tárgybéli abból a szempontból eltérő, hogy az indítványozó adós egyszer 

több alkalmazott jogszabályi rendelkezés, és egyedi bíró döntés vizsgálatát kérte. Beadvány 

központi kérdése a végrehajtási törvény, valamint a végrehajtói díjazást szabályozó miniszteri 

rendelet koherencia-zavarát feltételezte. Ennek ellenére a testület a beadványt valamennyi 

elemére kiterjedően visszautasította. 

 

3076/2017. (IV. 28.) AB határozat [végrehajtói jogállás] A hivatkozott döntvények közül az 

első, amely részben érdemi elbírálás alá esett, mivel a testület alkotmányjogi szempontból kellő 

jelentőséget tulajdonított a beadvány által felvetett alkotmányossági kérdéshez. Noha a döntés 

tartalma végül szintén részben visszautasítás, részben elutasítás, mindez semmit nem von le 

indokolásának értékéből, hiszen a testület olyannyira részletesen módon foglalta össze bírósági 

végrehajtók jogállása szempontjából releváns kérdésköröket, hogy azzal még jogfejlődés egyes 

állomásain érvényesülő szabályozásba is betekintést engedett. Az indítvány lényegét az 

képezte, hogy a jogalkotó az önálló bírósági végrehajtás jogi hivatásrenddé alakulás keretében 

előírta a jövőre nézve a jogi egyetemi tanulmányok végzését, majd megadott határidőn belül a 

jogász végzettség megszerzését a bírósági végrehajtók és bírósági végrehajtó-helyettesek 

számára. A végzéshez dr. Pokol Béla és dr. Varga Zs. András alkotmánybírók párhuzamos 

indokolást, dr. Czine Ágnes és dr. Salamon László alkotmánybírók pedig különvéleményt 

fűztek. 

 

3079/2017. (IV. 28.) AB határozat [becsérték] Tárgybéli döntés szintén jelentőségteljesnek 

értékelhető, mivel a joggyakorlat által feltárt hiányosságra mutatott rá egyedi bírói 

kezdeményezés nyomán. Az indítvány a Vht. 305. § (3) bekezdését vetette alkotmányossági 

vizsgálat alá. A középpontba tulajdonképpen egy hatályba léptető rendelkezés került, amely a 

becsérték Vht. 140. § (8) bekezdése szerinti újbóli megállapítását azokban a végrehajtási 

ügyekben tette lehetővé, amelyekben a becsérték közlésére a módosító törvény hatályba lépését 

(2012.09.01.) követően került sor. Indítvány jogi sorsa az elutasítás lett. 
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1. táblázat: Egyedi ügyekben hozott döntések a számok tükrében: 

 

 Év 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Beérkezett ügyek 3 1 10 0 1 4 2 

 Végzés 3 1 8 0 1 2 2 

 Határozat 0 0 2 0 0 2 0 

 

2. táblázat: Döntési módozatok megoszlása a végrehajtási jogi ügyekben: 

 

 Összes ügy: 21 db 

 Visszautasítás: 17 db 

 Elutasítás: 4 db 

 

7. Összegzés 

 

Nyilvánvalóan az Alkotmánybíróságnak nem feladata az, hogy mintegy betagozódva a bírósági 

szervezetrendszerbe eljárásával egy negyedfokú jogorvoslati fórumot nyisson a jogkereső 

közönség számára. Azonban a végrehajtási jog kapcsán rendkívül visszás helyzet áll elő a 

jelenleg irányadó gyakorlattal révén, mivel a támadott döntések érdemi minőségének 

megkérdőjelezése miatt elhárul az érdemi figyelem az olyan bírósági határozatokról, amelyek 

igenis alkalmasak lennének az alkotmányossági vizsgálatra. Elegendő, ha a tisztességes 

eljáráshoz való jog, vagy az eljárások ésszerű időn belül történő befejezéséhez fűző alapvető 

alkotmányos jogok sérelmére gondolunk. 
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SZÉNFORRÁS-HASZNOSÍTÁSI PROFILJÁNAK 

VIZSGÁLATA 
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Absztrakt 

Különböző penészgomba-fajok, mint a Trichoderma aggressivum, Lecanicillium fungicola, 

Cladobotryum mycophilum és a Mycogone perniciosa világszerte nagy veszteségeket okoznak 

a csiperkegomba (Agaricus bisporus) termesztésében. A kórokozó penészgombák pontos 

fajszintű azonosítása és részletes jellemzése egyaránt nélkülözhetetlenek a hatékony védekezési 

módszerek kifejlesztése érdekében. Munkánk során célul tűztük ki csiperkegomba-

termesztésből izolált, és az ITS (internal transcribed spacer) régió szekvenciaelemzése alapján 

azonosított különböző penészgombák szénforrás-hasznosítási képességének vizsgálatát. A 

szénforrás-hasznosítási profilokat a patogén penészgombák és a csiperkegomba esetében 

csészés kísérletekben, minimál táptalajon végeztük, 98 különböző szénforrás felhasználásával. 

Számos szénforrás gátolta jelentősen a patogén penészgombák pozitív kontrollhoz viszonyított 

növekedését, jelentős részük azonban a csiperkegombára is kedvezőtlen hatást gyakorolt. 

Eredményeink alapján viszont egyes szénforrások alkalmazhatók lehetnek komposztadalékként 

bizonyos patogén fajok által kiváltott tünetek kialakulásának megelőzése vagy azok 

mértékének csökkentése érdekében. Az L-szorbóz gátló hatásúnak bizonyult négy különböző 

patogén penészgomba (T. aggressivum, T. decipiens, C. mycophilum és M. perniciosa) 

esetében is, míg a csiperkegomba hatékonyan hasznosította (95%-os növekedés volt 

tapasztalható a glükóztartalmú táptalajhoz képest). A tesztelt szénforrások között nem találtunk 

olyan gátló hatású vegyületet a száraz mólé kórokozójával (L. fungicola) szemben, amely 

lehetővé teszi a csiperke zavartalan növekedését, viszont korábbi eredményeink alapján a 

fertőzés magasabb hőmérsékleti értékeken nem alakul ki. A kórokozó 30 °C-on nem képes 

növekedni, míg ez az érték még optimálisnak bizonyult a csiperkegomba számára. A 

mikovírusokat tartalmazó L. fungicola izolátumok több szénforrás jelenlétében is redukált 

növekedést mutattak a vírusmentes törzsekhez képest, amiből arra következtettünk, hogy a 

mikovírusok jelenléte, illetve hiánya szerepet játszhat a patogenitásban. 

Kulcsszavak: csiperkegomba, patogén penészgombák, szénforrás-hasznosítás 

 

1. Bevezetés 

 

A penészgombák világszerte nagy veszteségeket okoznak a csiperketermesztésben [1], [2], és 

bizonyos fajok, mint a Cladobotryum mycophilum, már laskagombán (Pleurotus eryngii) is 

megjelentek [3], [4]. Az elmúlt években számos patogén penészgomba érzékenysége csökkent 

bizonyos, gombatermesztésben alkalmazott fungiciddel szemben. A Lecancillium fungicola 

esetében metil-benzimidazol karbamáttal (MBC), Cladobotryum törzsek esetében 

karbendazimmal, benomillal, a T. aggressivum esetében pedig benzimidazollal szemben 

csökkent az érzékenység [5]. A bemutatott munka célja a hazánkban is nagy károkat előidéző 

különböző Trichoderma, C. mycophilum, Mycogone perniciosa és L. fungicola törzsek 

szénforrás-hasznosítási profiljainak vizsgálata. A patogén penészgomba-törzsek magyarországi 

és külföldi csiperketermesztő üzemekben gyűjtött, fertőzött komposztból és takaróföldből 

származtak, azonosításuk a riboszomális RNS génklaszter ITS (internal transcribed spacer) 

régiójának szekvenciaelemzése alapján történt. A kísérletek során a törzsek növekedését 98 
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különböző szénforrással kiegészített minimál táptalajokon vizsgáltuk. A megfigyelt szénforrás-

hasznosítási profilok alapján további, a vizsgált patogén penészgombákkal szembeni 

védekezést célzó kísérleteket tervezhetünk, továbbá következtethetünk a patogenitásuk 

hátterében álló bizonyos mechanizmusokra. 

 

2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A gombatermesztés jelentősége 

 

Világviszonylatban a három legnagyobb mennyiségben termesztett gombafaj a csiperke 

(Agaricus bisporus) (1. ábra), a shiitake (Lentinula edodes) és a laskagomba (Pleurotus 

ostreatus). A világon termesztett gombák mennyisége 2,2-szeresére növekedett 1981 és 1997 

között, bár a csiperketermelés 71,6%-ról 31,8%-ra csökkent. Ennek oka, hogy más termesztett 

gombák váltak népszerűbbé, mint pl. a shiitake [6]. Az Európai Unió három kiemelkedő 

csiperketermesztő országa Hollandia, Franciaország és Olaszország, emellett Közép-Európán 

belül jelentős gombatermesztő országok Magyarország és Lengyelország. Magyarországon a 

2000-es adatok alapján az éves termesztett gombamennyiség 38 ezer tonna volt, melynek 92-

93%-át a csiperkegomba, 6-7%-át a laskagomba és 1%-át a shiitake adta. A gombaágazat 

bevétele Magyarországon 17-18 milliárd forint volt a 2000. évi adatok alapján. Szintén 2000-

es adatok szerint az Európai Unió országaiban a megtermelt csiperkegomba mennyisége 842 

ezer, Kínában 500 ezer, míg az Egyesült Államokban 388 ezer tonna volt. Az európai országok 

termelési adatait az Európai Unió Csiperkegomba-termesztőinek Csoportja (GEPC = 

Groupement Européen des Producteurs de Champignons) foglalja össze [7]. Magyarországon 

a 2014-es becslések szerint csiperkegombából 27-27,5 ezer, míg laskagombából 2,5-2,8 ezer 

tonnát termesztettek. Hazánkban a gombatermesztést 18-20 nagyobb cég és 300-400 kisebb-

nagyobb termesztő végzi. A legnagyobb termesztőterület a közép-magyarországi régióban, 

ezen belül is Budapesten található, a csiperkegomba 45%-át az ország ezen részében termesztik. 

Meghatározó csiperkegomba-termesztő területek emellett Győr-Moson-Sopron és Heves 

megye, valamint Pécs környéke. A gombatermesztés jellemzője, hogy mezőgazdasági 

hulladékot hasznosít. Magyarországon a gombaágazat évente hozzávetőlegesen 80 ezer tonna 

szalmát használ fel, valamint 160 ezer tonna komposztot állít elő. Ennek felét hazánk külföldre 

értékesíti, másik felét pedig felhasználják, ami éves szinten 25-28 ezer tonna gomba 

termesztését teszi lehetővé. A 2017-es évben hazánkban 32,7 ezer tonna gombát termesztettek, 

melyből a csiperke 29,5 ezer, a laskagomba 3 ezer, az egyéb termesztett gombák 200 tonnát 

tettek ki a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet adatai szerint [8]. A 

csiperkegomba eladási ára 2018-as adatok alapján 510-630 Ft/kg [9]. Az Európai Unió 2014-

2020 közötti új pénzügyi időszakában a magyarországi gombatermesztő kapacitás évi 50 ezer 

tonnára emelése a cél [10].  

 

 
1. ábra: Csiperke-termőtestek tálcás termesztési eljárásban 

Fotó: Allaga Henrietta 



437 

 

2.2 Zöldpenész 

 

A csiperke termesztésére alkalmazott komposztból számos Trichoderma faj (pl.: T. 

citrinoviride, T. crassum, T. hamatum, T. koningii, T. spirale) izolálható [11]. A zöldpenész 

tünetegyüttest eredményező, agresszív kolonizáció hátterében eleinte a T. harzianum faj 

képviselőit sejtették. A Brit-szigetekről származó komposztmintákból izolált, és T. harzianum-

ként azonosított törzseket eleinte 3 biotípusba sorolták [12], [13]. A Th1, Th2 és Th3 

biotípusokat eltérő növekedési ráta, konídiumképzési mintázat és kolonizációs képesség 

jellemzi [14]. Molekuláris biológiai vizsgálatok eredményei alapján a Th2 biotípus genetikailag 

egységesnek bizonyult [15], ami arra utal, hogy a Brit-szigeteken elterjedő zöldpenészjárvány 

egyetlen, valószínűleg észak-írországi forrásból indult ki [16], [17], ahol feltehetően mutáció 

következtében agresszív komposztkolonizáló képesség alakult ki [13]. A Th4 biotípusba sorolt, 

észak-amerikai gombatermesztő farmokról származó Trichoderma izolátumok egyértelműen 

elkülönülnek a brit-szigeteki Th2 biotípustól. A Th4 törzsek is egységesek genetikailag, ami 

arra utal, hogy ez a biotípus is egyetlen forrásból származik. A két agresszív biotípust 

morfológiai jellemzőik, valamint molekuláris biológiai vizsgálatok alapján T. aggressivum f. 

europaeum és T. aggressivum f. aggressivum néven írták le [18]. Míg a T. aggressivum f. 

europeaum (Th2) az európai zöldpenész-problémák többségéért tehető felelőssé, addig a T. 

aggressivum f. aggressivum (Th4) az USA-ban és Kanadában okoz fertőzéseket a 

csiperketermesztésben [19]. A 2000-es évek elején a magyarországi zöldpenészfertőzések 

kórokozóját is T. aggressivum f. europeaum-ként azonosították [20], ám az utóbbi időben 

kimutatták, hogy a hazánkban újonnan megjelenő, és ezzel nagy terméskieséseket és gazdasági 

károkat okozó zöldpenészes megbetegedéseket is a T. aggressivm f. aggressivum, tehát a 

korábban csak Észak-Amerikából ismert biotípus idézi elő [21] (2. ábra). 

 

 

 
2. ábra: Trichoderma aggressivum f. aggressivum által okozott zöldpenész 

tünetegyüttes egy magyarországi csiperketermesztő üzemben 

Fotó: Allaga Henrietta 
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2.3. Nedves mólé 

 

A „nedves mólé” tünetegyüttest (3. ábra), mely az A. bisporus egyik legfontosabb betegsége, a 

Mycogone perniciosa (Magnus) Delacroix okozza [22], [23], [24]. A betegség káros hatással 

van a termés minőségére és mennyiségére is. A M. perniciosa által kiváltott fertőzést a világ 

számos csiperketermesztő területéről jelentettek. A betegség kialakulását sok esetben a 

termesztés permanens fázisának kiesése befolyásolja. A M. perniciosa fertőzési mechanizmusát 

számos tanulmány vizsgálta [25], [26], elsődlegesen a kémiai védekezésre fókuszálva [27], 

[28]. A M. perniciosa különböző izolátumai eltérő érzékenységet mutatnak germicidekkel és 

fungicidekkel szemben, ezért fontos a gyors és precíz azonosításuk [29]. A törzsek könnyen 

mutálódnak és degradálódnak, változást okozva a meglévő morfológiai tulajdonságokban. 

Ezért nehéz egy olyan, célzott megelőzésen alapuló módszer fejlesztése, mely a M. perniciosa 

morfológiai azonosításán és osztályozásán alapul. Manapság használatos néhány osztályozáson 

alapuló módszer, melyekkel a M. perniciosa diverzitását DNS-markerek alapján vizsgálják 

[30]. 

 

 
3. ábra: Nedves mólé megbetegedés csiperketermesztésben 

Fotó: Allaga Henrietta 

 

2.4. Száraz mólé 

 

A Lecanicillium fungicola - korábban Verticillium fungicola (Preuss) Hassebrauk - fajnak két 

variánsa létezik: a var. fungicola Európában, míg a var. aleophilum Észak-Amerikában okoz 

terméskiesést a csiperkegomba termesztésében [31]. Az általuk kialakított betegséget „száraz 

mólé” tünetegyüttesként ismerik. A betegséget először 1892-ben írták le [32], melynek 

súlyossága és a tünetek kialakulása függ a gomba fejlődési stádiumától a fertőzés pillanatában 

[33], [34]. A tünetek nekrotikus léziók barna színű foltokkal vagy csíkokkal, a tönk felhasad, 

és differenciálatlan struktúrájú micélium jön létre a gazdából és a patogén gombából [35], [36]. 

A L. fungicola által fertőzött gomba eladhatatlan, és ez jelentős gazdasági károkhoz vezet [37]. 

A fertőzéssel szembeni védekezés világszerte fungicideken alapul, a gombatermesztésben 

főként a benomilt, iprodiont, mankozebet és a prokloráz-mangánt alkalmazzák [38]. A száraz 

mólé elleni védekezés másik formája a megfelelő higiéniás körülmények betartása.  
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2.4. Pókhálós penész 

 

Számos Cladobotryum faj, mint a C. dendroides, C. mycophilum, C. varium, C. multiseptatum 

és C. verticillatum okozhatja a termesztett csiperkegomba ún. pókhálós penész betegségét [39], 

[40], 41], ami manapság széles körben okoz veszteségeket Európában, Amerikában és 

Ausztráliában [42]. A koreai csiperketermesztő üzemekben pókhálószerű micéliumszövedék 

megjelenését figyelték meg a termőtesteken és a szubsztrátumon is. A fertőzött termőtestek 

később barnás vagy fekete színűek lettek, és végül elrothadtak. Néhány nap után a takaróföldön 

lévő, pókhálószerű micélium lisztes vagy porszerű struktúrává alakult. Kalapfoltozottság 

szintén megjelent a termőtesteken. A fertőzött kalapok legtöbbször barnák vagy vörösesbarnák 

voltak, hullámos körvonallal [43]. Az 1970-es években metil-benzimidazol-karbamátot (MBC, 

karbendazim), illetve benomilt alkalmaztak a patogénekkel szemben [44], de az 1980-as évek 

közepén Angliában [45] és Írországban kialakult az ezen fungicidekkel szembeni rezisztencia 

a karbendazim túlzott használata miatt, és 1992-ben megjelentek a pókhálós penészt okozó 

rezisztens törzsek [46]. Az izolátumok MBC-rezisztenciáját a béta-tubulin génben történő 

pontmutáció okozta [47]. 

 

3. Anyagok és módszerek 

 

A szénforrás-hasznosítási vizsgálatokhoz kiválasztott törzseket PDA (burgonyadextróz agar) 

táptalajon tartottuk fenn. A szénforrás-hasznosítási vizsgálatokhoz alkalmazott minimál 

táptalajt (5 g/l (NH4)2SO4, 1 g/l KH2PO4, 0,5 g/l MgSO4, 15 g/l agar desztillált vízben) 2 g/l 

koncentrációban egészítettük ki az egyes szénforrásokkal [48]. A vizsgálat során összesen 98 

különböző szénforrást alkalmaztunk. A szénforrással kiegészített táptalajokra a patogén 

penészgombák PDA táptalajon nevelt fiatal telepeiből kivágott, 5 mm átmérőjű 

micéliumkorongot helyeztünk, az inkubáció 25 oC-on történt. A képződött telepek átmérőjét 

megmértük, és a növekedés sebességét mm/nap egységben fejeztük ki. A kísérletben 

alkalmazott gombatörzseket az 1. táblázat foglalja össze. 

 

1. táblázat: A vizsgálatokban alkalmazott gombatörzsek 

Kód Faj Tünet Származás Mikovírus 

SZMC* 1811 Trichoderma aggressivum f. 

europaeum 

zöldpenész Észak-Írország nr** 

SZMC 1746 Trichoderma aggressivum f. 

europaeum 

zöldpenész Magyarország nr** 

SZMC 23035 Trichoderma aggressivum f. 

aggressivum 

zöldpenész Kanada nr** 

SZMC 23834 Trichoderma aggressivum f. 

aggressivum 

zöldpenész Magyarország nr** 

SZMC 1844 Trichoderma harzianum zöldpenész Horvátország nr** 

SZMC 24112 Trichoderma decipiens „fehér 

penész” 

Magyarország nr** 

SZMC 23817 Cladobotryum mycophilum pókhálós 

penész 

Magyarország nr** 

SZMC 20792 Mycogone perniciosa nedves 

mólé 

Horvátország nr** 

SZMC 20793 Mycogone perniciosa nedves 

mólé 

Szerbia nr** 
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SZMC 20790 Lecanicillium fungicola var. 

fungicola 

száraz mólé Szerbia - 

SZMC 23852 Lecanicillium fungicola var. 

fungicola 

száraz mólé Szerbia + 

SZMC 23856 Lecanicillium fungicola var. 

fungicola 

száraz mólé Írország - 

SZMC 23857 Lecanicillium fungicola var. 

fungicola 

száraz mólé Írország + 

SZMC 23395 Agaricus bisporus 

(csiperkegomba) 

- Magyarország nr** 

*SZMC: Szeged Microbiology Collection (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi 

és Informatikai Kar, Mikrobiológiai Tanszék); **nr: nem releváns 

 

4. Eredmények és értékelésük 

 

Számos szénforrás gátolta a patogén penészek növekedését, ezek jelentős hányada azonban a 

csiperkegombára is negatív hatást gyakorolt. Eredményeink alapján bizonyos szénforrásokat 

szelektív, a csiperke növekedésének kedvező komposztadalékként is lehetne alkalmazni. Az L-

szorbóz, mint szénforrás hasznosíthatatlannak, sőt egyben gátló hatásúnak bizonyult négy 

különböző patogén penészgomba (T. aggressivum, T. decipiens, C. mycophilum és M. 

perniciosa) esetében is, míg a csiperkegomba hatékonyan hasznosította (95%-os növekedés 

volt tapasztalható a glükóztartalmú táptalajhoz képest). Az eredményeket a 2. táblázat foglalja 

össze. A Trichoderma törzsek szénforrás-hasznosítási profiljuk szempontjából is 

rendszerezhetők. A D-glükóz, D-xilóz, D-galaktóz kedvező szénforrásnak, míg a D-cukorsav, 

uridin és az 5-keto-D-glükonsav gátló hatásúnak bizonyult a hasznosítás szempontjából [49]. 

 

2. táblázat: A patogén penészgombákra >50% gátló hatást kifejtő, de a csiperke 

esetében a kontrollhoz képest >90% növekedést eredményező szénforrások (+) 

Szénforrások Trichoderma 

aggressivum 

Trichoderma 

harzianum 

Trichoderma 

decipiens 

Cladobotryum 

mycophilum 

Mycogone 

perniciosa 

Lecanicillium 

fungicola 

L-szorbóz +  + + +  

4-hidroxi 

vajsav 

+      

D-glükóz-

ammónium-

klorid 

+      

uridin +      

mannitol   +    

L-M-L-D(+)-

glükozid 

  +    

keményítő   +    

L-szerin   +    

1-o-metil-β-D-

glükopiranozid 

 + +    

D(+)-melibióz  + +    

D-szorbitol    + +  

D-cukorsav     +  

D(+)-galaktóz    +   

inulin    +   

xilitol    +   
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mezo-inozitol    +   

L-prolin    +   

L-aszparagin    +   

2-keto-D-

glükonsav 

   +   

L-α-alanin    +   

D-galaktonsav    +   

 

Korábbi kutatások vizsgálták a termesztett gombákhoz köthető szacharidok hatását a L. 

fungicola növekedésére. A vizsgált szénforrások közül egyedül a ramnóz fejtett ki gátló hatást 

[50], ami ezzel ellentétben az általunk tanulmányozott törzsek növekedését pozitívan 

befolyásolta. A kísérleteink során vizsgált szénforrások között nem találtunk olyan vegyületet, 

ami alkalmazható lenne a száraz mólé kórokozójával (L. fungicola) szemben, viszont korábbi 

eredményeink alapján a fertőzés kialakulása magasabb hőmérsékleti értékeken gátolható lehet. 

A patogén 30°C-on nem képes növekedni, míg ez az érték még optimálisnak bizonyult a 

csiperkegomba számára. Korábbi kísérletek alapján a Verticillium fungicola törzsek 

növekedése gyorsabb 25°C-on, míg a 15°C gátló hatást fejtett ki a növekedésre a Mycogone 

perniciosa esetében is [51].  

 

 
4. ábra: Mikovírus-hordozó (MV+) Lecanicillium fungicola törzsek redukált 

növekedése a mikovírusmentes (MV-) izolátumokhoz képest 

 

A mikovírust tartalmazó L. fungicola izolátumok a számos szénforrás jelenlétében redukált 

növekedést mutattak a mikovírusmentes törzsekhez képest, ami arra utal, hogy a mikovírusok 

jelenléte, illetve hiánya szerepet játszhat a különböző izolátumok patogenitásában (4. ábra). 

 

5. Következtetések 

 

A vizsgálatok során számos szénforrás gátolta a csiperkepatogén penészgombák növekedését, 

de a csiperkegombára is negatív hatást gyakoroltak. Az L-szorbóz jelentős gátló hatást fejtett 

ki a több patogén penészgombára (T. aggressivum, T. decipiens, C. mycophilum, M. perniciosa) 

is, míg a csiperke növekedését nem befolyásolta jelentős mértékben. Eredményeink alapján 

alkalmazható lehet komposztadalékként, így lehetséges védekezési módszert jelenthetne az 
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említett patogén penészgombák által kiváltott tünetek kialakulásának megakadályozására, 

illetve mértékének csökkentésére. A L. fungicola esetében a mikovírusmentes törzsek 

szénforrás-hasznosítása hatékonyabbnak bizonyult, mint a mikovírust tartalmazó izolátumoké. 

Ezek alapján azt feltételezzük, hogy a mikovírusok jelenlétének, illetve hiányának szerepe lehet 

a patogenitás kialakításában. A vizsgálatok során hatékonynak bizonyult szénforrások 

alkalmazása kombinálható lehetne az eddig alkalmazott biológiai védekezési eljárásokkal [5]. 
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Absztrakt  

A nanotechnológia fejlődése számos új anyag ipari méretű felhasználását eredményezte, 

melyek közül a fém oxid nanopartikulumok sem kivételek. A cink-oxid nanopartikulumok 

alkalmazása nagymértékben nőtt az elmúlt években, így sajnos a környezetbe jutás sebessége 

is megnőtt. Az ipari szempontból pozitív tulajdonságaiktól eltekintve azonban meg kell 

vizsgálni a környezeti hatásaikat is. A talajba kijutva hatással vannak az élőlényekre, melyek 

alól a növények sem kivételek. Irodalmuk, bár gyarapodóban van, de kapcsolatuk a nitrogén-

monoxiddal és a mögötte játszódó molekuláris folyamatok még kevésbé feltártak. 

A kísérleteimben 6nm-es cink-oxid nanopartikulumokkal kezeltem két keresztesvirágú fajt, az 

indiai mustárt (Brassica juncea L. czern. cv. Negro Caballo) és az olajrepcét (Brassica napus 

L. cv. GK Gabriella) 0 (kontroll), 25 mg/l és 100 mg/l koncentrációban. Megvizsgáltam a 

növények növekedési paramétereit, életképességét, két szuperoxid gyökanion homeosztázissal 

kapcsolatos enzimet, valamint a protein tirozin nitrációt. 

Eredményeim alapján a kisebb kezelési koncentráció pozitív hatással volt a növekedési 

paraméterekre és tolerancia indexre mindkét fajban, de az életképesség enyhén csökkent. A 

protein tirozin nitrációs mintázat enyhe változást mutatott, míg a NADPH-oxidáz aktivitása 

enyhén csökkent.  A szuperoxid-dizmutáz (SOD) enzimaktivitás növekedett olajrepcében, míg 

mustárban enyhe csökkenést mutatott. A nagyobb kezelési koncentráció gátolta a növények 

növekedését, melyhez egy csökkent tolerancia index és egy erősen csökkent életképesség 

társult. A csökkenés számottevőbb volt a repcében, mint a mustárban. A NADPH-oxidáz enzim 

megváltozott aktivitást mutatott mindkét fajban. Olajrepcében lecsökkent a SOD aktivitás, 

ezzel ellentétben a mustár kontroll közeli aktivitást mutatott. A nitrációs mintázat tovább 

változott, olajrepcében egy új nitrált proteinsáv is megjelent. Az kijelenthető, hogy a mustár 

jobban alkalmazkodott a cink-oxidhoz, mint az olajrepce. Eredményeimből az következik, hogy 

a cink-oxid hatásai bár egyértelműnek tűnnek a növekedési paraméterek alapján, de biokémiai 

szinten további vizsgálatokat igényelnek a reaktív oxigénformák mellett a reaktív 

nitrogénformák és nitrozatív stresszfolyamatok is. 

Kulcsszavak: nanopartikulumok, protein tirozin nitráció, indiai mustár, olajrepce 

 

1. Bevezetés és irodalmi áttekintés 

 

A cink-oxid nanopartikulumok (ZnO NP) számos egyedi kémiai és fizikai tulajdonsággal 

bírnak, mint például a széles abszorbciós spektrum vagy a magas kémiai, mechanikai, hő és 

fotostabilitás, valamint kötéstípusuk miatt félvezető anyagokról beszélhetünk [1,2]. A 

tulajdonságaik lehetővé teszik felhasználásukat a lézer technológiában, elektronikában, 

kerámiagyártásban, mezőgazdaságban, optikában és gyógyszeriparban. Méretük és térbeli 

alakjuk igen változatos [3] és szorosan összefügg az élő szervezetekre gyakorolt hatásukkal [4]. 

A növényekben legjellemzőbb az oxidatív stressz és a fotoszintézis változása, de más 

nyomelemek homeosztázisát is képesek befolyásolni [5]. Becslések szerint évente harminc ezer 

tonna ZnO NP-t használ fel a világgazdaság, s ez a szám évről évre növekszik [6]. Bejutásuk a 
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növényi szövetekbe még nem tisztázott teljesen, mivel egyes publikációk kimutattak 

nanopartikulumokat a szövetekben [7,8,9], míg más tanulmányok nem találtak [10,11].  

A nitrozatív stressz alatt a reaktív nitrogénformák (RNF) homeosztázisának módosulását értjük, 

amit abiotikus vagy biotikus stresszek másodlagosan kiválthatnak [12]. A nitrogén-monoxid 

(NO) gáz halmazállapotú jelátviteli molekula, de más makromolekulákkal kölcsönhatva 

átmeneti formákon át képes a makromolekula módosításra is. Módosulhatnak lipidek, 

nukleinsavak és fehérjék, a fehérjéknél pedig beszélhetünk protein nitrációról és nitrozilációról. 

A protein tirozin nitráció (PTN) egy irreverzibilis folyamat mely legtöbbször inaktiválja a 

fehérjét és a nitrozatív stressz markere [13].  

A nanopartikulumok hatása az RNF metabolismusra és PTN-re még alig ismert terület, melynek 

megismerése új nézőpontot tárna fel a ZnO NP hatásmechanizmusában. Célom a kutatás során 

az volt, hogy meghatározzam, milyen kapcsolat van a ZnO NP tolerancia és a RNF 

homeosztázis között, valamint hogy az oxidatív robbanáshoz köthető enzimek hogyan 

változtak. 

 

2. Anyagok és módszerek 

 

A vizsgált növényfajok az indiai mustár (Brassica juncea L. czern. cv. Negro Caballo) és 

olajrepce (Brassica napus L. cv. GK Gabriella) voltak. Mindkét növény fontos mezőgazdasági 

haszonnövény és előzetes kísérleteink alapján különböző cink toleranciával rendelkeznek. A 

mag felületét sterileztem először 70%-os etanol oldatban, majd 15%-os nátrium hipoklorit 

oldattal. Az így fertőtlenített magokat steril feles erősségű Murashine és Skoog táptalajra 

ültettem, mely tartalmazott 0 (kontroll), 25 vagy 100 mg/l 6,2±1,3 nm-es ZnO NP-t. A növények 

steril körülmények között öt nap után kerültek feldolgozásra. A növénynevelő kamra 

fényintenzitása 150 µmol m-2 s-1 volt, 12 órás nappali és 12 órás sötét periódussal, 55-60% 

páratartalom mellett 25±2 °C hőmérsékleten. 

 

A biomassza mérések a mintavétel napján történtek. A növényi szervek friss tömegét analitikai 

mérleggel határoztam meg, a főgyökérhossz mérése pedig egy vonalzó segítségével történt. A 

főgyökérhossz adatokból kiszámítottam a növények tolerancia indexét az alábbi képlet alapján. 

 

 

 

 

A gyökérmerisztéma életképességét 10 µM-os fluoreszcein-diacetát (FDA) fluorofór oldattal 

mutattam ki. A gyökereket 30 percig inkubáltam szobahőmérsékleten a festék oldatban, majd 

négyszeri mosás után tárgylemezre kerültek [14], ezt követően Zeiss Axiowert 200M inverz 

mikroszkóppal (Carl Zeiss, Jena, Németország) vizsgáltam, amihez egy nagy felbontású 

digitális kamera csatlakozik (Axiocam HR, HQ CCD, Carl Zeiss, Jena, Németország). A 

mikroszkópos felvételek elemzése Axiovision Rel 4.8 programban történt, ahol 100 µm 

átmérőjű körökben meghatároztam a pixel intenzitást, mely egyenesen arányos a jelmolekula 

mennyiségével. 

A NADPH-oxidáz és szuperoxid-dizmutáz enzimek aktivitását natív gélelektroforézissel 

mutattam ki. A fehérje kivonatot 10%-os natív poliakrilamid gélelektroforézisnek vetettem alá, 

majd a megfelelő előhívási módszert alkalmaztam. NADPH-oxidáz enzim esetén Lopez-

Huertas és mtsai [15] módszerét használtam kisebb módosításokkal. A gélt sötétben reakció 

pufferbe (50mM Tris–HCl pH 7,4, 0,1mM MgCl2, 1mM CaCl2, 0,2mM NBT, 0,2 mM NADPH) 

áztattam 20 percre. SOD esetében Beauchamp and Fridovich [16] nyomán jártam el. A gélt 

először egy 50 mM-os kálium foszfát pufferben mostam, majd 2,45 mM NBT-t tartalmazó 

pufferben volt sötétben 20 percig. A következő lépésben 28 mM TEMED és 2,92 µM ribolfavint 

Tolerancia index= Főgyökér hossz (kezelt) 

Átlag kontroll főgyökér hossz 
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tartalmazó oldatba került. A fény hatására létrejövő reakcióban kivehetőek a SOD izoenzimek, 

melyeket specifikus gátlással (kálium cianid, hidrogén-peroxid) azonosítottam is.  

A protein tirozin nitráció kimutatása western blot analízissel történt. A fehérje kivonatot 12%-

os denaturáló poliakrilamid gélelektroforézisnek vetettem alá, majd PVDF membránra 

transzfereltem. A membránt nyúl 1:2000 3-nitrotirozin ellenanyaggal jelöltem, melyhez egy 

kecskében termelt, nyúl elleni, alkalikus foszfatáz kapcsolt másodlagos antitestet adtam. A 

kimutatás NBT/BCPIP reakcióval történt meg, pozitív kontrollként pedig nitrált borjú szérum 

albumint alkalmaztam.  

Az adatok statisztikai analíziséhez a Microsoft Excel 2010 programot, a statisztikai módszerek 

közül pedig a Student-féle T-próbát használtam. Az adatok szignifikanciájának ábrán való 

bemutatásához pedig a következő jelölést alkalmaztam: * P ≤ 0.05, ** P ≤ 0.01, *** P ≤ 0.001. 

Minden mérési módszert egy alkalommal legkevesebb tíz mintán elvégeztem, és minden mérési 

alkalmat legalább háromszor ismételtem a statisztikai megbízhatóság érdekében. 

 

3. Kutatási eredmények 

 

A kutatásaim során kapott biomassza adatok az 1. ábrán láthatóak. Az olajrepce sziklevelében 

(1. ábra a.) nem volt statisztikailag szignifikáns változás, míg a hipokotil (1. ábra c.) és gyökér 

(1. ábra e.) friss tömege csökkent a nagyobb kezelési koncentráció hatására.  A kisebb kezelési 

koncentráció pozitív hatását jól mutatta a mustár sziklevél (1. ábra b.) és gyökértömeg 

gyarapodásam (1. ábra f.), míg a nagyobb kezelési koncentráció szignifikáns csökkenést 

okozott a gyökérben. 

 

 

7. ábra Sziklevél (ab), hipokotil (cd) és gyökér (ef) friss tömeg 5 napos, 0 (kontroll), 25 és 

100 mg/l ZnO NP-mal történő kezelést követően a Brassica fajokban. n=20.*P≤0,05; 

**P≤0,001; ***P≤0,001 

 

*** 

* 

Brassica napus Brassica juncea 

*** 

** 

* 

a 

e 

c 

b 

d 

f 
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A növények tolerancia indexe ( 2. ábra a.) mindkét fajban megnőtt a kisebb kezelési 

koncentráció hatására, a mustárban a növekedés nagyobb mértékű és erősen szignifikáns volt. 

A nagyobb kezelési koncentráció mindkét növényben lecsökkentette a tolerancia indexet. A 

ZnO NP kezelés (2. ábra b.) repcében nagymértékben lecsökkentette a gyökérmerisztéma 

életképességét mindkét kezelés hatására, míg mustárban kisebb csökkenést látható a 100 mg/l-

es koncentráció esetén. 

 

 

8. ábra a. Tolerancia index adatok 5 napon át tar 0 (kontroll), 25 és 100 mg/l ZnO NP-mal 

történő kezelést követően a Brassica fajokban (kontroll %). b. Életképesség adatok a 0 

(kontroll), 25 és 100 mg/l ZnO NP-mal kezelt 5 napos Brassica gyökérmerisztémában (kontroll 

%). n=20.*P≤0,05; **P≤0,001; ***P≤0,001 

 
9. ábra a. NADPH-oxidáz enzim aktivitás a 0 (kontroll), 25 és 100 mg/l ZnO kezelést kapott 

növények gyökereiben, a fekete nyilak új NADPH-oxidáz aktivitású sávokat mutatják, nevelési 

periódus 5 nap. b. SOD enzim aktivitások és izoenzimek változása 5 napig 0 (kontroll), 25 és 100 

mg/l ZnO-mal kezelt növényi gyökerekben. 

  

 

 

 
 

 

 

a 

b 

* 

* 

** 

*** 

* * 

*** 

*** 
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A NADPH-oxidáz enzim aktivitás (3. ábra a.) mindkét kezelési koncentráció hatására változott. 

A kisebb kezelés egy enyhe csökkenést, a nagyobb pedig új sávok megjelenését idézte elő. A 

szuperoxid-dizmutáz enzim aktivitás (3. ábra b.) olajrepcében megnőtt a kisebb kezelés 

hatására a mangán és vas SOD izoformákban, míg a nagyobb kezelés lecsökkentette ezt az 

aktivitást. Mustárban a kisebb kezelési koncentráció csökkentette a réz/cink SOD és mangán 

SOD aktivitást, melyet a nagyobb kezelési koncentráció visszaállított.  

 

 
10. ábra PTN mintázat alakulása 5 napig 0, 25 mg/l vagy 100 mg/l ZnO NP kezelést 

kapott Brassica gyökerekben. A fehér nyíl eltűnő, a fekete megjelenő, a szürke pedig 

erősödő fehérjesávot jelöl. Pozitív kontroll: nitrált borjú szérum albumin. 

 

A PTN létrejött és jelentősen változott mindkét növényfaj és kezelés esetében. Az olajrepcében 

több fehérjesáv nitrációja megerősödött, csupán kettő csökkent, valamint egy újonnan 

megjelenő nitrált fehérjesáv is látható. A mustár esetében három erősödő és három csökkenő 

intenzitású fehérjesávot mutattam ki. 

 

4. Következtetés 

 

Vizsgálataink során két fontos mezőgazdasági növény ZnO NP-mal szembeni toleranciáját 

vizsgáltam meg a nitro-oxidatív stressz szempontjából.  

A növények tömege a kisebb kezelés hatására főleg mustárban szignifikánsan megnövekedett, 

mely bizonyítja a ZnO NP pozitív hatásait. Nagy mennyiségben ellenben toxikus, melyet 

szintén először a lecsökkent biomassza támasztott alá. A tolerancia index eredményei 

egybehangzóak a biomasszával, a kisebb kezelés pozitív, a nagyobb toxikus hatású volt. A 

gyökérmerisztéma életképessége olajrepcében mindkét kezelésre erősen csökkent, míg a 

mustár csupán kisebb életképesség csökkenést szenvedett el. A 25 mg/l-es kezelés 

lecsökkentette a NADPH-oxidáz aktivitást, míg a toxikus 100 mg/l-es koncentráció új sávokat 

indukált, ami egy erős oxidatív stresszre enged következtetni. Olajrepcében a SOD 

deaktivációja a magasabb koncentrációban egyértelműen hozzájárul a NADPH-oxidázzal 

együtt az irodalmilag dokumentált oxidatív robbanáshoz. A toleránsabb mustár képes volt 

fenntartani a SOD aktivitást, mely hozzájárulhat a stressz tűréshez. A fehérje nitráció mértéke 
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is kisebb volt mustárban, míg a repce proteom nagymértékben megváltozott nitrációs mintázata 

jelentősen befolyásolta az aktív proteinek összetételét.  

Eredményeink alapján megállapítható, hogy a ZnO NP tolerancia összefügg a reaktív 

oxigénformákat szabályozó enzimrendszer plaszticitásával, valamint a ZnO NP toxicitása 

szorosan összefügg a nitrozatív stressz mértékével.  

További terveim között szerepel az antioxidáns védelmi rendszer és az S-nitrozoglutation 

metabolizmus vizsgálata, valamint más makromolekula módosítások kimutatása a ZnO NP-

stresszelt növényekben.  
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Absztrakt 

Manapság igen sokat lehet hallani különböző statisztikákat, hogy mely halálozási ok a 

legjelentősebb. Ezek között szinte mindegyik országban első helyen áll a szív és érrendszeri 

betegségek, mint a szívroham, érelmeszesedés. Csupán a fejlődő országok kis részében előzik 

meg ezen betegségeket a fertőzések, de ez esetben a higiéniás környezet is az oka. Emellett az 

öregedő társadalom miatt a neurodegeneratív betegségek aránya is kezd emelkedni, melyek 

ellen rendkívüli erőfeszítéssel irányulnak kutatások, több kevesebb sikerrel. A fejlődő 

országokat kivéve a világ minden táján igen jelentős halálozási ok a rosszindulati (malignus) 

tumorok, melyekről részletesen az irodalomjegyzékben lesz szó. A WHO kimutatása szerint, 

2016-ban ezek közül is a tüdőt és a légutat érintő malingus daganatok okozták a 4. leggyakoribb 

halálozási okot. Azonban, nem csak az elsődleges tumorok jelentenek veszélyt, hiszen ezeket 

szerencsés esetben észlelni és kezelni is tudják. Sokszor azonban az áttétekkel van a probléma, 

hiszen mikor az elsődleges daganat eléri az észlelhető méretet, az áttétek nem feltétlenül 

fedezhetőek fel, így azok további problémákat, esetleg halált okozhatnak. Célom az volt, hogy 

egy olyan matematikai, szimulációs modellt hozzak létre, mellyel ezen áttétek megjelenése 

szimulálható. Ennek kivitelezéséhez Markov-láncokat alkalmaztam, mely egy olyan 

sztochasztikus folyamat, mely rendelkezik memórianélküliségi tulajdonsággal. Ahhoz, hogy a 

modellből tényleges szimuláció váljék, Monte Carlo módszerrel vegyítettem. Az MCMC 

(Markov-chain, Monte Carlo) technikát gyakran alkalmazzák különböző vírusterjedési 

modellek esetén. Összesen 16 féle rákos megbetegedést és az áttéteit vizsgáltam a kialakított 

modell három különböző változatában, mely összesen 15 millió iterációt jelent. Ezt úgy is 

felfoghatjuk, mintha 15 millió ember rákos megbetegedését vizsgálnánk meg az első 

stádiumból kiindulva a teljes betegség alatt. A szimulációk alapján elmondhatom, hogy a 

modell további fejlesztések után alkalmazható lehet akár gyógyászatban is, jelenlegi változatát 

szakember validálta. Továbbiakban tervezem, hogy még több paramétert alkalmazva még 

pontosabb modellt hozzak létre.  

Kulcsszavak: rák, szimuláció, statisztikus orvostudomány 

1. Bevezetés, motiváció 

 

Manapság igen sokat lehet hallani különböző statisztikákat, hogy mely halálozási okok a 

legjelentősebbek. Ezek között szinte mindegyik országban első helyen állnak a szív- és 

érrendszeri betegségek, mint a szívroham, érelmeszesedés. Csupán a fejlődő országok kis 

részében előzik meg ezen betegségeket a fertőzések, de ez esetben a higiéniás viszonyok az 

oka.  Emellett az öregedő társadalom miatt a neurodegeneratív betegségek aránya is kezd 

emelkedni, melyek ellen rendkívüli erőfeszítéssel irányulnak kutatások, több-kevesebb sikerrel.  

A fejlődő országokat kivéve a világ minden táján igen jelentős halálozási okot jelentenek a 

rosszindulati (malignus) tumorok, melyekről részletesen az irodalmi összefoglalóban lesz szó. 

A WHO kimutatása szerint [1] 2018-ban ezek közül is a tüdőt és a légutat érintő malignus 
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daganatok okozták a második leggyakoribb halálozási okot, ami azt jelenti, hogy minden 

hatodik halálozás daganatos megbetegedés miatt történik. Azonban nem csak az elsődleges 

tumorok jelentenek veszélyt, hiszen ezeket szerencsés esetben észlelni és kezelni is tudják. 

Sokszor azonban az áttétekkel van a probléma, hiszen mikor az elsődleges daganat eléri az 

észlelhető méretet, az áttétek nem feltétlenül fedezhetőek fel, így azok további problémákat, 

esetleg halált okozhatnak.  

Kutatásom során ezen áttétek kialakulását szeretném minél valósághűbben modellezni, ehhez 

matematikai módszereket, szakemberek tudását és statisztikai adatbázisokat használtam fel.  

 

2. Célkitűzés 

 

Pályamunkám célja, hogy Markov-láncok segítségével egy olyan modellt állítsak fel, amelyben 

különböző daganatok megjelenését, áttét képzését, gyógyulási, illetve halálozási rátáját tudom 

modellezni.  

 

3. Elméleti összefoglaló 

Markov-láncok alapjai 

A Markov-láncok szemléletes értelmezéséhez vegyünk egy véges sok csúcsból álló, súlyozott, 

irányított gráfot, melyben hurokélek is megengedettek. Legyen minden él súlya nemnegatív, 

valamint minden csúcs esetén a kimenő élek súlyainak összege legyen 1. Ha ezen a gráfon 

bolyongunk az élekre írt valószínűségek szerint, valamint jól definiált időközönként lépünk, 

akkor diszkrét Markov-láncot kapunk. 

1.1.Definíció. Legyen adott az {Xn}n ∈ ℕ folyamat, ahol Xn :  Ω  I valószínűségi változók az 

(Ω; F; P) valószínűségi mezőn, I pedig megszámlálható halmaz. A folyamatot diszkrét 

paraméterű homogén Markov-láncnak nevezzük, ha a folyamat Markov-tulajdonságú, azaz 

Fn=σ(X0,X1,…Xn)(1) 

jelöléssel, ahol σ a változók által generált szigma-algebra, minden B ⊆ I és minden m ≥n esetén 

P(Xm ∈ B | Fn) = P(Xm ∈ B | Xn). (2) 

A Markov-lánc stacionárius átmenet-valószínűségű, azaz minden i,j ∈ I esetén minden olyan n-

re, melyre P(Xn =i)>0, 

 

P(Xn+1 = j | Xn = i) = pij ,(3) 

n-től függetlenül.  

Az I halmazt, azaz a valószínűségi változók értékeit állapottérnek nevezzük.  

Tehát a Markov-lánc egy olyan X0,X1,…,Xn valószínűségiváltozó-sorozat, mely 

Markov-tulajdonságú, azaz az (n+1)-edik pillanatbeli állapot meghatározásához az előző 

állapotok nem szükségesek, csak az éppen aktuális n-edik, ugyanis a korábbi állapotok ismerete 

nem változtatja meg az ij átmenet valószínűségét.  

A P= (pij) mátrixot átmenetmátrixnak nevezzük, elemei az átmenet-valószínűségek, azaz annak 

a valószínűsge, hogy az (n+1)-edik időpontban j-ben vagyunk, feltéve, hogy az n-edik 

időpillanatban i-ben voltunk. Az X0 eloszlást kezdeti eloszlásnak hívjuk, és p = (pi)-vel jelöljük. 

Ez a két érték már meghatározza a folyamat eloszlását, hiszen a véges dimenziós eloszlásokat 

és a Markov-tulajdonságot felhasználva: 

 

P(X0 = i0, X1 = i1, . . . , Xn = in) = 

= P(X0 = i0)P(x1 = i1 | X0 = i0). . . P(Xn = in | X0 = i0, . . . , Xn−1 = in−1) = 

= pi0 pi0i1
 . . . pin−1in (4) 
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Jelölje 

πi (t) = P(Xt = i),(5) 

 

annak a valószínűségét, hogy a lánc a t-edik időpontban j-ben van és jelölje a π(j) azt a 

sorvektort, melynek i-edik eleme π (t). A láncot egy π (0) kezdővektorral indítjuk, melynek 

gyakran minden eleme 0, egyet kivéve, mely 1. Az idő előrehaladtával az 1 valószínűség 

eloszlik a π (t) koordinátáin.  

1.2 Definíció: A P mátrix: 

- sztochasztikus, ha pij ≥ 0 és minden sorban az elemek össze 1. 

- duplán sztochasztikus, ha sztochasztikus és minden oszlopban az elemek összege 1 

1.1 Tétel Tetszőleges I megszámlálható halmazon adott p eloszláshoz és |I| × |I| méretű P 

sztochasztikus mátrixhoz létezik I állapotterű Markov-lánc, melynek kezdeti eloszlása p, 

átmenetmátrixa P.  

Annak a valószínűsége, hogy egy lánc a (t + 1)-edik időpillanatban az si állapotban van, 

meghatározható a Chapman–Kolmogorov-egyenlőség alapján: 

 

πj (t + 1) = P(Xt+1 = si) = 

∑ .K P(Xt+1 = si | Xt = sk) · P(Xt = sk) =  ∑ .k pki · πk(t).(6) 

 

Ezt könnyen láthatjuk, ha iteratívan alkalmazzuk az egyenlőséget: 

 

π(t) = π(t − 1)P = (π(t − 2)P)P = . . . = π(0)Pt 

 

Ezek alapján definiáljuk az n-edrendű átmenet-valószínűséget: 

1.1. Állítás. Legyenek p(n)
ij = P(Xn+m = j | Xm = i) az n-edrendű átmenet-valószínűségek 

(feltesszük, hogy P(Xm = i) > 0). Ezekre teljesül a Chapman–Kolmogorov-egyenlőség: 

 

pij
(n+m)

= ∑ pik
(n)

pkj
(m)

k (7) 

 

Ez azt jelenti, hogy a pn
ij mennyiségek éppen a Pn hatványmátrix megfelelő elemei. 

Szükségünk van még továbbá az állapotok osztályozására: 

1.3. Definíció. 

1. Azt mondjuk, hogy az i állapotból elérhető j, (i → j) ha van olyan n ≥ 0, hogy pn
ij ≥ 0. 

2. Azt mondjuk, hogy i és j közlekednek (lehet, hogy több lépés szükséges), ha i-ből elérhető j 

és fordítva. Ez ekvivalenciareláció, tehát osztályokra bontja az állapotteret (csak az 

átmenetmátrixtól függ). A Markov-lánc irreducibilis ha csak egyetlen osztályból áll. 

1.4. Definíció. Legyen P egy átmenetmátrix. A (pi)i∈I eloszlás stacionárius, ha pi = ∑ pkpkikЄI  

minden i ∈ I esetén, azaz a pi kezdeti eloszlású, P átmenet-valószínűségű Xn Markov-láncra 

P(Xn = i) = pi minden i ∈ I, n ≥ 0 esetén. Ez utóbbi esetben azt mondjuk, hogy a Markov-lánc 

stacionárius. 

Ebből adódóan, ha π∗ stacionárius eloszlás, akkor π∗ = π∗P. Így tekinthetünk π∗-ra, mint a P 

mátrix baloldali λ = 1 sajátértékhez tartozó sajátvektorára. Ha az állapottér véges, mindig 

létezik a stacionárius eloszlás, ha a Markov-lánc irreducibilis, akkor pedig egyértelmű. 

Irreducibilis és aperiodikus Markov-láncok esetén a stacionárius eloszlás előáll az átmenet-

valószínűségek limeszeként.  

Ha egy Markov-lánc periodikus, akkor megvan annak a lehetősége, hogy két állapot között 

váltakozik és nem tart egy stacionárius eloszláshoz, illetve a váltakozás maga lesz a stacionárius 

eloszlás. Ha P-nek nincs (−1)-gyel egyenlő sajátértéke, akkor a lánc aperiodikus. Az 

egyértelműséghez szükség van továbbá a megfordíthatósági feltételre: 
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pijπ∗
i = pjiπ

*  ∀i, j.(8) 

 

1.6. Definíció. A fenti egyenlőség teljesülése esetén a Markov-láncot megfordíthatónak 

nevezzük. 

Könnyen láthatjuk, hogy ebből már következik π = πP, ugyanis πP j-edik eleme: 

 

(πP)j =∑ πipiji  = ∑ πjpjii  = πj ∑ pjii =πj×1=πj(9) 

 [2]. 

A Monte-Carlo-metódus, vagy Monte-Carlo-szimuláció egy olyan számításialgoritmus-család, 

mely random mintavételezéssel próbálja minél jobban megközelíteni, szimulálni az adott 

kérdéshez tartozó értékeket. Pontos definíciója nincs, különböző tudományterületek máshogy 

definiálják a majdnem azonos módszert. Felhasználása igen széles körű, a statisztikus fizikától 

kezdve a csillagászaton át a számításos biológiáig terjed.  

Monte-Carlo-módszeren belül a Markov-lánc Monte Carlo (MCMC, Markov Chain Monte 

Carlo) szerű módszert alkalmaztam. Ennek lényege, hogy az egészséges állapotból, majd 

követtem a trajektóriáját a véletlen bolyongásnak, ezt írattam ki txt fájlba. 

 

3.1. Biológiai összefoglaló 

A különböző tumorok kialakulásának oka változatos, viszont az élettana nagymértékben 

hasonló. Ennek lényege, hogy egy adott sejt sejtciklusában olyan változás áll be, amellyel nem 

az egyszerű önfenntartást végzi, hanem az apoptózis (programozott sejthalál) mechanizmusa 

sérül, ezáltal korlátlan osztódásra képes, immortalizált sejtek jönnek létre. Ennek okai elég 

széleskörűek lehetnek, mint például a radioaktív sugárzás általi sejtroncsolás, a DNS-mutáció, 

mely lehet genetikai eredetű, alakulhat ki környezeti hatásokból (dohányzás, alkoholizmus, 

stressz) stb. A rák gyógyítására egyre több módszer létezik, de minden esetben az a lényeg, 

hogy időben, minél korábbi stádiumban diagnosztizálják [3].  

 

Rákos daganatok stádiumai: 

A rosszindulatú daganatok stádiumainak felosztásához több nomenklatúrát is szoktak 

használni, különösképpen, hogy más tumorok máshogy viselkednek. Talán a legáltalánosabb 

besorolás, ha négy különböző stádiumra osztjuk őket. Ezen belül, a daganat helyétől függően 

lehetnek alstádiumok, de dolgozatom során ezzel nem foglalkoztam. A stádiumok beosztása a 

következő: 

- 0. stádium: Ekkor még alig észrevehető a tumor, sok esetben meg is ragad ebben a 

stádiumban, ekkor hívjuk jóindulatú daganatnak. 

- I. stádium: Ekkor már könnyebben észlelhető a daganat, viszont még nem kezdett el 

továbbterjedni, sem a szövetek, sem a nyirokkeringés felé. 

- II. stádium: A környező szöveteket egyre jobban magáévá tudja a tumor, ekkor kezd el 

vérereket kialakítani maga körül, hogy jobb tápanyagellátása legyen. 

- III. stádium: Az áttétek ebben a stádiumban kezdenek kialakulni. Ekkor még csak a 

közeli szövetekbe, sejtekbe, elkezdi körbenőni a nyirokereket is. 

- IV. stádium: Ezt szokták végstádiumú ráknak is hívni. Ekkor a nyirokrendszer 

segítségével anatómiai szempontból távoli szervekben is képez áttéteket. Ebben a 

stádiumban a gyógyulás valószínűsége sajnos a tudomány mai állása szerint igen 

alacsony [4]. 

Ezen szervek közül nagyon változatos, hogy melyikben milyen lefutása van a rákos 

megbetegedéseknek. Legtöbb I-II-es stádiumban szinte biztosan meggyógyul, de vannak olyan 

daganatok is, melyek már korai stádiumoktól kezdve is halálosnak bizonyulnak.  
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3.2. Irodalomi összefoglaló 

 

A biológiatudományok egyre inkább használnak számítógépes modellezést, különböző 

adatkiértékelő szoftvereket. Ennek az is az oka, hogy egyre nagyobb mennyiségű adat áll 

rendelkezésünkre. A Human Genom Project elindításakor még 15 évig tartott egy teljes humán 

genom (3 millió bázispár) megszekvenálása, míg manapság az Ilumina cég HighSeq X Series 

nagy áteresztő képességű szekvenátoraival évente (!) 18 teljes emberi genomot lehet 

megszekvenálni, mindösszesen 1000 $-ért darabját. [5] 

A Markov-láncokat manapság igen sokrétű felhasználás övezi. Példának okáért GitHub-on több 

mint 5000 Markov-lánccal foglalkozó csomag található, a hagyományos generátoroktól 

elkezdve, a szöveggenerátorokon át, olyan „hasznos” csomagokig is, mint például Donald 

Trump twitter-posztjaiból beszédet készítőig vagy a paródiakészítő alkalmazásig. Ezen 

példákon keresztül is jól látszik, hogy egyre jobban elterjedt a Markov-láncok használata, nem 

is beszélve a Rejtett Markov-modellről (Hidden Markov Modell, HMM), mely a gépi 

tanulásban nagyon gyakran használt modell. Ennek rákkutatásban való felhasználására egy igen 

jó példa Miguel Simões 2010-ben írt szakdolgozata, amelyben a tumor fejlődését modellezte 

HMM-mel. Ahogy írja is, a módszernek nagy előnye, hogy sok paramétert képes feldolgozni, 

viszont az ábrázolása nehézkes, kevés információt hordoz. Ő MatLab-ban implementálta a 

használt algoritmusát, melynek a futási ideje igen magas lett [6]. 

A biológia és a Markov-láncok felhasználására egyik alapvető példa a filogenetikus fák 

tesztelése , melyek a különböző fajok egymástól való genetikai távolságát jelenti[7], mely már 

a 2000-es évek előtt elkezdődött. Magával rákkal kapcsolatos kutatások 1995 óta vannak, 

amikor az emlőráknak a preklinikai állapotban lévő idejét vizsgálták. Azóta is, mint egyik 

leggyakoribb daganatos megbetegedés, ez az egyik legnépszerűbb a rákkutatási témák közül 

[8]. 

A hagyományos Markov-láncokon kívül még igen elterjedtek a Markov-lánc Monte-Carlo-

szimulációk is, ahol a valószínűségekből mintavételezve és sokszor iteráltatva azt kapják meg 

a kívánt eloszlást. Erre egy jó példa Isabelle Bray 2002-es munkája [9], amelyben a rákos 

megbetegedéseket és azok mortalitását becsülte meg.  

Munkám legnagyobb ihletője Paul. K Newton professzor (University of Southern California), 

aki több cikket is megjelentetett, melyben a rák progresszióját Markov-láncokkal modellezte, 

de természetesen más módszerekkel is vizsgálta a rák emberi egészségre való hatását, legyen 

szó a teljesítményről [10]. Ezt különböző motion-capture technológiákkal és okoseszközök 

hordásából származó adatokkal vizsgálta. Munkássága során matematikai modellekkel 

vizsgálta a rák terjedését, mind kezelt [11], illetve kezeletlen betegeket. 2012-ben a tüdőrák 

növekedéséről és áttétképzéséről készült cikke, melyben tiszta Markov-láncokat alkalmazott 

[12]. Ennek a cikknek a legnagyobb hibája, hogy a stacionárius eloszlásból számolják az 

átmenetmátrixot, viszont a stacionárius eloszlás definíciójából adódik, hogy bár az átmenet-

valószínűségekből számítjuk, több különböző átmenet-valószínűség is adhat egy azonos 

stacionárius eloszlást. 2013-ban már Markov-lánc Monte-Carlo-szimulációval vizsgálta 

ugyanezt a témát [13], végül 2014-ben több rákfajtára kiterjesztett véletlen bolyongás modellt 

alkalmazott [14]. 2015-ben publikált munkájában már a mellrákkal foglalkozik [32], végül 

2018-ban jelent meg egy rövid pre-print review cikk a Markov-láncok alkalmazásáról a 

rákkutatásban [15]. 

A modellhez használt adatsorunk közös volt, még pedig a Guy diSibio és Samuel W. Frech által 

publikált cikkben található adatok. Ennek a cikknek a különlegessége, hogy 29 évet felölelő 

munkát közöltek le, mely során öt egészségügyi központban több mint 3000 boncolás 

eredményét dolgozták fel. Összesen 41 primer rák helyszínt és 30 különböző áttéthelyszínt 

vizsgáltak, összesen 3827 primer rák lokalizációt és 10062 áttét lokalizációt. Ezen adatokat 

felhasználva készítettem el a modellemet [16]. 
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A biológiai kutatások számos területén alkalmazzák az MCMC módszert. Az egyik lehetőség 

erre, hogy különböző vírusterjedéseket vizsgálnak vele, mint például az influenza terjedését 

modellezik [17]. Emellett rendszertani kutatásokban is rendszeresen alkalmazzák a módszert, a 

különböző fajok egymáshoz viszonyított evolúciós távolságának meghatározására, de 

lényegében a lehetőségek tárháza közel végtelen [18]. 

 

3. Eredmények 

 

A modellt R nyelvben implementáltam, hiszen egy optimalizált, széles körben felhasználható 

nyelvről van szó.  Az első szükséges lépés az volt, hogy a nyers adatokból kiválasszam azokat, 

melyeket fel szeretnék használni. Ez összesen 16 olyan szerv lett, mely primer és áttét helyként 

is funkcionál. Emellett behoztam két extra állapotot, egy kiindulási egészséges állapotot, és 

elnyelő állapotként szolgáló elhunyt állapotot.  

Ezek az értékek a [19] cikkből származó értékeket használtam fel, mint az átmenetmátrix 

alapjául szolgáló értékek. A gyógyulási és halálozási értékeket statisztikai adatbázisokból 

kerestem ki.  

 

4.1. Alapmodell 

Az ezen tanulmányban nem említett első modellhez képest több változtatásra is szükség volt, 

hogy egy előrejelzésre alkalmas modellt hozzak létre. Egyrészt a négy stádiumot egy Markov-

láncba sűrítettem össze, illetve kettő helyett három extra állapot volt elérhető. Ezek a 

következők: 

- Kiinduló állapot: egészséges állapot (H), mely csak az egyes stádiumú rákok állapotait 

éri el.  

- Gyógyult állapot (C): A modellben felteszem, hogy aki gyógyult betegeknél nem 

következik be relapszus. Ennek a valószínűségét statisztikai adatbázisok alapján 

állítottam be minden állapotnál, minden stádiumban.  

- Elhunyt állapot (D): A másik elnyelő állapot a modellben, ennek a valószínűségeit 

szintén statisztikai adatbázisok alapján határoztam meg.  

Ezen kívül a többi állapot az előző modellben használt átmenet-valószínűségeket tartalmazta, a 

modellben megfelelően elhelyezve. Így ahogy egy szimulált bolyongás végigjárta a Markov-

láncot, több lehetősége is volt továbblépni. Egészséges állapotból mindenképpen rákos 

megbetegedésbe fog lépni, míg az első stádiumból három lehetséges út van: második stádiumba 

lép, „kigyógyul” vagy meghal. Utóbbi kettő természetesen elnyelő állapot, az első pedig mehet 

tovább.  Az alábbi ábrán látható a modell egy egyszerűsített változata. Itt mindegyik szint egy 

kommunikációs osztálynak felel meg, vagyis például az I-es jelzéssel ellátott az egyes stádiumú 

rákos megbetegedés összessége. Ez a pszeudomodell jól szemlélteti, hogyan is kell elképzelni 

a kész szimulációt. 
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1. ábra Egyszerűsített, pszeudo-modell 

 

Ahhoz, hogy ezt a modellt le tudjam tesztelni, Monte-Carlo-módszerrel szimuláltam őket. Ez 

lényegében azt jelenti, hogy az egészséges állapotból elindulva n alkalommal indítok el egy 

véletlen bolyongást a Markov-láncon. Az indítás után összesen 10 lépést tett meg az első 

beállított MCMC algoritmus a modellen. Hogy megfelelő eredményt kapjak, nagy számú 

szimulációt végeztem el, ehhez viszont rengeteg időre lett volna szükség. Ahhoz, hogy a 

számítógépem teljes számítási kapacitását ki tudjam használni, egy párhuzamosítási 

algoritmust is implementáltam, mellyel a 8 számítási processzorból 7-et felhasznál a 

számításokhoz. Ez két nagyságrenddel alacsonyabb futási időt eredményez. Összesen 7 millió 

iterációt futtattam, mely 7 millió modell alapján lévő rákos megbetegedés lefutását jelenti. Az 

alábbi hisztogramon látható, hogy milyen eloszlásban vannak a különböző állapotok a 

különböző lépésekben, illetve az elnyelő állapotok aránya.  
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2. ábra 10 lépéses szimuláció hisztogramja. A daganattípusok rendre a bal oldali ábrán: 

Mellékvese, Húgyhólyag, Csont, Emlő, Epehólyag, Vese, Máj, Tüdő, Hasnyálmirigy, 

Mellhártya, Vékonybél, Gyomor, Here, Pajzsmirigy, Méh, Hüvely. Jobb oldali ábra: 

Gyógyult, Elhunyt. 

 

Látható, hogy az első állapotban a 16 rákos állapot közül „választott” a véletlen bolyongás, 

második lépéstől pedig a két elnyelő állapot aránya növekszik látványosan.  

Mivel a 10. állapotban még nem mindegyik szimuláció ért el elnyelő állapotot, ezért 

többlépéses futtatást végeztem, ekkor 30 lépést tett meg mindegyik véletlen bolyongás a 

modellen. A megnövekedett gépigény miatt csupán 1 millió futtatást végeztem el.  Az előző 

szimulációból már ismert hisztogram és elnyelő arányok állapota mutatja a szimuláció 

milyenségét. 

Látható, hogy a 30. lépésnél már 100% az elnyelő állapotok aránya, viszont a korábbi 

lépésekben ez az arány nem igazán különbözik a 10 lépéses szimulációtól. Ennek oka lehet, 

hogy bár a két szimuláció összesen 10 millió rákos megbetegedés szimulációja, sajnos több 

pontatlanságot tartalmaz.  
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3. ábra  30 lépéses szimuláció hisztogramja. A rák típusok rendre a bal oldali ábrán: 

Mellékvese, Húgyhólyag, Csont, Mell, Epehólyag, Vese, Máj, Tüdő, Hasnyálmirigy, 

Mellhártya, Vékonybél, Gyomor, Here, Pajzsmirigy, Méh, Hüvely. Jobb oldali ábra: 

Gyógyult, Elhunyt. 

 

A modell szakvélemény alapján megfelel a valóságnak, hiszen a szűrővizsgálatok miatt 

általában hamar kiderülnek a különböző daganatos megbetegedések. Az utolsó lépésben 

mindkét esetben a Gyógyult állapotnak 80,59%, míg az Elhunyt állapotnak 19,41%. Tehát 

mondható, hogy a modell szerint majd több mint négyszer annyi ember gyógyul fel a rákból, 

mint amennyi belehal, a modell feltevései alapján. Véleménye szerint ez a modell tökéletesen 

mutatja, az első két stádiumra jellemző, diagnosztizált és kezelt daganatos megbetegedések 

túlélési és halálozási rátáját.   

 

4.2. Diagnózis modell 

 

Az előző modell, bár szakember validálta, számomra nem volt megfelelő, hiszen a modell 

legtöbb esetben nem jutott tovább az első stádiumon. Ennek oka, hogy a daganat kezdeti 

fázisaiban még nagyon magas a túlélési arány, ennek megfelelően nem jut el a modell a végső 

stádiumba. Ahhoz, hogy a diagnózis nélküli, előrehaladott betegséget is tudjam modellezni, az 

első két stádiumban lévő gyógyulási rátákat és az áttétképzési rátákat normáltam. Mivel a 

Markov-lánc átmenetmátrixának sorainak összegének 1-nek kell lennie, így a normálás két 

lépésben történt: 

- Gyógyulási ráták szorzása (0.90,0.60,0.30,0.0 értékekkel) 

- Az áttétképzési ráták normálása a következő formulával: áttétképzési ráta+(1-

sorösszeg))  

A három szorzó értéke lényegében azt jelenti, hogy mekkora valószínűséggel diagnosztizálják 

a daganatot. Ez tartalmazza azt is, hogy az adott szimulált illető nem jár szűrővizsgálatokra, de 

az esetleges orvosi hibát is. A módosító lépések után mindhárom átmenetmátrixszal elvégeztem 

összesen hárommillió szimulációt, ez alapján határoztam meg, melyik is a megfelelő. 
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4. ábra A Diagnózis modell eredményei.  

 

Az eredmények alapján elmondhatom, hogy ha 0%-nak vesszük az észlelést, vagyis a 

megbetegedést nem detektálják az első két stádiumban, akkor a halálozási arány igen magas, 

~60% lesz, míg ebben az esetben a gyógyulási csupán ~35% körül lesz a stacionárius 

eloszlásban. Emellett, mivel több lépést meg kell tennie a modellnek, mire egyáltalán elérhet 

egészséges felgyógyult állapotba, ezért látható, hogy csak a 4. lépésnél kezd értékeket felvenni 

az a görbe.  Minél magasabb ez az érték, annál inkább közelítünk az előző modellben tapasztalt 

arányokkal.  

 

5. Összefoglalás 

 

Összegzésként elmondhatom, hogy a tervekben szereplő modellt sikeresen előállítottam. A 

modell első változata erős modell feltevéssel élve volt Markov-lánc, mely a későbbi modellek 

során is fennállt. A modell szakember által validált, valóságnak megfelelő eredményeket ad, 

míg a Diagnózis modellel szimulálható, hogy mi történik abban az esetben, mikor a páciens 

nem jár szűrővizsgálatokra, illetve azok nem mutatják ki időben a daganatot. Az első modell 

során a Markov-láncokat explicit számítottam, míg a későbbi modellek során már Monte-Carlo-

szimulációt alkalmaztam.   

 

6. További lehetőségek 

További terveim közé tartozik a modell még pontosabbá tétele, azáltal hogy még több primer 

és metasztázis rákot rakok a modellbe, illetve a különböző, kialakulásban szerepet játszó 

faktorok is bekerüljenek a modellbe.  

Jelenleg zajlik egy nagy magyarországi adatbázis feldolgozása és modellbe ültetése. Továbbá 

lehetőség lenne felhő alapú számítási rendszerbe átültetni a modellt, hogy ez által felgyorsítsam 

a kutatást.  

A pontos előrejelző modell létrehozása érdekében a jelenlegi diszkrét idejű Markov-láncokat át 

kell ültetni folytonos idejűvé.  
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Absztrakt 

A vadtakarmányozás hatásait széles körben vizsgálták már, különösen az északi országokban, 

azonban hazánkban eddig kevés ilyen jellegű kutatás volt. A befogást, elejtést szolgáló 

etetőhelyek (ún. szórók) viszont már a védett természeti területeken is egyre terjednek, jelentős 

területhasználati konfliktusokat okozva ezzel. Vizsgálatom célja ezért a szórók körüli 

gyomfertőzöttség mértékének felmérése volt. A Mátrai Tájvédelmi Körzetben két jellemző 

szórótípust – egy erdei és egy tisztáson kialakított – szórót vizsgáltam meg. A szórók 

középpontjából 4 transzszekt indult, mindegyiket 22 db 1×1 m-es érintő kvadrát alkotta, 

melyekben cönológiai felvétel készült százalékos borításbecsléssel. A vizsgálatot 2016 

májusában és augusztusában végeztem. A transzszektek mentén zavarási gradienst mutattam ki: 

a gyomok aránya a szórók középpontjától távolodva csökkent, míg a természetes fajok aránya 

nőtt. Ez legjobban a tisztáson lévő szórónál rajzolódott ki, s feltehetően a záródás hiánya miatt 

ez esetben jóval nagyobb volt a gyomfajok száma, illetve azok tömegessége is. Jelentős 

különbség volt a vizsgált aszpektusok növényzete között: májusban kisebb borítás és kevesebb 

gyomfaj volt jellemző, míg augusztusban tömegessé váltak a T4-es gyomnövények. Az erdei 

szóró kevésbé bizonyult fertőzöttnek. A szórás helyét a csupasz talajfelszín, illetőleg gyér 

aljnövényzet jellemezte, a két felmérés során közel azonos borítási értékekkel és kevés 

gyomfajjal. A fertőzés mindkét esetben jellemzően csak a szórók közvetlen környezetére terjedt 

ki, de így is értékes élőhelyfoltok pusztulhatnak el, s a szórók akár egy biológiai invázió 

gyújtópontjai is lehetnek. A leginkább veszélyeztetettek a nyílt területek, például a fajokban 

gazdag, kis erdei tisztások. Ezeken az élőhelyeken ugyanis a fény- és bolygatáskedvelő 

gyomfajok jelentős teret nyerhetnek. A zárt erdei állományokban e fajok jellemzően nem 

képesek tömegesen megjelenni, ellenben egy esetleges bolygatás esetén itt is könnyen 

megtelepedhetnek. Javaslom ezért elsősorban a védett természeti területeken kialakított szórók 

elhelyezésére vonatkozó jogszabály-módosítási javaslatok megfogalmazását, a szórók 

lehetőleg erdei élőhelyeken történő kialakítását a nem védett területeken is, valamint az 

etetőanyag kiszórásának mennyiségi és minőségi szabályozását. 

Kulcsszavak: vadhatás, erdő, élőhelydegradáció, biológiai invázió 

 

1. Bevezetés 

 

Napjainkban általános probléma a természetes élőhelyek megfogyatkozása, illetőleg azok 

pusztulása. Az ember egyre inkább terjeszkedik, a mezőgazdaság és az ipar nagymértékű 

fejlődése, a lakott területek, agglomerációk bővülése újabb és újabb területeket foglal el a 

természettől, melynek következtében Földünk biodiverzitása is veszélybe került. Mindemellett 

növekszik a természeti területeink egyéb, rekreációs jellegű használata is. A leginkább kutatott 

területek a természetjárás, a sportturizmus, valamint az egyre nagyobb jelentőséggel bíró 
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ökoturizmus. Az elmúlt évtizedekben mind szélesebb és sokoldalúbb körökben vizsgálták az 

ilyen jellegű antropogén tevékenységek természetes környezetre gyakorolt hatásait (Gössling, 

2002). Ezzel párhuzamosan számos olyan kutatás is van, mely az ipar, a mezőgazdasági 

művelés, illetve az erdészeti beavatkozások természetes ökoszisztémákra gyakorolt hatásait 

helyezték a középpontba. 

A vadászati, vadgazdálkodási tevékenység azonban eddig kevesebb figyelmet kapott. Ma már 

a vadászat nem csupán egy megélhetési és gazdálkodási forma, melyet csak szakemberek 

végezhetnek, hanem egyfajta szabadidős elfoglaltság lett, melyet magánemberek is űzhetnek. 

A haszon reményében azonban sok esetben tapasztalható manapság, hogy ez az ágazat is kezd 

egyre inkább üzletté válni. Ez pedig a tevékenységek intenzitásának, illetve az általuk kiváltott 

hatásoknak a növekedését is jelenti egyben.  

A vadtakarmányozás, illetve különösen a kiegészítő táplálás hatásait már széles körben 

kutatták, elsősorban az északi országokban. Azonban ez esteben is többnyire csak maguk az 

állatfajok és populációik kerültek a középpontba, a természetes növénytakaróban bekövetkező 

változások csak kevés esetben szerepeltek fő szempontként (Inslerman et al., 2006; Richardson, 

2006; Milner et al., 2014). A legtöbb kutatás a cserje- és újulat rágottságát, ennek tér- és időbeli 

változását vizsgálta a téli kiegészítő etetés hatásaiként (Rinella et al., 2012). Míg mások is csak 

említést tesznek a vegetációra gyakorolt hatásokról, illetve az exóta fajok potenciális 

forráspontjaiként nevezik meg őket. 

Hazánkban elsősorban vadaskertekben végzett vizsgálatok említik az etetőhelyeket, mint 

erősen leromlott állapotú élőhelyeket, de egyikük sem irányult konkrétan a szórók körül terjedő 

gyomfajok vizsgálatára. A probléma azonban jelen van, számos védett területünkön 

előfordulnak ezek az erősen degradált növényzetű etetőhelyek, melyek sem esztétikai, sem 

természetvédelmi szempontból nem kívánatosak. E foltok ugyanis táptalajai lehetnek számos 

veszélyes gyomfajnak és inváziós növényfajnak, melyek tovább terjedhetnek a természetes 

élőhelyekre. Mindezek miatt fontos, hogy figyelembe vegyük e jelentéktelennek tűnő kis 

bolygatásokat is az erdők életében, mert ezek akár egy biológiai invázió gyújtópontjai is 

lehetnek. 

A kutatásom céljaként ezért kifejezetten a befogást, elejtést szolgáló etetőhelyek (ún. szórók) 

vegetációra gyakorolt hatásainak, gyomfertőzöttségüknek térbeli és időbeli felmérését tűztem 

ki a Mátrai Tájvédelmi Körzet területén. Hipotéziseim az alábbiak voltak: 

1. A kijelölt két szórótípus (erdei és tisztáson lévő) várhatóan különbözik fertőzöttségében: a 

tisztáson lévő szórón nagyobb lesz a gyomterheltség. 

2. Időbeli különbségeket is lehet kimutatni: májusban kevesebb gyomfaj, kisebb borítással lesz 

jelen, míg augusztusban várható a T4-es gyomfajok térnyerése. 

3. A növényzet a szóró középpontjától távolodva, egyfajta zavarási gradiens mentén változik: 

a gyomok aránya és fajszáma csökken, míg a természetes fajok aránya nő. 

 

2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A Mátrai Tájvédelmi Körzet 

 

A Mátrai Tájvédelmi Körzet 1985-ben, hosszú egyeztetések és területhatár-átdolgozások 

után alakult meg a Mátra hegység központi részén (Magos et al., 2010). A terület a Kárpátok 

belső vulkáni koszorújának a részét képezi, nagyrészt a miocén kori vulkanizmus termékei – 

piroxénandezit és tufa, valamint riolit – építik föl. A hegység nagy részét erdő borítja, különösen 

igaz ez a védett területekre. A legjellemzőbb erdőtársulás a cseres-tölgyes, mely a déli oldalakon 

egészen 600-650 m magasságig felhúzódik. Ezt váltja fel előbb a gyertyános-tölgyes, majd a 

bükkös zóna. A tájvédelmi körzet növény- és állatvilága is kiemelkedő, a szubmediterrán 

fajokon át, ritka jégkorszaki reliktumok is megtalálhatóak a hegységben. 
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Erdős táj lévén a területen évszázadok óta jelentős az erdő- és vadgazdálkodás. A tájvédelmi 

körzet területe ma szinte teljes egészében elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű. Az 

alkalmazott üzemmód szerint azonban sajnos még mindig a vágásos üzemmód a jellemző, 

szálaló gazdálkodás csak a terület mintegy 11%-át érinti. A természetességi kategóriákat 

tekintve pedig alig maradt már természetes erdő, többségében a természetszerű erdők az 

uralkodóak. Emellett a vadgazdálkodás is igen jelentős a területen, habár az élőhelyek nagy 

része gyenge vadeltartó képességű. Így napjainkban elsősorban a túltartott vadállomány okozza 

az egyik legnagyobb természetvédelmi problémát a területen (Havas-Horváth & Ősz, 2010). 

 

2.2. A vadetetés hatásai 

 

A vad takarmányozásának számos pozitív és negatív hatása lehet. Több tanulmány is 

bizonyította, hogy a téli etetéssel csökkenthető a mortalitás és javítható az egyedek kondíciója 

(Ozoga & Verme, 1982; Baker & Hobbs, 1985; Bishop & White, 2004), de megfelelő etetéssel 

a vadfajok élősúlya, sőt akár a trófea mérete is növelhető (Putman & Staines, 2004; Glaser, 

1983). Ellenben sokan kimutattak negatív hatásokat is. Ilyenek lehetnek a természetes mozgás 

megváltozása (Williamson, 2000; Brown, 2001), a megnövekedett versengés (Heltai & 

Sonkoly, 2009) és fertőzésveszély (Miller et al., 1998; Heltai & Sonkoly, 2009), valamint a 

feldúsult vadállomány okozta jelentős erdei kártétel (Williamson, 2000; Ginnett et al., 2001; 

Smith et al., 2004; Heltai & Sonkoly, 2009; Mathisen et al., 2010). 

 

2.3. A degradált élőhelyek vizsgálata 

 

Ökológiai kutatásokban gyakran használják fel a növényeket, mint élőhelyi indikátorokat a 

degradáció mértékének kimutatására. Ez legtöbbször egy ún. zavarási gradiens felállításával 

történik, mely mentén a természetesség megadott indikátorértékei változnak. Ilyen módszerrel 

vizsgálták például a száraz élőhelyeken az itatók hatását. Fusco és mtsai (1995), valamint 

Brooks és mtsai (2006) két észak-amerikai sivatagban, Todd (2016) dél-afrikai cserjések 

legeltetett területein vizsgálta azok növényzetre gyakorolt hatásait. Mindhárom esetben 

kimutatták, hogy az itatóknál a megnövekedett állatsűrűség zavarási gradienst hozott létre. A 

legbolygatottabb és leginkább fajszegény területek az itatók közelében alakultak ki, míg a 

távolság növekedésével a nőtt a fajszám és a természetes fajok borítási aránya is. Hazánkban 

elsősorban állattartó telepek esetében mutattak ki hasonló gradienst. Ez esetben a legnagyobb 

degradáció az állatok nyári szálláshelye közelében volt, ahol a vegetáció gyakorlatilag teljesen 

átalakult ruderális növényzetté (Balogh et al., 2005; Balogh et al., 2006). 

 

2.4. A szórók, mint degradált élőhelyek hazánkban 

 

Hazánkban a téli kiegészítő etetés kisebb jelentőségű, köszönhetően enyhe teleinknek. Ellenben 

a befogást, elejtést segítő etetők, az ún. szórók egyre inkább terjednek. A vaddisznó ilyen módon 

történő etetése és vadászata teljesen általánossá és bevett gyakorlattá vált (Nagy, 2004). A szóró 

a magaslestől kb. 30-50 m távolságra kialakított kisméretű tisztás, amit általában csöves vagy 

szemes kukoricával szórnak meg (Heltay, 2000), de emellett egyéb mezőgazdasági és 

élelmiszeripari melléktermékeket (cukorgyári melasz, nedves és szárított répaszelet, törkölyök, 

korpák, takarmánylisztek) is alkalmaznak (Heltai & Sonkoly, 2009). A szórókat jellemzően igen 

intenzíven használják, országszerte több, mint 30.000 ilyen objektum működik (Nagy, 2004), 

ami jelentős terhelést jelent közvetlen környezetük növényzetére. 

Hazánkban a vad kiegészítő etetésének hatásait a vegetáció szempontjából még nem kutatták, 

bár vadaskertekben már voltak hasonló jellegű kutatások. Koltay (2004) három dél-dunántúli 

vaddisznóskertben mérte föl az erdőállomány, aljnövényzet és talajjellemzők változását. 
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Egyértelműen kimutatható volt a területek degradációja: a lágyszárú borítás évente 3-5%-kal 

csökkent, és jelentős csökkenés mutatkozott a természetes fajok számában is. Ráadásul 

kimutatta azt is, hogy a kerten belül kialakított etető vagy dagonya körül az átlagosnál 

intenzívebb volt a vad mozgása, így a terület degradációja is. Hasonló eredményekre jutott 

Hock & Tóth (2007) is, akik kimutatták, hogy az utak és az etetők környékén a fokozott vadjárás 

taposott gyomtársulások kialakulásához vezetett. 

A hazai erdőkben járva azonban sajnos a vadaskerteken kívül is nagyon sok etetőhelyet 

találhatunk, melyek többsége jellemzően erősen elgyomosodott. Ezek legtöbbször nem túl nagy 

kiterjedésűek, de potenciális forrásai lehetnek a gyomok és inváziós növényfajok terjedésének, 

illetve akár egyes értékes élőhelyfoltok teljes pusztulásához is vezethetnek.  Erre példa a 

Bélmegyeri-erdőspusztán található Szolga-erdő sziki-erdeirét (Peucedano-Asteretum-punctati) 

társulással jellemezhető értékes tisztása, mely alapvetően egy apróvadas területen helyezkedik 

el. Itt az etetés céljából kiszórt, gyommagvakkal terhelt ocsút egyszerűen csak a földre szórva 

helyezték ki, ami az idő múlásával a társulás teljes degradációjához vezetett (Bíró, 1998). 

 

3. Anyag és módszer 

 

A vizsgálati terület a Mátrai Tájvédelmi Körzet déli részén, a Magas- és a Déli-Mátra kistájak 

határán, Markaz községtől északra helyezkedik el (1. ábra). 

 
1. ábra: A vizsgálati terület elhelyezkedése 

Forrás: Rusvai Katalin, 2019 

 

A terepi tapasztalatok alapján a területen jellemzően két típusú szóró fordult elő: az erdei és a 

tisztáson kialakított szóró. A vizsgálatba ezért egy-egy típust vontam be, melyek elhelyezkedése 

az alábbi ábrán látható (2. ábra). 
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2. ábra: A vizsgálatba bevont szórók elhelyezkedése 

Forrás: Rusvai Katalin, 2019 

 

A vizsgálatokat 2016 májusában és augusztusában végeztem el. A szórók középpontjából 4 

transzszekt indult, mindegyiket 22 db 1×1 m-es érintő kvadrát alkotta, melyekben cönológiai 

felvétel készült százalékos borításbecsléssel. A 4 transzszekt egymással 90°-os szöget bezárva 

került elhelyezésre. Az első irány szögét 0-360° között sorsolva, randomszám generátor 

segítségével határoztam meg (a 0° mindig az északi iránnyal egyezett meg). A szórók 

kiterjedését figyelembe véve, minden irányban 22 db kvadrátot helyeztem el, tehát szórónként 

összesen 4x22, azaz 88 db kvadrát került felvételezésre. Ez vizsgálati időszakonként 2x88, azaz 

176 db, míg a teljes felmérés alatt 352 db vizsgálati egységet jelentett. 

 

4. Eredmények 

4.1. Térbeli és időbeli különbségek kimutatása 

 

A vizsgálatok során – a két szórón, a két aszpektusban – összesen 92 fajt sikerült azonosítani. 

A 3. ábrán a felvett fajok Borhidi-féle szociális magatartás típusok szerinti megoszlása látható. 

A diagramon a természetességet jelző fajok csoportjai zöld, míg a degradációt jelző fajok 

kategóriái piros színárnyalatokkal kerültek ábrázolásra. Már ez alapján jól kimutatható volt a 

két szórótípus közötti különbség. Egyrészt fajszámukban is volt kimutatható eltérés. A tisztáson 

lévő szóró jóval fajgazdagabbnak bizonyult (66 faj), mint az erdei szóró (41 faj). Ez elsősorban 

az élőhelyi adottságoknak köszönhető. A zárt erdei állományok fényben szegény környezetét 

ugyanis még természetes körülmények között is viszonylag kevés növény képes tolerálni. 

Ellenben a nyílt élőhelyek, tisztások fényben való gazdagságuk miatt igen sok fajnak képesek 

megfelelő életteret biztosítani. Ez egy zavartalan ökoszisztémában elsősorban a természetes 

gyepalkotók számára jelent kedvező állapotot. Egy esetleges bolygatás esetén azonban – mint 

például, amilyen egy szóró üzemeltetése is – ez egyaránt jelentheti a kifejezetten fényigényes 

gyom- és inváziós fajok megtelepedését. A fajok gazdagsága ez esetben önmagában már nem 

alkalmas a természetesség indikálására. Sokkal inkább megfelelő lehet a vegetáció 

szerkezetében, fajösszetételében megjelenő különbségek értékelése (Haeussler et al., 2002; 

Boch et al., 2013), így például a fentebb említett Borhidi által kidolgozott kategóriarendszer 

alkalmazása is (Borhidi, 1993; 1995). 
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Ezt figyelembe véve már jól látszik, hogy a degradációt jelző fajok (piros színárnyalatok) 

aránya az egyébként nagyobb fajgazdagsággal jellemezhető tisztáson lévő szóró estében jóval 

nagyobb volt (27,27%), mint az erdei szórón (19,51%). Ez jól tükrözi, hogy a tisztáson lévő 

szórón – annak nagyobb fajgazdagsága ellenére – jóval nagyobb volt a gyomfertőzöttség, a 

degradáció mértéke (1. hipotézis). 

 
3. ábra: Az egyes szórók teljes fajkészletének alakulása 

Forrás: Rusvai Katalin, 2019 

 

A szórók fajkészlete az egyes vizsgálati időszakok bontásában is hasonló eredményeket 

mutatott (4. ábra). A diagramon jól látható, hogy az erdei szórónál májusban és augusztusban 

is kisebb a degradációt jelző fajok aránya (13,16% és 20,51%), mint a tisztáson lévő szórónál 

(25,42 és 28,81%). Az is leolvasható, hogy az egyes aszpektusok között is volt különbség. 

Augusztusban mindkét szóró esetén megnövekedett a degradációt jelző fajok aránya (2. 

hipotézis). 

 

 
4. ábra: A szórók fajkészletének alakulása az egyes vizsgálati időszakokban 

Forrás: Rusvai Katalin 
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Az egyes fajok tömegességét értékelve is jelentős különbséget sikerült kimutatni a két 

szórótípus között. A kumulált borítási értékek alapján az erdei szóró esetében jól látható, hogy 

a leggyakoribb fajok valamennyien a természetes állapotot jelző fajok voltak (5. ábra). Ezek a 

cseres-tölgyesekre jellemző fajok, mint például a ligeti perje (Poa nemoralis), a hegyi sás 

(Carex montana), a felemáslevelű csenkesz (Festuca heterophylla) és a csomós ebír (Dactylis 

glomerata). 

 

 
5. ábra: A fajok rangsora összborításuk alapján az erdei szórón 

Forrás: Rusvai Katalin, 2019 

 

Ezzel szemben a tisztáson lévő szórónál, már a legtömegesebb fajok között megjelentek a 

degradációt jelző fajok (6. ábra). Ez esetben a természetes gyepalkotók mellett több zavarástűrő 

faj is feltűnt, köztük számos gyomfajjal. Itt is jól kimutatható a két aszpektus közötti különbség 

(2. hipotézis). Májusban még kisebb arányban jelentek meg a degradációt jelző fajok, míg 

augusztusban jól látható, hogy a gyomfajok – jellemzően a madárkeserűfű (Polygonum 

aviculare) és a kaporlevelű ebszékfű (Tripleurospermum inodorum) – tömegessége jelentősen 

megnövekedett a májusi értékeikhez képest. Ráadásul ekkorra már a szúrós szerbtövis 

(Xanthium spinosum) is bekerült az ábrázolt 10 legtömegesebb faj közé. 

 

 
6. ábra: A fajok rangsora összborításuk alapján a tisztáson lévő szórón 

Forrás: Rusvai Katalin, 2019 

 

A degradációt jelző fajok számának és tömegességének növekedése különösen akkor látványos, 

ha csak a degradációt jelző fajokat vesszük figyelembe. Az erdei szórónál ez az eleve gyér 

aljnövényzetre és a már bemutatott kisebb fajszámra tekintettel kevésbé bizonyult jól 

kimutathatónak. Bár a gyomfajok száma ez esetben is emelkedett, a májusban talált 5 faj után 

augusztusban már 8 degradációt jelző taxont sikerült azonosítani ezen a helyszínen is. 
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A tisztáson lévő szórónál ellenben jelentősebb fajszámot és tömegességet is ki lehetett mutatni 

(7. és 8. ábra). Májusban még jellemző volt, hogy a szóró középpontját csak a csupasz 

talajfelszín jellemezte, s csak 2-3 méteres távolságban jelentek meg nagyobb borítással 

növények, melyek főleg gyomfajok, elsősorban a közönséges pásztortáska (Capsella bursa-

pastoris), a puha rozsnok (Bromus hordaceus) és kisebb mértékben a madárkeserűfű 

(Polygonum aviculare) voltak. Ennek köszönhetőek a májusi kisebb borítási értékek. 

 

 
7. ábra: A tisztáson lévő szórón májusban előforduló degradációt jelző fajok rangsora 

kumulatív összborításuk alapján 

Forrás: Rusvai Katalin, 2019 

 

Augusztusban azonban egyrészt nőtt a degradációt jelző fajok száma és tömegessége, 

másrészt egyfajta fajcsere is bekövetkezett a gyomfajok tekintetében. A májusban megjelenő 

fajok kissé visszahúzódtak, illetve eltűntek, s jellemzően a T4-es gyomnövények nyertek teret 

(8. ábra). A tisztáson lévő szóró belsejét ekkorra elborította a már említett madárkeserűfű 

(Polygonum aviculare), a kaporlevelű ebszékfű (Tripleurospermum inodorum), valamint a 

szúrós szerbtövis (Xanthium spinosum) és a csattanó maszlag (Datura stramonium) többszintes, 

térdmagasságig érő, sűrű állománya. Utóbbi két faj erőteljes megjelenését tapasztalta egyébként 

Hock & Tóth (2007) is, akik a dunabogdányi vadaskertben végzett vizsgálataik során több 

esetben is hasonló tömegességét észlelték az említett fajnak a kerten belül kialakított etetők 

környezetében. 

 
8. ábra: A tisztáson lévő szórón augusztusban előforduló degradációt jelző fajok 

rangsora kumulatív összborításuk alapján 

Forrás: Rusvai Katalin, 2019 
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4.2. A zavarási gradiens kimutatása 

 

A 3. hipotézis bizonyosságát – miszerint a növényzet a szóró középpontjától távolodva, egyfajta 

zavarási gradiens mentén változik – szintén sikerült egyértelműen kimutatni. A tisztáson lévő 

szóró esetében már a felvételek készítése során látható volt, hogy a gyomfajok és a zavarástűrő 

növények borítása a szóró belsejében volt a legnagyobb, attól távolodva csökkent a sűrűségük 

és a fajszámuk is. A természetes fajok viselkedése ezzel ellentétesen alakult: a távolság 

növekedésével egyre nőtt az arányuk és borításuk is. 

A legtöbb gyomfajt a szóró közvetlen környezetében találtam, és elsősorban itt fordultak elő a 

veszélyes és inváziós fajok is, ahogyan ezt Lloyd és mtsai (2006) is hasonlóképpen tapasztalta 

a turista menedékházak közelében végzett vizsgálataikban. A természetes fajok megjelenése 

igen látványos volt: a középponttól általában 7-8 méteres távolságban kezdtek szemmel 

láthatóan teret nyerni. Az erdei szórónál ellenben a gyér aljnövényzet következtében kevésbé 

volt jól látható az említett gradiens. Mindkét aszpektusban a gyér aljnövényzet és alacsony 

fajgazdagság jellemezte ezeket a helyszíneket, s a degradációt jelző fajok is csak elszórtan 

fordultak elő környezetükben. 

Az adatok elemzése során szórónként és vizsgálati időszakonként is valamennyi kvadrátban 

kiszámításra került, hogy az adott vizsgálati egységekben előforduló fajoknak hány százaléka 

tartozott a degradációt jelző fajok csoportjába (9. ábra). A színek jelölik a degradációt jelző 

fajok arányát, azaz minél sötétebb a kvadrátokat jelölő négyzetek színe, annál nagyobb a 

degradáció mértéke is. 

Így összességében jól látszik, hogy a zavarási gradienst elsősorban a tisztáson lévő szórónál 

sikerült kimutatni, míg az erdei szóró esetén ez kevésbé egyértelmű. Itt jellemzően egy-két 

kiugró érték látható a transzszekt mentén, ami elsősorban a fehér libatop (Chenopodium album), 

a szulákkeserűfű (Fallopia convolvulus) és a ragadós galaj (Galium aparine) jelenlétének, 

illetve annak köszönhetőek, hogy mellettük viszonylag kevés faj képviselte a természetes fajok 

csoportját. Így, ha már ezen taxonok egy-két fajjal jelen voltak egy kvadrátban, az már jelentős 

arányt képviselt. 

Az ábra alsó részén ábrázolt tisztáson lévő szóró esetében ellenben már igen látványos a 

gradiens. Egy fokozatos átmenetben csökken a gyomfajok aránya a szórótól távolodva. Jól 

megfigyelhető az is, hogy májusban még a szórók középpontját általában a csupasz talajfelszín 

jellemezte (szürke négyzetek), ezt augusztusban már elborították a gyomfajok (fekete szín, 

100%). 

Összességében tehát elmondható, hogy a zavarási gradiens a tisztáson lévő szórók esetében a 

legnyilvánvalóbb, és a fertőzés is ez esetben a legjelentősebb. 
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9. ábra: A vizsgált szórók zavarási gradiense a degradációt jelző fajok aránya (fajszám) 

alapján 

Forrás: Rusvai Katalin, 2019 

 

A 10. ábrán egy ehhez hasonlóan elkészített zavarási gradiens látható. Ez esetben viszont a fajok 

tömegessége képezte az értékelés alapját. Az egyes kvadrátok, illetve a színskála értékeit az 

adta, hogy a teljes növényborítás hány százalékát képviselték a degradációt jelző fajok. Ezt 

figyelembe véve még jobban látható, hogy a gyomfertőzöttség jellemzően a szóró közvetlen 

környezetére összpontosul, s a távolabbi kvadrátokban megjelenő egy-egy gyomfaj sem torzítja 

el olyan mértékben a zavarási gradienst, mint a fajszámok esetén, ahol ugyanis az egyes 

kvadrátokban – különösen az erdei szóró esetében – a jellemző fajszegénység miatt sok esetben 

erősen torzultak az értékek. 

Ez az elemzés tükrözi továbbá azt az éles átmenetet is, mely a helyszínen is tapasztalható volt. 

A szórók középpontjában – elsősorban a tisztáson lévő esetében – szinte kivétel nélkül csak 

gyomfajok fordultak elő, általában igen nagy tömegben. Ez a borítás azonban viszonylag 

hirtelen, jellemzően a 8-9. kvadrátban jelentősen megváltozott. Ettől a ponttól kezdve már 

jellemzően a természetes gyepalkotók tömegében fordult elő egy-két százalékos borítással 

degradációt jelző faj. Ez jól mutatja tehát, hogy nemcsak a fajszámot tekintve, hanem térben, 

tömegükben is erőteljes csökkenést lehet kimutatni a gyomfajok arányában, a szórók 

középpontjától távolodva. 
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10. ábra: A vizsgált szórók zavarási gradiense a degradációt jelző fajok tömegessége 

(borítási százalék) alapján 

Forrás: Rusvai Katalin, 2019 

 

5. Következtetések és javaslatok 

 

A vizsgálat célja a különböző típusú szórók gyomfertőzöttségének vizsgálata volt a Mátrai 

Tájvédelmi Körzet területén. A két szórótípuson (erdei és tisztáson lévő) elvégzett vizsgálatok 

alapján összességében elmondható, hogy számos ruderális és szántóföldi gyomfaj képes volt 

megtelepedni, sőt gyakran tömegesen elszaporodni a vizsgált szórókon, köszönhetően a 

kihelyezett etetőanyagok szennyezettségének, a nagy vadsűrűség okozta fokozott bolygatásnak 

és a megnövekedett tápanyagbevitelnek. Alapvetően a tisztáson lévő szóró bizonyult 

fertőzöttebbnek. Itt több gyomfaj, nagyobb tömegben volt jelen, ami feltehetően az élőhely 

fényben való gazdagságnak, illetve a degradációt jelző fajok ökológiai igényeinek köszönhető. 

Az erdőben kialakított szóró esetében ellenben az erős záródás a fokozott zavarás ellenére is 

megakadályozta ezen fajok térnyerését. 

Jellemző volt ezenkívül az egyes vizsgálati időszakok közti különbség is. Májusban kevesebb 

gyomfaj, kisebb borítással volt jelen, míg augusztusban jellemzően megnőtt a T4-es gyomfajok 

fajszáma és borítása is. A fertőzés azonban valamennyi esetben jellemzően csak a szórók 

közvetlen környezetére, azok 7-8 méteres körzetére terjedt ki, ahogyan Rinella és mtsai (2012), 

valamint Mathisen és mtsai (2015) is tapasztalták a téli etetőhelyek esetében. 

A szórók tehát jellemzően nem okoznak nagy kiterjedésű élőhely degradációt. Azonban, ha az 

említett objektumokat kis kiterjedésű, értékes élőhelyfoltokban helyezik el – mint például a 

vizsgálatba bevont, védett fajokkal is bíró sztyepprét maradvány –, akkor azok növényzetének 
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teljes degradációja, fajszegényedés, majd az élőhely teljes megszűnése következhet be. 

Ráadásul a fokozott zavarásnak köszönhetően jelentősen megnövekedhet a takarmánnyal 

bekerülő idegen fajok megtelepedésének esélye, így ezek a szórók az inváziós növényfajok 

terjedéséhez is nagyban hozzájárulhatnak (Spurrier & Drees, 2000; MacDougall & Turkington, 

2005). A terjedést pedig epi- és endozoochoriájuk révén akár maguk az etetőhelyet látogató 

állatok (Bartuszevige & Endress, 2008), valamint a szórót üzemeltető ember és járműve is 

nagyban segíthetik (Christen & Matlack, 2009; Mortensen et al., 2009). A folyamatokat tovább 

súlyosbíthatja az éghajlatváltozás és annak következményei. A melegebb nyarak és a hosszabb 

vegetációs periódusok ugyanis kedveznek az inváziós fajok terjedésének, míg a szélsőséges 

időjárási viszonyok miatt lecsökkenhet az erdők ellenállóképessége, ami a helytelen 

erdőgazdálkodási módszerek mellett a zárt erdőállományok megnyílásával szintén a 

fénykedvelő inváziós fajok térnyerésének kedvezhet. 

Mindezek alapján azt javaslom, hogy a szórókat lehetőleg erdei területeken alakítsák ki, 

eredményeim alapján ugyanis jóval kisebb degradációt okoznak ezeken az élőhelyeken. Ezáltal, 

a fénylimitációnak köszönhetően megakadályozható lenne az etetőanyaggal esetlegesen 

kikerülő idegen fajok és gyomfajok megtelepedése. Különösen fontos, hogy ezáltal is kíméljük 

a kisméretű erdei tisztásokat, értékes sztyepprét foltokat, melyek a szórók kialakításának 

kedvelt helyszínei. Ezekben ugyanis már kismértékű zavarás is fajszegényedéshez és a növényi 

összetétel megváltozásához vezethet, és mivel az antropogén hatásokkal erősen érintett Mátrai 

Tájvédelmi Körzet területén már szinte csak az ilyen kis maradványfoltok képviselik a 

természetes társulásokat, így mindenképp kiemelt figyelmet kell fordítani a megőrzésükre. 

Javaslom továbbá az etetőanyag kiszórásának minőségi és mennyiségi szabályozását is, mellyel 

az idegen fajok természetes környezetbe való kijutásának esélyét is csökkenteni lehetne. 

Jelenleg a legtöbb vadásztársaságnál egyénileg, a tagoktól függő mértékben és módon történik 

az etetés, így gyakran igen sokféle, általában nagy mennyiségű és sok esetben rossz minőségű 

anyag kerül ki a természetbe. A legjobb megoldás talán az egységes etetés lehetne, mellyel 

elkerülhetők lennének a nagyobb szennyezések, és a terhelés is egyenletesebb lenne. Végül 

javaslom további kutatások elvégzését: különböző erdőtípusokban, talajra vonatkozó abiotikus 

adatok felvételével, illetve talajmagbank vizsgálat bevonásával. 
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Abstract 

The present paper gives an overview of the economic and trade relations between Latin- 

America and the European Union in the first two decades of the 21st century. I intend focus 

primarily on the foreign trade relations and the flow of investments between the two regions. 

I will also examine the cooperation between the European Union and MERCOSUR (Common 

Market of the South), with special emphasis on the comprehensive free trade negotiations 

started in 1996. It is important to note that MERCOSUR is the most significant regional 

integration among the partners of the EU, and their cooperation can be regarded as the first 

classic example of interregionalism.  

The potential advantages of a mutually beneficial EU-MERCOSUR agreement would result in 

the dismantling of several market protection measures that will enable European exporters to 

access the Mercosur countries’ markets more efficiently. At the same time, agricultural exports 

are expected to rise from Mercosur countries, that will most certainly impact the sensitive EU 

agricultural sector. 

The Latin-American and Caribbean region has gone through a notable economic and social 

development, partly due to globalisation and partly due to market liberalisation that had been 

implemented in order to criteria required in order to access to the World Trade Organisation 

(WTO). The WTO accession also contributed to the strengthening of the integration of the 

region in global economy. 

Parallel with the development of the region, the European Union has also recognised the 

considerable potentials inherent in the relations underlying with the Latin-American and 

Caribbean countries, partly as an investment target and partly as a 500-member consumer 

market. 

In addition to the outlining the economic interests of the parties, I intend to analyise the role of 

foreign policy and geopolitics in the shaping of the EU-Latin-America relations. 

Keywords: trade relations, free trade agreement, MERCOSUR, Latin-America and the 

Caribbean, European Union 

 

1. Introduction 

 

The Southern Common Market (or Mercosur for its Spanish initials) is an economic and 

political bloc comprising Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay and Venezuela. It was created 

during a period when longtime rivals Argentina and Brazil were seeking to improve relations. 

Mercosur grew out of earlier efforts to integrate the economies of Latin America through the 

Latin American Free Trade Association (1960) and its successor, the Latin American 

Integration Association (1980). In 1985, Argentina and Brazil signed the Declaration of Iguaçu, 

which created a bilateral commission to promote the integration of their economies, and by the 

following year, the two countries had negotiated several commercial agreements. In the 1988 

Treaty for Integration, Cooperation, and Development, Argentina and Brazil committed to work 

towards the establishment of a common market within 10 years. Since then, they have invited 

other Latin American countries to join the bloc. [11] 
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In 1991, Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay signed the Treaty of Asunción, an accord 

calling for the “free movement of goods, services, and factors of production between countries.” 

The four countries agreed to eliminate customs duties, implement a common external tariff 

(CET) of 35 percent on certain imports from outside the bloc and adopt a common trade policy 

regarding outside countries and blocs. The charter members hoped to form a common market 

similar to that of the European Union, and even considered introducing a common currency. 

[3] 

Mercosur is an open and dynamically changing bloque. Since its creation, its main objective 

has been the promotion of a common space that generates business and investment 

opportunities through the competitive integration of national economies into the international 

market. As a result, it has established multiple agreements with countries and groups of 

countries. Most of the other South American countries were granted “associate state” status. 

These countries can participate in the activities and meetings of the bloc and can sign 

preferential trade agreements with the state parties. Mercosur has also signed commercial, 

political and cooperation agreements with a diverse number of nations and organizations on all 

five continents. [14] 

However, many experts say Mercosur has since failed to live up to its ambitions of fully 

integrating the region. [3] 

 

Table 1 Mercosur - fact sheet 

Source: International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, April 2019. Report 

for Selected Countries and Subjects, 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2019&ey=2024

&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=80&pr1.y=7&c=213%2C223%2C288%

2C298&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=. Accessed 10 June 

2019 

 

 

 

Name Southern Common Market 

Mercado Común del Sur (ES) 

Mercado Comum do Sul (PT) 

Ñemby Ñemuha (GN) 

Members Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay and Venezuela (suspended) 

Associate members Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru and Suriname 

Observers Mexico and New Zealand 

Area 13,771,194 km2 

Population 264,347,820 

GDP (nominal) USD 3.396 trillion (the fifth largest economy in the world) 

Headquarters Montevideo (Uruguay) 

Official languages Spanish, Portuguese and Guarani 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2019&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=80&pr1.y=7&c=213%2C223%2C288%2C298&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2019&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=80&pr1.y=7&c=213%2C223%2C288%2C298&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2019&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=80&pr1.y=7&c=213%2C223%2C288%2C298&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=
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2. Mercosur membership 

 

Membership in Mercosur can be acquired by meeting a number of political and economic 

criteria. Any change to economic policy requires a consensus among members. The full 

members are Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay. Venezuela’s memberships is suspended 

in all the rights and obligations in accordance with Article 5 of the Protocol of Ushuaia. Bolivia 

is currently in the process of accession. Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru and Suriname 

are associate members of the organization, and Mexico and New Zealand are observers. 

 

 
Figure 1: Members of Mercosur [17] 

Source: https://brazilian.report/money/2018/09/16/eu-mercosur-trade-agreement/ Accessed on 

16 June 2019 

 

Membership in Mercosur is dependent on meeting and maintaining a number of political and 

economic criteria. On the economic front, Mercosur members agree to the free movement of 

goods and services between member countries. Any change to Mercosur economic policy 

requires consensus among the members. However, countries can request certain products to be 

exempt from free movement of goods to protect local industries. In recent years, Argentina and 

Brazil have taken advantage of this option. Some allege that Argentina’s application of non-

automatic import licenses on imports from its neighbors is a violation of Mercosur policy. The 

group also subscribes to the CET, which dictates the size of the tariffs that members apply to 

trade with countries that are neither members nor associate countries. The CET is subject to 

https://brazilian.report/money/2018/09/16/eu-mercosur-trade-agreement/
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change and is set by consensus but has been a source of contention. Argentina and Brazil often 

favor higher duties to protect local industry, while Paraguay and Uruguay favor lower tariffs. 

During the 2009 global financial crisis and subsequent economic troubles in the Eurozone, 

Argentina and Brazil requested allowing a tariff increase of up to 35 percent on 200 products. 

The CET averages between 10 and 12 percent, but often fluctuates. [6] 

Mercosur members adhere to a number of agreements guiding currency exchange, investment, 

tax issues, and educational exchanges. The goal is to standardize regulations between member 

countries in order to ease commerce. The bloc also has a number of free-trade agreements 

(FTAs) with third parties, including Chile, Colombia and Peru, as well as Israel and the 

Palestinian Authority. Negotiations for an FTA with the European Union, which began in 1995, 

were suspended in 2004. There are also associate members such as Chile, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Peru and Suriname. Associate members are not members of the customs union and do 

not have voting power in the political bodies of Mercosur. However, they do have preferential 

trade access to the common market. Mexico and New Zealand are observers to Mercosur. [16] 

In 2002, Mercosur member countries, joined by then associates Bolivia and Chile, agreed to 

form a “free residence area” allowing citizens of those countries to obtain residence and the 

right to work in the participating countries without a visa. Member countries also display the 

emblem of the organization on their respective national passports. In addition to these economic 

requirements, the bloc requires members to maintain democratic governance. Some analysts 

argue that this “democracy clause” aided the consolidation of democracy in constituent 

countries after the end of their military dictatorships in the 1980s. This clause also served as the 

basis for Paraguay’s suspension from the group in June 2012 in the wake of President Lugo’s 

impeachment. [6] 

 

3. Economy 

The Mercosur countries form a free trade area and an increasingly integrated market of 250 

million consumers. Together, they are the fifth largest economy in the world. [10] 

 

Figure 2: Commercial balance of Mercosur [14] 

Source: https://estadisticas.mercosur.int/ (Accessed on 20 May 2019) 

 

Venezuela joined Mercosur’s four founding countries as a full member in 2012 but was 

suspended in late 2016. The four have a combined gross domestic product (GDP) of roughly 

$2.9 trillion, making it one of the world’s largest economic blocs. By contrast, Latin America’s 

second-largest trade group, the Pacific Alliance, which comprises Chile, Colombia, Mexico and 

Peru, has a combined GDP of about $1.8 trillion. [3] 

Mercosur was created in large part to cement a rapprochement between Argentina and Brazil, 

whose relationship had suffered early on from a competition for regional dominance and mutual 

distrust of their economic and diplomatic agendas. The pair still loom large over Mercosur. 

Together, they account for about 95 percent of both the bloc’s GDP and population. Some 

critics say Argentina and Brazil see Mercosur simply as a trade shield. The bloc “is less about 

opening up but actually about protecting Brazilian and Argentine industries from global 

competition,” says Oliver Stuenkel, an assistant professor at the Getulio Vargas Foundation in 

São Paulo. 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru and Suriname are associate members. They 

receive tariff reductions when trading with full members but do not enjoy full voting rights or 

https://estadisticas.mercosur.int/
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free access to their markets. Bolivia was invited to join as a full member in 2012 but its 

accession is still pending on authorization from the Congress of Brazil. [3] 

Certain experts say integration has been further stifled as Mercosur economies continue to fall 

back on protectionist policies and show reluctance toward creating value-added supply chains 

or regional production hubs. Instead, Latin America’s traditional reliance on low-value-added 

commodity exports, particularly to China, continued during the commodities price boom of the 

2000s. Many economists argue that this has contributed to  a disappointingly slow growth of 

trade within the bloc, which has fallen since 1998 as a share of members’ total trade. [3] 

 

4. TRADE negotiations between the Mercosur and the EU 

 

The European Commission has published a series of reports summarizing the progress made 

during the negotiation rounds for a trade agreement between the EU and Mercosur (Argentina, 

Brazil, Paraguay and Uruguay).  

Since 1995, Mercosur-EU relations have been guided by the Framework Cooperation 

Agreement. It was signed on 15 December 1995 and has been fully in force since 1 July 19991. 

In addition, some individual Mercosur countries (more specifically, Paraguay, Uruguay, and 

Argentina) have bilateral Framework Cooperation Agreements in place with the EU, which 

provide a structure for dealing with trade-related matters. The objective of these instruments 

was to create a framework for negotiations on the Interregional Association Agreement. This 

would ideally include full liberalization of trade in goods and services in conformity with WTO 

rules, enhanced forms of co-operation, and strengthened political dialogue between Mercosur 

and the EU. [10] 

EU–Mercosur trade and investment has been growing exponentially. EU exports to Mercosur 

rose from €6 billion in 1990 to €24 billion by the end of the decade. A similar trend is apparent 

with regards to investment. Before 1995, EU investment in Latin America averaged around 

€1.6 billion per year; during the second part of the 1990s, it increased to an average of €26 

billion per year. About 75 percent of all European investment in Latin America went to 

Mercosur making it the tenth largest export market for EU goods. [10] 

 

Trade in goods 2016-2018, (billion euros) 

Year EU imports EU exports Balance 

2016 40.6 41.7 1.0 

2017 42.0 44.3 2.3 

2018 42.6 45.0 2.4 

Figure 3: EU-Mercosur - Trade in goods 
Source of the data: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/ 

 

5. Recent developments in the EU-Mercosur trade negotiations 

 

The member states of Mercosur are currently negotiating a trade agreement with the EU as part 

of the process towards a comprehensive bi-regional association agreement. In 2016, the EU and 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/


485 

 

Mercosur members exchanged offers followed by rounds of negotiations. The latest (38th) round 

was held between 11 and 15 March 2019. 

While awaiting political developments, it is worth anticipating some challenges to come, 

especially from a legal perspective. Both actors have a multilayered system for decision-

making, which requires consensus among a multiplicity of governmental actors, and thus, 

enabling them to convey. Furthermore, current dialogues concern a broad range of issues, which 

were also covered by different EU agreements with other trading partners. [10] 

The 38th round of negotiations of the Trade Part of the Association Agreement between the 

European Union and Mercosur was held in Buenos Aires between 11 and 15 March 2019. The 

negotiations covered the following areas: 

1. Trade in goods: The parties discussed market access in the automotive sector and open 

provisions of the text, in particular with regards to export taxes, Mercosur’s proposal for 

an infant industry clause, consular fees, state trading enterprises and regional integration 

– for the latter two issues the parties reached an agreement on text of the latter two 

items. [12] 

2. Wines and spirits: The parties continued working on the draft text on wines and spirits 

with the aim of establishing a comprehensive set of rules effectively facilitating trade. 

Items addressed included provisions on certification and labelling issues, including the 

use of EU traditional terms. [12] 

3. Rules of origin: On rules of origin, the discussions continued on the outstanding product-

specific rules in the machinery and chemical sector as well as on some agricultural 

products. While the parties made further progress in bridging the differences between 

their positions, the rules for some products still remain unresolved. [12] 

4. Government procurement: The EU and Mercosur continued discussions, notably in 

relation to the schedules of each of the four Mercosur countries and explored options on 

how to resolve outstanding market access issues. [12] 

5. Intellectual property (including geographical indications): The parties revisited a 

number of outstanding parts of the IPR chapter, and worked on the text, including on 

Protection of Biodiversity and Traditional Knowledge, Copyright, Civil and 

Administrative Enforcement, Border Measures. The parties agreed to further analyze the 

outstanding issues and revisit them during the next discussion. Discussions also continued 

on the examination of the outstanding issues related to the protection of EU and Mercosur 

geographical indications and on the review of the conflicts identified in the EU and 

Mercosur lists of geographical indications to be protected in Mercosur and the EU 

respectively. [12] 

6. State-owned enterprises: The parties continued discussions on the chapter on State-

owned enterprises on the basis of the latest joint text. The discussions reflected the 

difference of views between the Parties, e.g. on the scope of the entities covered, certain 

key definitions, and the core rules. Further work is required to solve the remaining issues. 

[12] 

7. Subsidies: Exchanges on subsidies continued but important divergences between the 

parties, in particular as regards the scope of subsidies covered, persist. The parties agreed 

to continue working in order to try to bridge the differences in their positions. [12] 

The next round of negotiations of ministers of foreign affairs will take place in Brussels between 

27 and 28 June 2019. A number of participants have expressed their optimism that negotiations 

could be concluded during the summit. In a recent bilateral meeting, President Bolsonaro of 

Brazil and President Macri of Argentina also voiced their hopes that an agreement could be 

reached “within weeks”. [8] However, EU leaders remain skeptical – with good reason. 

Notably, Commission President Juncker does not expect to see the signing of the EU-Mercosur 

Free Trade Agreement before the end of his term. [2] One of the biggest challenges that needs 
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to be overcome is France’s unwillingness to allow flexible quotas and low tariffs for South 

American agricultural products. There is a worry in Paris that French farmers could find it 

difficult to survive in the more competitive business environment the trade agreement would 

create. [5]There are also reasonable concerns in Dublin. Brexit would already make it more 

difficult for the Irish beef industry to access the British market. Increased competition from 

Mercosur countries could exacerbate the challenges Irish farmers are about to face. Similarly, 

there is a reluctance in South America to open up their markets to the European automobile 

industry. These factors make it hard to reach a mutually acceptable compromise, which in turn, 

leads to prolonged negotiations. 

 

6. Conclusion 

 

Despite reasonable criticism regarding the limited success of integration of Mercosur, experts 

believe that the process initiated in 1991 is still a good example for the wider Latin American 

region for how to integrate into the dynamics of international commerce. [1] 

More than two decades after its creation, Mercosur is facing a series of challenges. From an 

economic point of view, a less bureaucratic free-trade area model might be highly advantageous 

than the current system. It could increase the volume of trade flows amongst block members 

and could make bilateral agreements with out-of-bloc entities more feasible and easier to reach. 

Of course, this would mean transforming Mercosur into just another free-trade area that follows 

the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) model without having a more deeply 

integrated network of institutions. 

Competing models that follow the liberal principles of "open regionalism", such as the Pacific 

Alliance, exist in South America. These commercially dynamic models have already made the 

economic elites of Paraguay and Uruguay seriously consider the departure of their countries 

from Mercosur. The loss of these two members would attest to the inefficiency of the model. 

Therefore, it would be a serious setback for Mercosur not only from a territorial point of view 

(where the availability of markets and material resources in each member state matters), but 

also from a political one. 

In the past 25 years, Mercosur has failed to develop a structure of political coordination capable 

of setting the interests of the organization in line with the interests of its members. This would 

be crucial in a customs union with this type of regime. Furthermore, the economic and political 

crisis in Venezuela poses additional challenge to the bloc. Mercosur leaders have made it clear 

that they do not recognize the Maduro government, and they are not willing to cooperate with 

it in any possible way. [1] Therefore, it is unlikely that relations between Caracas and the rest 

of Mercosur could normalize in the foreseeable future, unless a regime change occurs. 

Nevertheless, the economic success of Mercosur at demolishing trade barriers and promoting 

economic growth is also considerable. It has proved to be a viable model for regional 

cooperation in Latin America. With adequate reforms in place, it will be able to continue serving 

the economic and political interests of its member states and provide out-of-bloc countries with 

a good example for integration. 

With regards to the EU-MERCOSUR trade talks, negotiations appear to have come close to 

finalisation in June 2019. The Parties expect a breakthrough during summer 2019, in case they 

can agree on the remaining open chapters (the most sensitive ones for the EU being agricultural 

market access and the protection of certain Geographical Indicators of EU member states). After 

20 years of negotiations, sealing an agreement is now regarded a priority for both the EU and 

Mercosur, and given that at present there is political will and commitment towards the 

conclusion, the current political momentum must be seized. 
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Absztrakt 

Tokaj-Hegyalja turisztikai kínálatában egy új turisztikai termék jelent meg, a zsidó vallási 

turizmus. A hegyaljai településekre az 1700-as évektől kezdve érkeztek külföldi zsidók, kik a 

térség borkereskedelmére és gazdaságára pozitív hatást gyakoroltak. A XVIII. század második 

felétől a betelepülő zsidóság létszáma növekedett Hegyalján, és a XIX. század közepére, közel 

15.000 zsidó élt a térségben. Az első, és a második világháború miatt, a zsidók egy része 

elmenekült, illetve elhurcolták őket. Az egykori zsidóság emlékét jelzik a zsidó kulturális 

értékek a hegyaljai településeken. A 2010-es évektől újra megjelentek a zsidó turisták a 

térségben, kiknek a turisztikai vonzerő vagy a csodarabbi sírja, vagy az adott település zsidó 

temetője. Évente négy alkalommal, a csodarabbik halálának évfordulójára több ezren (12.000-

20.000 fő), még egyéb zsidó ünnepekre (sabbat) folyamatosan, egész évben kisebb létszámban 

érkeznek a zsidó vendégek. A turisztikai fejlesztések során, a zsidó kulturális értékek egy része 

megújult, de további fejlesztések szükségesek.  

Kulcsszavak: zsidó vallási turizmus, jorcájtok, csodarabbi, Tokaj-Hegyalja 

 

1.Bevezetés 

 

Tokaj-Hegyalja történelmében szoros kapcsolat mutatható ki a szőlőtermelés a borkészítés, 

borkereskedelem és a több hullámban betelepülő zsidó lakosság között.  A legkorábbi 

betelepülők elsősorban Cseh és Morvaországból, valamint Sziléziából származtak, és 

folyamatosan szorították ki a görög kereskedőket a területről. A betelepülés második hulláma 

Galícia felöl érte el Hegyalját ahonnan szegényebb, de a hagyományaikhoz jobban ragaszkodó, 

jóval tradicionálisabb zsidók érkeztek, akik magukkal hozták a haszidizmus gondolatát és 

megindították a legendás csodarabbik működését. A két hullámban érkező zsidók a XIX. század 

utolsó harmadára kialakuló zsidó hitközségekben, a zsidó vallás ortodoxista vonalát 

képviselték. Életük szorosan összekapcsolódott az itt élő lakosság életével, hiszen a 

borkereskedelem mellett a lakossági igényeket is kielégítették. [8]  

A szigorú vallási szokások letémenyései a rabbik (cádikdok, igazemberek, rebbék) voltak, 

akiket csodarabbiként emlegettek és tiszteltek. Tanácsaikat nem csak a zsidó lakosság kérte ki, 

hanem az egyszerű helyi lakosság is igénybe vette. 

A két világháború közötti időben a zsidótörvények hatására beindult a zsidó lakosság 

kivándorlása és a maradók egy része a holokauszt áldozata lett, vagy szintén az ország 

elhagyását választotta. Itt maradtak viszont azok az emlékek, amelyek majdnem ötven évig 

gazdátlanul folyamatosan pusztultak. Ezek közé az emlékek közé tartoznak a zsidó temetők, a 

zsinagógák, az imaházak, a rituális fürdők. [9] Az Európa Tanács határozatban rögzítette, hogy 

az európai zsidó temetők az európai kulturális örökség szerves részét képezik. A magyar 

kormány egy 2014-es határozatában döntött arról, hogy pályázati rendszeren alapuló programot 

indít a zsidótemetők felújítására. 1 

                                                 
1 http://zsido.com/hol-sirjaink-domborulnak-unokaink-leborulnak/  

http://zsido.com/hol-sirjaink-domborulnak-unokaink-leborulnak/
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Bár az elszármazott zsidók és azok leszármazottjai alkalmanként meglátogatták volt 

szülőhelyüket, vagy a gyökereiket keresők is felkeresték a térséget, illetve a haszidok vallási 

indíttatásból vezérelve szintén látogatták a csodarabbik sírjait, de szervezett turizmusról még 

nem beszélhettünk. Kialakult azonban olyan szemlélet, hogy a zsidó turisták három okból 

kereshetik fel a területet. 

1.) Honvágy turistaként a szülők, nagyszülők szülőhelyének sírjának felkeresése 

2.) Üzletemberként a jobb üzletkötés reményében a csodarabbi sírjának a felkeresése  

3.) Vallási meggyőződésből zarándokként a csodarabbik sírjának felkeresése és egyéni vagy 

közös ima végzése [5]  

Az elmúlt tervezési ciklusban a zsidó temetők, zsinagógák felújítása mellett, Mádon a rabbi 

ház, Olaszliszkán Holokauszt emlékfal, Sátoraljaújhelyen a zsidó imaház egy részének 

felújítására is sor került. 2016-ban Erdőbényén mikve felújítását, és Mádon zsidó programok 

szervezését is támogatta a kormány. Létrehozták a Csodarabbik útját, mely a települések zsidó 

értékeit mutatja be a térségbe látogatók számára. A 2010-es évtől kezdve újra megjelentek a 

zsidó zarándokok a településeken, és számuk egyre növekvő tendenciát mutat.2 

A korábbi kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a turista érkezések száma 

folyamatosan növekszik. Egyre több a szervezett zarándokúton résztvevő vallásos zsidó turisták 

száma. Kutatásom célja annak a feltárása, hogy a fogadási feltételek további javítása milyen 

mértékben segíti a zsidó turizmus növekedését és milyen társadalmi problémák merülnek fel a 

hirtelen megnövekedett, de nem egyenletes látogatószám következtében. 

A turisztikai kínálat vizsgálatánál két kérdés fogalmazható meg a zsidó turizmussal 

kapcsolatosan: 

-a zsidó vallási turizmus fogadási feltételeinek javítása, elősegítheti-e a turista érkezések 

növekedését? 

-a fogadási feltételek javítása, mennyiben érdeke a helyi lakosságnak, és nem okoz-e még 

nagyobb feszültséget a helyi lakosok és a turisták között? 

 

2.Turisztikai vonzerők és látnivalók Tokaj-Hegyalján a zsidó turisták számára  

 

A térségbe érkező zsidó turisták részére a korábban felosztott három kategória szerint vizsgálva 

nem lehet egységes vonzerőt és látnivalót felsorolni!  A vallási célzattal érkezők és a térségbe 

látogató üzletemberek számára a fő vonzerő a csodarabbik sírja. Itt is tovább lehet bontani a 

vonzerőt, hiszen ki- ki vallási meggyőződésének megfelelően vagy csak azt a csodarabbi sírt 

keresi fel, akiben a legjobban hisz, vagy vallási meggyőződésből a területen lévő négy 

csodarabbi sír mellett a szomszédos területek (pl. Nagykálló) csodarabbi sírjait is meglátogatja. 

E két csoport részére tehát egyértelmű vonzerő a sír és látnivaló minden más zsidó emlék ugyan 

úgy, mint a területen található épített vagy kulturális érték. [6]  

 Más –más a turisztikai vonzerő azok számára, akik honvágyból vagy egyszerűen a családjuk 

gyökereit keresve látogatnak Hegyaljára. Számukra az igazi vonzerő az adott település zsidó 

temetője, hiszen a céljukat a temetőben tett látogatással tudják elérni. A csodarabbi sírok a 

zsinagógák és minden más még meglévő vagy újjáépített zsidó emlék a látnivalók kategóriájába 

tartozik. [3]  

Tokaj-Hegyalján négy településen találunk csodarabbi sírt:  

Mád- Wriknler Mordeháj,  

Bodrogkeresztúr- Reb Stajele,  

Olaszliszka- Friedmann Cvi Hersele,  

Sátoraljaújhely- Teitelbaum Mózes [4] 

                                                 
2 https://csodarabbikutja.hu/hu 

https://csodarabbikutja.hu/hu
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A négy rabbinak megvolt a saját maga feladatköre. A sátoraljaújhelyi rabbit a hászidizmus 

alapítójaként tartják számon. Zsidó és más vallású személyek is járultak hozzá tanácsaiért, és a 

gyógyító, oltalmazó talizmánjai ún. Kámeái miatt. Az Olaszliszkai rabbi, ki Teitelbaum Mózes 

tanítványa volt, a települést a hászidizmus központjává emelte. A Bodrogkeresztúri rabbit 

„adómentes rebbe”-ként emlegették, főleg a jótékonysága miatt vált ismertté. Így emlékeznek 

vissza a rabbiról: „úgy járt, mintha lebegett volna..”. A csodarabbik tevékenységei nem csak az 

országban, hanem a Kárpátok vonulatán túl is híveket szerzett a zsidó közösségnek. A 

halálévfordulókon évente 12-20.000 zsidó érkezik a településekre, hogy kéréseiket, 

ajándékaikat a sírhoz helyezzék. [2]  

A családi gyökerek keresése miatt érkező zsidó zarándokok számára a vonzerőt, a zsidó temetők 

képezik, melyek Tokaj-Hegyalja településeinek 66%-án megtalálhatóak. Zsidó temetőt 

találunk, Abaújszántó, Szerencs, Mád, Tállya, Tarcal, Tokaj, Bodrogkeresztúr, Olaszliszka, 

Sárospatak, Sátoraljaújhely, Erdőbénye, településeken. [7]  

 Tokaj-Hegyalján egy új szolgáltatás segíti a felmenőik keresése miatt érkező látogatókat. 

Létrehozták a térség temetőinek adatbázisát, melyben a sírkövekről fotót készítettek és az 

olvasható adatokat rögzítették. GPS koordináták alapján a Hegyaljára érkező turisták hamar 

megtalálhatják a keresett sírt. A turisztikai kínálat vizsgálata során, azok a települések képezték 

a vizsgálatom tárgyát melyek a zsidó turizmusban meghatározóak. Tokaj-Hegyalja további hét 

településén (Bekecs, Legyesbénye, Bodrogkisfalud, Rudabányácska, Szegi, Vámosújfalu, 

Tolcsva) is találunk zsidó temetőt, azonban gondozás hiányában állapotuk leromlott, és nehezen 

megközelíthetők.3 

A temetők felújítása még várat magára, de a 2018-2019-ben meghirdetett pályázatok 

lehetőséget kínálnak az elhanyagolt állapotú temetők rendbe hozatalára. 4 5 

A zsinagógák, mindhárom turista kategória számára a turisztikai látnivalókhoz sorolhatók. 

Tokaj-Hegyalja kilenc településén találunk zsinagógát, de ezek közül vallási funkciót tölt be a 

mádi, még turisztikailag hasznosított a tokaji és tarcali zsinagóga. 

Mád nem csak a csodarabbi sírja miatt meghatározó, hanem a zsinagóga, egykori rabbi képző 

iskola, rabbi ház, régi zsidó épületek, méltán híressé teszik a zsidó turizmusban. A zsinagógát 

2004-ben újították fel, majd 2005-ben Európa Nostra Díjat kapott.  

 Tokajban a felújított zsinagógában konferencia központ, még Tarcalon a Tarcali Galéria 

időszakos kiállításai kapnak helyet. Sárospatak és Abaújszántó településeken is működött 

zsinagóga az 1950-es évek előtt, azonban Abaújszántón raktárrá, Sárospatakon üzletté 

alakították át. Tállyán három, Tolcsván egy zsinagóga működött, melyeket lebontottak illetve 

átalakítottak. Tolcsván zsidó iskola is működött, melynek épületében ma a Tolcsvai Általános 

Iskola működik.6 Olaszliszka településen az egykori zsinagóga helyén, Holokauszt emlékfal 

található, mely emlékeztet a településen élő egykori zsidóságra. Sátoraljaújhelyen a zsinagóga 

mellett, zsidó iskola, kórház, és imaház is működött. Ma a zsinagóga épülete bútorüzletként 

működik, az egykori Kaesztenbaum Zsidó Iskola épületében a Zempléni Európa Ház, mint 

vállalkozásfejlesztési alapítvány működik. [1] 

Erdőbénye településen az egykori zsinagóga épülete elpusztult. A település egyetlen romos 

állapotban maradt zsidó fürdője felújításra szorul. A rituális fürdő (mikve), mely a zsidó 

szokások, hagyományok fontos részét képezi, a turisztikai kínálat vizsgálatánál meghatározó.  

 

 

 

                                                 
3  http://www.izraelitatemetok.hu/index.php/category/temeto/  
4 http://palyazatok.org/palyazat-az-europai-zsido-temetok-vedelme-cimu-projektben-valo-reszvetelre/  
5 https://mazsihisz.hu/hirek-a-zsido-vilagbol/mazsihisz-hirek/negyszazmillio-forint-erteku-felhivast-irt-ki-a-

mazsok-a-zsido-temetok-rekonstrukciojara  
6 http://magyarzsido.hu/index.php?option=com_catalogue&view=items&type_id=3&subtype_id=-1&Itemid=20  

http://www.izraelitatemetok.hu/index.php/category/temeto/
http://palyazatok.org/palyazat-az-europai-zsido-temetok-vedelme-cimu-projektben-valo-reszvetelre/
https://mazsihisz.hu/hirek-a-zsido-vilagbol/mazsihisz-hirek/negyszazmillio-forint-erteku-felhivast-irt-ki-a-mazsok-a-zsido-temetok-rekonstrukciojara
https://mazsihisz.hu/hirek-a-zsido-vilagbol/mazsihisz-hirek/negyszazmillio-forint-erteku-felhivast-irt-ki-a-mazsok-a-zsido-temetok-rekonstrukciojara
http://magyarzsido.hu/index.php?option=com_catalogue&view=items&type_id=3&subtype_id=-1&Itemid=20
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3.Fejlesztések a zsidó turizmusban Tokaj-Hegyalján (2004-2017) 

 

A zsidó turisták igényének komplexebb kielégítését az elmúlt 15 évben számos beruházással 

segítették. Itt is külön kell választani a vallási turisztikai céllal érkező turisták igényét, akik 

tömegesen érkeznek évente a csodarabbik születési vagy halálozási évfordulójára. Sajnos az ő 

igényüket nem sikerül még az alapszolgáltatás szintjén sem megfelelő minőségben megoldani. 

Az évente visszatérő vallási turisták létszámához nem lehet elegendő szálláshelyet kialakítani, 

mert a gazdaságos működtetés az év háromnegyed részében nem biztosított. Az üzleti céllal az 

országba érkező zsidó turisták látogatása a csodarabbi síroknál ugyancsak problémás, mert a 

területen folyamatosan működő kóser étterem nem található. Szállást nem a területen vesznek 

igénybe, hanem elsősorban a nagyobb városok, vagy a főváros szállodáiban szállnak meg. A 

gyökereket kereső honvágy turisták elsősorban a származási hely temetőinek a felkeresését 

tartják fontosnak és a térségben található szálláshelyek az ő szállás igényüket ki tudják elégíteni.  

A zsidó értékek felújítása a 2004-es évvel kezdődött a térségben. A fejlesztéseket főként az 

Európai Uniós támogatásokkal sikerült megvalósítani. Zsinagógákat (Tokaj, Mád) a mádi, és 

bodrogkeresztúri rabbi házat, imaházakat újítottak fel (Sátoraljaújhely), és a zsidó temetők egy 

részét is rendezett állapotba hozták.  

Megtervezték és létrehozták a Csodarabbik útját, mely Tokaj-Hegyalja zsidó értékeit tematikus 

úttá kapcsolja össze. A tematikus úton résztvevő turisták részére a vonzerők és látnivalók 

bemutatása mellett, zarándokszállást, programlehetőségeket, is kínálnak.  Szálláslehetőséget 

Mádon, és Sátoraljaújhelyen lehet igénybe venni, de a tematikus útvonalon lévő falusi 

szálláshelyek is rendelkezésre állnak. Mádon felújították a rabbi házat, melyben a zsidó 

emlékeket bemutató kiállítást rendeztek be.  Kialakítottak egy kóser konyhát és 32 férőhelyet 

biztosítanak a turisták számára. Sátoraljaújhelyben a volt Zója Leánykollégiumban 

üzemeltetnek zarándokszállást. 7 

A zsidó szokásokat és hagyományokat bemutató programlehetőségek is megjelentek 

Hegyalján.  2018-ban harmadik alkalommal került megrendezésre a „Mádi Zsidó Napok”, mely 

egy három napos rendezvény sorozat, könnyűzenei programokkal, imádkozással. A résztvevők 

számára biztosított az épített és felújított zsidó emlékek megtekintése.  Második alkalommal 

került megrendezésre a „Kóser Élménytúra”, ahol a zsidó turisztikai látnivalók mellett 

lehetőség van a kóser ételek kóstolására is. A „Jó éjszakát Mád” programsorozat keretében a 

Mádi Rabbi házban, a hegyaljai zsidóság történelmével kapcsolatos előadások hangzanak el és 

a kóser pálinka és kóser borkóstolás mellett, a kóser ételek készítésére és kóstolására invitálják 

a vendégeket. 8 

A fejlesztéseknek köszönhetően a zsidó szokások gyakorlásához kapcsolódó, rituális fürdő 

(Mikve) is felújításra került Bodrogkeresztúron, Sátoraljaújhelyen és felújítás alatt van 

Erdőbénye településen. A zsidó szokások szerint, a rituális fürdőt (mikvét) mindenkinek 

kötelező volt legalább egyszer, pénteken a Sabbat (a szombati pihenés napja) előtt használni. A 

rituális fürdő létrehozása a zsidó szokásban előrébb helyezkedik el, mint egy zsinagóga vagy 

zsidó iskola építése. A családi élet tisztaságát jelképezi, illetve a mikvében való alámerülés tórai 

előírás.  

Kóser éttermek hiányában, a zsidó turisták számára a kóser alapanyagokat Budapestről, illetve 

külföldről szerzik be.  Pályázati forrásoknak köszönhetően, Mádon és Bodrogkeresztúrban 

kóser konyhát alakítottak ki, ahol az előre bejelentett és érkező zsidók számára kóser ételeket 

készítenek. 

 A szolgáltatások fejlesztésénél a kóser borászat kialakítása mindenképpen kiemelendő. A 

Disznókő Szőlőbirtokon 2016-tól kezdve készítenek kóser bort. Korábban a szertartásokhoz 

szükséges kóser bort Izraelből importálták, ma már lehetőség van a helyben megtermelt kóser 

                                                 
7 http://csodarabbikutja.hu/hu#exhibitions  
8 https://www.programturizmus.hu/ajanlat-jo-ejszakat-mad.html  

http://csodarabbikutja.hu/hu#exhibitions
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-jo-ejszakat-mad.html
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bor értékesítésére, használatára is.9 A Sabbat ünneplése péntek este a vacsora előtt boráldással 

(kiddus) kezdődik. Nem csak Sabbat ünneplésénél, hanem esküvők alkalmával, gyászolóknak 

is korábban szokás volt bort inni, illetve a Szombat búcsúsztató szertartás során is bort ittak. 

[1] 

A fejlesztések arra irányultak, hogy a hegyaljára látogató zsidó turisták életviteléhez szükséges 

szolgáltatások minél komplexebb módon rendelkezésre álljanak. Mindez a törekvés 

természetesen még nem elegendő, hiszen olyan egyéni kezdeményezések indultak el, amelyek 

társadalmi feszültséget okozhatnak. 

 

 
 

 

1.ábra: A zsidó turizmus turisztikai kínálata Tokaj-Hegyalján 

Forrás: http://csodarabbikutja.hu/hu 

 

 

4.A zsidó turizmus negatív hatásai 

 

Tokaj-Hegyaljára a csodarabbik halálának évfordulójára évente 12- 20 ezer zsidó érkezik. A 

zsidó naptár változása miatt, a csodarabbik halálának évfordulója nem esik mindig ugyanarra 

az időszakra. Rab Stajele Ijjár hó 3-án (április-május), Teitelbaum Mózes Tammúz hó 28-án 

(június-július), Friedmann Hersele Áv hónap 14-én, (július- augusztus) halt meg, így a 

halálévfordulójukat ünneplő nagy tömegben érkező zsidók áprilistól augusztusig érkeznek a 

                                                 
9 https://arhiv.minap.hu/cikkek/rabbik-keszitik-koser-bor-keszul-mad-mellett-0 
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Zsidó temető 
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http://csodarabbikutja.hu/hu
https://arhiv.minap.hu/cikkek/rabbik-keszitik-koser-bor-keszul-mad-mellett-0
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térségbe. Az év többi időszakában, Sabbatok ünneplésére, családi gyökerek felkutatására is 

érkeznek zsidó turisták.  

Az új turisztikai termék, a zsidó turizmus megjelenése pozitív, hiszen az eltöltött külföldi 

vendégéjszakák tekintetében meghatározó a szerepük. Az elmúlt 15 év fejlesztéseinek 

köszönhetően a zsidó értékek, és a zsidó turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások egy része 

fejlesztésre került. Az alapszolgáltatások, az általános zsidó forgalmat lebonyolítják a 

térségben, azonban ha nagy tömegben érkeznek a zsidó turisták egy-egy jorcájt (csodarabbik 

halálának évfordulója) ünneplésére, akkor problémák adódnak.  

A problémák, a fogadóképességre vezethetőek vissza. A 27 településen a KSH adatok alapján 

a férőhelyek száma 6472. A jorcájtok alkalmával a szálláshelyek Miskolctól Sátoraljaújhelyig 

telitetté válnak. A szálláshelyek hiánya miatt, megkezdődött Bodrogkeresztúrban, 

Sátoraljaújhelyben, és Olaszliszkán is ingatlanfelvásárlás az izraeli és amerikai zsidó szervezők 

részéről. Bodrogkeresztúrban, 2018-as adatok alapján 32 ingatlant vásároltak, melynek 

következménye az lett, hogy a lakáspiaci árak megemelkedtek. Nem csak az üres, hanem a még 

lakott ingatlant is igyekeznek megvásárolni, hogy a jorcájtok, és egyéb ünnepek alkalmával 

szállásként működtessék. Azonban az új ingatlantulajdonosokból nem válik állandó lakos, ezért 

a település lakossága egyre csökken.  Az eladási árakat nagyban meghatározzák, hogy az adott 

ingatlan a rabbi házától, és a sírjától milyen távolságban helyezkedik el. Minél közelebb van a 

rabbi házához és sírjához az ingatlan annál többet ér. A lakásvásárlásokban, és a zsidó 

turizmusban (beutaztatás) is egy versenyhelyzet alakult ki, az amerikai és izraeli zsidó 

szervezők között. Az izraeli zsidók a Sipos-köz környékén, Bodrogkeresztúr déli részén, még 

a csodarabbi unokája, a Brooklynban élő Rubin Sajele a rabbiház környékén (a település északi 

részén) vásárol ingatlanokat. Saját honlapokkal, szórólapokkal, kiadványokkal igyekeznek az 

általuk működtetett szálláshelyet előnyös helyzetbe hozni.  

Kóser étterem hiányában, a zsidók étkeztetését úgy oldják meg, hogy a fővárosból és külföldről 

szerzik be a kóser alapanyagokat. Kóser konyha Bodrogkeresztúrban és Mádon üzemel. A zsidó 

turisták belföldi utaztatásába Tokaj-Hegyalján öt vállalkozó tudott becsatlakozni.  

A zsidó turizmus koordinálását budapesti központtal végzik. Az utaztatás, étkeztetés, 

elszállásolás az ő hatáskörükbe tartozik. A településen élő lakosok a turizmus pozitív hatásiból 

kevésbé részesülnek. Mivel a zsidó turizmus szervezésében, és lebonyolításában kialakult egy 

kör, akik az egyes feladatokat intézik, a helyi lakosok ebbe már nehezen tudnak bekapcsolódni. 

Mégis fontos kiemelni, hogy közvetlenül a zsidó turizmusból minimális bevétele származik a 

településeknek, de közvetetten van pozitív hatása. Ugyanis, a Bodrogkeresztúrban megvásárolt 

ingatlanokban helyi lakosokat foglalkoztatnak.  

 

5.Összegzés 

 

A kutatás megindításakor két kérdést fogalmaztam meg a zsidó turizmus fogadási feltételeinek 

javításával kapcsolatban. Nos, mindkettőre kielégítő információt sikerült össze gyűjteni a 

szekunder és primer kutatás során. Évekkel ezelőtt a zsidó turizmus, mint új turisztikai termék 

jelent meg Tokaj-Hegyalján. A fogadási feltételek folyamatos javítása jelentősen növelte a 

térségbe érkező zsidó vallási turisták számát! Az üzleti és honvágy turisták számában 

számottevő növekedés nem mutatható ki. A helyi lakosság körében elsősorban a csodarabbi 

sírok környékén keletkeztek feszültségek. Legkritikusabb a helyzet Bodrogkeresztúron, ahol a 

többi hegyaljai faluhoz hasonló népességcsökkenés mutatható ki, de a korábban említett 

lakóház felvásárlások aránytalanul magas 40-50 milliós házárakat generáltak, ami meggátolja 

a fiatal magyar lakosság házvásárlását a településen. Ugyanakkor az üzemeltetéssel a külföldi 

zsidó tulajdonosok a potenciális turistaforgalom jelentős részét kötik le, így csökkentik a falusi 

férőhelyek iránti keresletet!  Ezek a helyben jelentkező problémák nem egyediek a világban és 

hazánkban sem, azonban elmérgesíthetik a viszonyt a helyi lakosok és a turisták között. Ezeket 
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a problémákat egy szervezettebb szálláselosztási rendszer bevezetésével és a helyi jogszabályi 

feltételek megváltoztatásával lehetne elfogadható mederben tartani.  

A fejlesztések tekintetében további infrastruktúra beruházásokra lenne szükség és olyan 

érdekeltségi rendszer bevezetése, hogy mind a termelő szférában mind a feldolgozó szférában 

legyen helyi termelés és feldolgozás, hogy tudjanak a helyi lakosok kóser termékeket 

előállítani. Olyan étterem működtetése lenne szükséges, amely folyamatosan biztosítani tudja 

a zsidó turisták étkezését! 

A temetői applikációk tovább fejlesztésével olyan ingyenes információs rendszer kidolgozása 

indokolt, amely az összes zsidó emléket tartalmazza és elérhetőségüket GPS koordináták 

megadásával elérhetővé teszi mindenki számára.   

Szükség lenne olyan közös érdekegyeztetésre, amelyen az ingatlan felvásárlásában érdekelt 

felek és a helyi önkormányzatok között mindkét fél számára elfogadható megoldás születik. A 

vállalkozói szféra bevonásával a szükséges étkezési nyersanyagok helyi termelését és 

feldolgozását szorgalmazni kellene, és ha nem is lehet minden terméket Hegyalján előállítani, 

de a kóser bor mintájára más kóser termék termelését, előállítását is biztosítani lehetne a mádi 

és bodrogkeresztúri kóser konyhák számára.   

A zsidó turisták fogadását, utaztatását, és a speciális szükségleteiknek a biztosítását a mostani 

gyakorlatnak megfelelően a későbbi időszakban is meg lehet oldani Budapesti központtal, de a 

mádi Rabbi háznak, mint helyi központnak turisztikai információs pontként is működni kellene 

a nem szervezett turista forgalom koordinálása informálása miatt.   

 A csodarabbik halálozási évfordulójához kapcsolódóan a zsidó szervezetek által szervezett 

programok számát bővíteni kell.  Nem csak Mádi Zsidó Napokra koncentrálva, hanem a többi 

településen is szervezni olyan programokat, amelyek a zsidó hagyományokkal ismertetik meg 

a nem zsidó turistákat. 

A javaslatok, hozzájárulnának a zsidó turizmus fejlesztéséhez, a helyi lakosság 

elégedettségéhez. A fejlesztések révén, a zsidó turisták számát növelni lehetne, ezzel 

hozzájárulva a nagyobb mértékű bevételhez a településeken.  

A zsidó turizmus, egy olyan új turisztikai termék a térségben, mely meghatározó szerepet tölthet 

be a további fejlesztésekkel, Hegyalja turisztikai kínálatában.  
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Absztrakt 

Az „Európa határok nélkül” koncepció lokális, empirikus kivitelezése a napjaink Európájában 

a regionalizmus térhódításának egyik jelensége. E folyamatban kitüntetett szerepet kap a határ 

menti régióknak az egymásra találása, illetve ennek támogatása. A határon átnyúló 

együttműködések a határ menti területek gazdasági különbségeinek kiegyenlítését és lehetőség 

szerint kohéziójának növelését célozzák. Ezen kooperációk az Európai Unió integrációjában az 

új lehetőségek keresése révén születtek meg, amely egyben a térségek határ menti szerepének 

és magának a határnak a változását is okozták.  

Kutatásunk célterületének az Európai Unió egyik külső határszakaszának, a magyar-ukrán 

államhatár menti – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja oblaszty12 – térségét 

választottuk. A határ két oldalán lévő terület több száz éven át egy állam részeként funkcionált, 

ám a határ átalakítások és így a területek egymástól való elszeparálása révén gazdasági-

társadalmi egyenlőtlenségek is megszilárdultak, illetve nőttek e két területen. A sok évtizeden 

át tartó teljes elkülönítés után, a 20. sz. végén a határ két oldalán lakó azonos kulturális 

gyökerekkel rendelkező két csoport újra kapcsolatot alakíthatott ki egymással. E kapcsolatok 

eleinte csupán a közös kulturális értékekre, életre épültek. Majd Magyarország Európai Uniós 

csatlakozása révén mára már lehetőség nyílt az együttműködéseknek egy magasabb szintre 

lépésére, amely már biztosítja az kooperációk típusának bővítését az élet számos területén, s 

így a határ menti területek életminőségbeli javításának lehetőségét is.  

Jelen dolgozatban a határ fogalmával, a határon átnyuló együttműködések kialakulásával, 

valamint ezen együttműködéseknek a Köztes-Európába való adaptációjával foglalkozunk. A 

tanulmány fókuszába a magyar-ukrán határrégióban létrejövő intézményi kooperációk 

kerülnek. Górcső alá vesszük a vizsgált határrégióban működött, működő intézményesült 

együttműködési szervezeteket, azok működésének feltételeit.   

Kulcsszavak: határ, határ menti terület, határon átnyúló együttműködés, gazdaságfejlesztés 

 

1. Bevezetés 

 

A határ kutatása napjainkra interdiszciplináris vizsgálati területté vált. Megjelenik a 

közgazdaságtan, a politikatudomány, a gazdaságföldrajz, illetve a regionális tudományok 

vizsgálataiban is. Mindez érthető, hiszen Európában az elmúlt egy évszázad során a határ 

funkciója, rendeltetése átértékelődött. Míg a második világháború után a mesterségesen 

kialakított államhatárok elválasztó szerepet kaptak, manapság a határok összekötő jellege 

hangsúlyozandó.  

Napjainkban a határon átnyúló együttműködés az európai integrációs folyamatnak az egyik 

jelentős eszköze, sarokköve, amely különösen fontos az egységes európai térség létrehozásának 

szempontjából. Ezen kooperációk az Európai Unió Kohéziós Politikájának, illetve 

                                                 
1 Oblaszty – terület. Ukrajna közigazgatási egységének legmagasabb szintje, amely megfeleltethető Magyarország 

megyei közigazgatási egységével. 
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Szomszédságpolitikájának is meghatározó elemei. Hozzáadott értéket képviselnek a határok 

adminisztratív lebontásában és így az átjárhatóság megkönnyítésében, közös problémák 

megoldásában és a közös célok elérésében is.  

Az Európai Unió már a 20. sz. második felében egyre nagyobb figyelmet fordított a határ menti 

területeknek. Motivációjuk e területek periférikus jellegének javítása, valamint az „Európa 

határok nélkül” koncepciónak a megvalósítása. A 2000-es évek elején lezajlott Európai Unió 

keleti bővítése (2004, 2007) következtében a határ menti térségek sűrűsége megnövekedett az 

Európai Unió területén; a központi vezetés még nagyobb hangsúlyt fektet, támogatást nyújt e 

térségeknek. 

Ugyanakkor a határon átnyúló együttműködések kilépve az Európai Unió területi keretei közül, 

az Unió külső határszakaszán is megjelennek. Ez esetben az Európai Uniós tagállam és a nem 

Európai Uniós tagállam között is megvalósuló kooperációk erősíthetik az „Európa határok 

nélkül” koncepció gyakorlati kivitelezését. Mindezek mellet az Európai Unió külső határ 

szakaszán létrejövő együttműködési kezdeményezések az elmaradottabb nem Európai Uniós 

tagállamok felzárkózását is segítik.  

Dolgozatunkban magával a határon átnyúló együttműködésekkel foglalkozunk. Ezen belül is a 

határ funkciójára, a határ menti területek együttműködéseinek a létrejöttére, azok történelmi 

fejlődésére fektetünk hangsúlyt az Európai Unió keretein belül, illetve a magyar-ukrán határ 

menti területek, mint az Európai Unió külső határszakaszán létrejövő kooperációk jellemzőire. 

 

2. A határ, határ menti terület és a határon átnyúló együttműködés fogalma 

 

A földrajzi kutatások szempontjából magának a határnak a meghatározása egy igen összetett és 

sokrétű feladat. Ratzel a 19. sz. végén felismerte, hogy a határ az államnak „periférikus 

orgánuma”, valamint szerves kiegészítő része az országnak, amelynek elsődleges funkciói az 

elkülönítés és a védelem (Mag 2016). Ezt napjainkban is hangsúlyozza a nemzetközi jog, amely 

értelmében „az államhatár az a vonal, illetve sík, mely az adott állam területét elválasztja más 

államok területétől, illetve a res communis omnium usus [közösen használt területek] 

természetű területektől és térségektől.” (Bruhács 1999, 81), vagyis a nemzetközi jog szintén az 

elkülönítő funkcióval ruházza fel (Hardi 2001).   

A német Otto Maull organikus államelméletében megjelenik egy új eleme a határoknak. E 

koncepciójában arról ír, hogy az államhatár azonos szerepet tölt be az állam életében, mint a 

sejthártya a sejtek életében. Vagyis az államhatár elválasztó rendeltetése és az adott állam 

területének összetartása mellett új funkciót tár fel az átjárhatóság, a határon átnyúló kapcsolatok 

révén (Mag 2016). Így a „legfontosabb sajátossága mégis az, hogy egyszerre választ el 

egymástól politikai struktúrákat és köt össze társadalmakat, közösségeket, gazdaságilag és 

földrajzilag integráns térségeket. Egyszerre épít hidakat és sorompókat, attól függően, mikor 

melyik funkciója érvényesül” (Kaiser 2006, 16). 

A határ szerepe meghatározza a helyi települések rendeltetését és a népesség életszínvonalát is. 

Hansen 1977-es határ menti területek definíciója is igazodik ezen állításhoz. Ő a 

következőképpen nyilatkozik erről: „a természetes tér azon részére vonatkozik, ahol a 

gazdasági és társadalmi életet direkt módon és jelentősen befolyásolja egy nemzetközi határ 

jelenléte. Ebben az értelemben megkülönböztetünk nyitott vagy potenciálisan nyitott régiókat, 

elzárt régiókat”. Ahol dominánssá válik az elkülönítő funkció ott a perifériajelleg marad 

meghatározó, ugyanakkor a határok átjárhatósága erősíti az államhatárok összekötő jellegét 

(Mag 2016). Földrajzi aspektusból a határ menti területek periférikus jelleggel rendelkeznek 

egy adott államon belül, amely az esetek többségében halmozottan hátrányos helyzetet generál 

(Mackinder 1996). 

Az Európai Unió területén az új alternatívák keresése, valamint a határ menti területek 

életminőségbeli javítása tekintetébe kerültek előtérbe a határokon átnyúló együttműködések. 
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Ám a határon átnyúló kooperációk pontos, egységesen ratifikált definíciója a mai napig nem 

létezik. 1997-ben az Európai Határmenti Régiók Szövetsége (Association of European Bordes 

Regions (AEBR)) a következőképpen határozta meg a határon átnyúló együttműködési formát, 

amely nem más, mint „a szomszédos határterületek területi szintű együttműködése; vagy egy 

nemzetek feletti együttműködés a regionális és/vagy helyi önkormányzatok/szervezetek, vagy 

más, a határterületeket képviselő testületek között” (Pintér 2008, 42). Az Európa Tanács a 

Határokon Átnyúló Együttműködésről Szóló Európai Keretegyezmény 1999-es definícióját 

tartja alapvető normának, amely alapján e kooperációkat a következőképpen fogalmazta meg: 

„minden közös fellépés, amely a területi egységek és hatóságok szomszédi kapcsolatainak 

megerősítésére és támogatására irányul, melyek két vagy több szerződő fél joghatósága alá 

tartoznak, és melyek a közös célok megvalósítására egyezményeket kötnek. A határokon átnyúló 

együttműködésnek közvetlen hatása van a határokon átnyúló régiók létrejöttére” (Czintula 

2013).  

 

3. A határon átnyúló együttműködések alakulása 

 

A két világháború következtében kialakított országhatárok miatt nőtt a határ menti térségek 

aránya az európai térben. Az államhatárok elkülönítő funkciót töltöttek be, a határ menti 

területek pedig periférikus jelleggel rendelkeztek (Kruppa 2003). A hatalmi viszonyok 

átrendeződésével és az európai integráció előrelépésével az államok közötti határok egyre 

nyitottabbá váltak. Az 1950-es évektől kezdődően egyre több európai ország vette fel a 

kapcsolatot az államhatár túloldalán lévő társadalommal. Ezen kooperációk intézményesült 

formája később, az 1960-as években jelent meg. Az együttműködési folyamatoknak két fő 

prioritása volt: a tartós béke létrehozása és a társadalmi életszínvonalnak a növelése (Pintér 

2008).  

Az első határon átnyúló együttműködések alacsony szintű nemzetközi együttműködések 

voltak. Eleinte érdekes jelenségnek tűntek, nem tudták meghatározni alakulásukat, 

végkimenetelűket. A kezdeti időszakban a határ menti kooperációk leginkább csupán 

rendezvényekre, tanulmányutakra, diákcserékre korlátozódtak, ám számos esetben a 

deklarációk és protokolláris találkozók szintjén megakadtak.  

A határ menti térségeknek ezekkel az együttműködésekkel az volt a kezdeti céljuk, hogy a 

speciális körülményeiket a nemzeti kormányokkal megismertessék. E régiók ugyanis – bár nem 

minden esetben voltak elmaradott térségek, de – rendelkeztek speciális tulajdonságokkal, 

amelyek a határmeghúzások következtében kialakult határ mentiséget és periférikus jelleget 

jelentették. Ezek az alulról építkező kapcsolatok megmutatták az európai államok integrációs 

folyamatának a problémáját, amely a határok meglétében gyökerezett (Kruppa 2003). Az 

Európai Közösségek integrációjában az államhatárok jelenlétének még fontos rendeltetése volt 

az 1960-as években, így maga az integráció többnyire még csak egy funkcionális forma volt, a 

területi összekapcsolódás nem bontakozott ki. 

Az európai integráció előrehaladtával a határ menti területek kedvezőtlen földrajzi fekvésüket 

előnnyé tudták alakítani a határon átnyúló együttműködések révén. Ennek következtében 

módjukban ált a sok esetben egyoldalú gazdasági szerkezetet, hiányos településhálózatot és a 

fejletlen infrastruktúrát modifikálni. Elsőként e változások a nyugat-európai térben 

jelentkeztek. Kelet- és Közép-Európa területein egészen az 1990-es évekig a határok 

átjárhatósága alacsony szintű volt, így ezen együttműködések folyamatai is kis intenzitással 

jelentek meg. E területen az 1990-es évek előtti kooperációk főleg a központi és helyi elit 

tevékenységei; céljuk saját érdekeiket szolgálták és propaganda jellegűek voltak (Soós – Fejes 

2009).  
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4. Határon átnyúló együttműködések a magyar-ukrán határszakaszon 

 

A magyar-ukrán államhatár Köztes-Európa területén belül, a magyarországi Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye és az ukrajnai Kárpátalja megye (oblaszty) közös peremén helyezkedik el. E határ 

is trianoni képződmény, ám mai földrajzi helyzetét Ukrajna 1991-es függetlenné válása 

véglegesítette. A két állam közel 137 km hosszú közös határszakasszal rendelkezik. A II. 

világháború utáni időszakban itt is a határ elválasztó szerepe erősödött meg, később a 

Szovjetunió megnövekedett befolyása folytán a határ átjárhatósága még körülményesebbé vált. 

A határon átnyúló kapcsolatok szigorú, előre megírt forgatókönyvek alapján protokolláris 

kooperációkként működtek a két állam között. A vizsgált határszakasz menti területek 

együttműködéseit a 20. sz.-ban tovább bonyolította, hogy Kárpátalja állami berendezkedése 

1920 óta többször is megváltozott (Rechnitzer, 1999). 

Az 20. század végén bekövetkezett rendszerváltozások, politikai átalakulások az 

együttműködések széles lehetőségével kecsegtettek. A határon átnyúló együttműködések 

megindultak, azonban meglehetősen vontatottan haladtak a továbbiakban. Így a magyar-ukrán 

határ menti területeken – halmozott hátrányos helyzetükből fakadóan: elmaradott 

infrastruktúra, magas munkanélküliség, távoli központi vezetés – nem igazolódtak be a várt 

remények.  

Kezdetben a határ menti területek együttműködései leginkább a kulturális szférára terjedtek ki. 

Többnyire intézményes keretek között, a korábban meglévő testvértelepülések alapjaira 

építkeztek, és az idő előrehaladtával kapcsolódtak be a civil és gazdasági szervezetek, a 

különböző kooperációkban. E kulturális kapcsolatoknak nem volt közvetlen gazdasági hatásuk, 

ellenben nagy szerepet játszottak a későbbi együttműködések megalapozásában. A határ két 

oldalán élő magyar lakosság kulturális kötelékei, nemcsak az újonnan létrejövő civil és 

gazdasági szféra együttműködéseit erősíti, de a külhonban élő magyarság identitásának 

megőrzését is biztosítja.  

A vasfüggöny lehullása, majd az ezredforduló után az Európai Uniónak a keleti bővítése 

következtében Köztes-Európa, illetve annak részeként a magyar-ukrán határrégió is híd 

szerepet tölt be Nyugat- és Kelet-Európa között. A nyugat- és kelet-európai civilizációs 

hatásokat befogadva, a saját identitásukat erősítve, a geopolitikai híd szerepet betöltve hozták 

létre 1993-ban a Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetségét (Süli-Zakar 1998, 2003, 

2008). 

A Kárpátok Eurorégió területi lefedettsége öt országra – Lengyelország, Szlovákia, 

Magyarország, Ukrajna és Románia (1997-ben csatlakozott e területi integritáshoz) – terjed ki. 

A tagországok térségeit egyenlőtlen területi fejlődés jellemzi (Süli-Zakar – Turnock 1999). 

Tagjai saját országain belül gazdasági-társadalmi aspektusból is periférikus helyzetben vannak. 

E területek még az 1990-es évek előtti időszakban sem voltak relevánsan fejlesztendő térségek. 

Majd az országok piacgazdaságra való áttérése, a centrum területeinek megerősödése a 

Kárpátok Eurorégió tagjainak marginalitását és periferialitását növelte (Illés 1995, Süli-Zakar 

– Corrigan 1998). Egyre hangsúlyosabbá vált e területek gazdasági-társadalmi leszakadása.  

A leszakadás ellensúlyozásaként a határok elválasztó szerepének lebontása, valamint a határon 

túli területekkel való kooperációk kerültek előtérbe (Süli-Zakar 1997). Ezen együttműködések 

hangsúlyozása által egyre meghatározóbbá vált a Kárpátok Eurorégió intézménye, amelynek fő 

célkitűzése a határon átnyúló együttműködések koordinálása szervezeti keretek között, a 

regionális gazdasági fejlődés, illetve a jó szomszédsági kapcsolat elősegítése a tagországok 

között (Horváth 1998).  

A Kárpátok Eurorégió működésében elsődleges akadályt jelentett, hogy tagországaiban eltérő 

vám, adórendelkezések, pénzügyi intézményrendszerek működtek, amelyek nehezítették az 

Eurorégió feladatainak összehangolását, illetve az Európai Unió nyújtotta pénzügyi 

támogatások megfelelő felhasználását. E mellett problémaként jelentkezett maga az Eurorégió 
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földrajzi kiterjedése is (161 194 km2 ), ugyanis túl nagy területet ölel fel ahhoz, hogy a közös 

fejlesztéseket, projekteket alkalmasan koordinálják és megfelelően tudják véghezvinni. 

Mindezek ellenére a Kárpátok Eurorégiónak sikeresen lezárt projektjei is  voltak. Már csak 

maga a tény, hogy a Köztes-Európai térben 20. század végi nagy politikai rendszerváltozások, 

piacgazdaságra való áttérés, több évtizedig tartó elszigetelődés utáni időszakban jött létre egy 

olyan intézmény, amely a Nyugat-Európai minta alapján a határok elválasztó szerepének 

lebontását és az elmaradott gazdasági-társadalmi szféra javítását tűzte ki célul (Süli-Zakar 

2014). Továbbá sikerként könyvelhető el a mindezek által generált egyre szorosabb kapcsolatok 

a tagállamok határ menti területei között. 

Köztes-Európában a határon átnyúló együttműködések előtérbe helyezése az ezredfordulót 

követően is jelen van. 2006-ban az Európai Unió megteremtette a lehetőséget arra, hogy az 

Uniós forrásokat hatékonyabban tudják felhasználni az önkormányzati, helyi, illetve regionális 

szereplők a két vagy több tagállam közötti együttműködésekben. Ennek megfelelően a határon 

átnyúló együttműködésben résztvevő tagok jogi személyiséggel rendelkező csoportosulást, 

vagyis Európai Területi Társulást (European Grouping of Territorial Cooperation) hozhat létre. 

Magyarországon ez 2007 januárjától valósulhat meg [1]. Ezt az irányvonalat követve jött létre 

2015-ben a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Tisza EGTC).  Alapítói 

között Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzata, Kisvárda Város Önkormányzata és a 

Kárpátalja Megyei Tanácsa található meg.  

A Tisza EGTC földrajzi kiterjedése – szemben a Kárpátok Eurorégió nagy kiterjedésével – a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja megye (oblaszty) területét fedi le, és így csupán 

a magyar-ukrán államhatáron átnyúló együttműködéseket foglalja magába. E szervezet 

létrehozásában hangsúlyt fektettek a határrégió közös történelmi hagyományaira, identitás 

meglétére, illetve megőrzésére. Célkitűréseik között a határátkelők és infrastruktúra fejlesztés, 

a vállalkozások támogatása, gazdasági fellendülés és munkahelyteremtés, illetve az intézményi 

és civil társadalom működésének támogatása lelhető fel. Fő céljukként az alábbiakat tűzték ki: 

„az Európai Unió technikai és pénzügyi segítségével olyan aktív reformfolyamatok 

végrehajtása és mintaértékű fejlesztési övezet életre hívása Kárpátalja régióban, amelyeknek 

hosszabb távon tovagyűrűző hatása lehet, és pozitív változásokat idézhet elő az ukrán 

társadalom minden szintjén és az ukrán gazdaság egyes ágazataiban” [2].  

Maga a Tisza EGTC nagy előrelépés az Európai Uniós és a Köztes-Európa tagállamai számára 

is, hiszen az első olyan Európai Területi Társulás, amelynek egyik alapító tagja nem Európai 

Uniós tag. Így mintaként szolgálhat a későbbiekben más európai állam számára is. A Tisza 

EGTC kezdeti éveiben információ átadás, kapcsolattartás, valamint szakmai fórumok és 

konferenciák megvalósítását hajtotta végre. Ezen tevékenységek lehetővé tették és teszik a 

szervezet számára, hogy nagyobb Európai Uniós forrásokra is pályázhat, amelynek kivitelezése 

az előttünk álló időszakban kezdődik meg. Nagy előre lépés a Tisza EGTC számára Ukrajna 

Legfelsőbb Tanácsa által 2018. szeptember 4.-én elfogadott európai területi társulás 

létrehozására vonatkozó törvény. E törvény lehetővé teszi, hogy a már Magyarországon jogi 

személyként bejegyzett EGTC-t nem szükséges az ukrán oldalon is bejegyeztetni [3]. 

 

5. Összefoglaló 

 

Az európai térben a határ fogalma az elmúlt egy évszázad során nagy változáson ment keresztül. 

Egyre fontosabbá váltak a határ menti területek egymással való együttműködései. Mindezt 

eleinte a nyugat-európai államok hívták életre, majd az idő előrehaladtával a közép- és kelet-

európai országok is bekapcsolódtak e jelenségbe. E régióban az ezredfordulón úgy tekintettek 

határon átnyúló együttműködésekre, mint azon folyamatra, amely a posztszovjet térségben 

kialakult gazdasági-társadalmi válságot kompenzálja. Ezt mutatja az is, hogy az Európai 



502 

 

Uniónak a határ menti térségek kooperációs programjai a gazdasági és szociális 

együttműködések erősítését célozzák a régiók fejlettségi különbségeit ellensúlyozva.  

A dolgozatban fókuszba kerülő magyar-ukrán határrégió a posztszovjet térség nyugati 

perifériájának tekinthető. A régió történelmi folyamatai alapján specifikus helyzettel 

rendelkezik. Az ezer évig egy állami keret révén közös történelemmel, kultúrával, 

hagyománnyal is rendelkeznek, illetve sajátos átmenetet jelent e terület a két ország között a 

lakosság összetétele révén. Mindkét országhoz kötődnek, hiszen függnek saját államaik 

vezetéseitől, ugyanakkor összekapcsolódik a határ két területe a hagyományos kötelékeik 

alapján. 

A magyar-ukrán határ menti területeken a helyi lakosság igényli a határ túl oldalán lévő 

népességgel a kapcsolat tartását. Ezt a közös kulturális, rokoni kapcsolatot erősíti e térségben a 

felső vezetőség gazdasági-társadalmi különbségek javítására irányuló programjai, fejelsztései. 

Az elmúlt 25 évben e területen a határon átnyúló intézményesült együttműködések megfelelő 

kitőrési pontként jelentkezett az egyenlőtlen területi fejlődés helyzetének javítására. 

Ugyanakkor számos nehézséget kellett és kell leküzdenie ezen intézményeknek. 
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Absztrakt  

A városi turizmus napjaink globális turisztikai megatrendje, amelynek kiemelt vonzerő-elemei 

a múzeumok. A túlturizmus (overtourism) jelensége a múzeumokat is elérte, ami mögött egyre 

kevésbé feltételezhetjük a hagyományos értelemben vett kulturális látogatói motivációt. A 

megváltozott látogatói igények kielégítésének szükségességét az új muzeológia hirdette meg a 

20. század végén, ami a klasszikus múzeumi funkciók közül leginkább a kultúraközvetítésben 

eredményezett paradigmaváltást. Ennek eredményeként a posztmodern kor múzeuma a 

látogatóit ismerő, belőlük erős érzelmi kötődést kiváltó események közösségi élménytere, ami 

a különböző keresleti szegmensek megszólítására több szintű örökséginterpretációs 

módszereket alkalmaz és ezzel párbeszédet hoz létre. A múzeumok szerepe vitathatatlan a helyi 

tárgyiasult és szellemi értékek megőrzésében, valamint az élményalapú informális tanulásban, 

így turisztikai attrakcióként is megjelennek. Egy múzeum turizmusban játszott szerepének 

meghatározásához a kulturális statisztikai adatbázis kevés (becsült) adatot biztosít, ezért a 

kereslet intézményi szintű felmérése kulcsfontosságú. A látogatókutatás (visitor study) 

interdiszciplináris (pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, marketing) megközelítésű 

gyakorlatára napjainkban nemzetközi szakmai szövetségek és konferenciák épülnek. A hazai 

országos múzeumok közül a Magyar Nemzeti Múzeum 2019-ben átfogó látogatókutatást 

indított, amiben a turisztikai megközelítésért felelős szakmai vezetőként veszek részt. A 

tanulmány célja a szakirodalmi háttér összefüggéseiben elhelyezve az egész éves kutatás 

részleges eredményeinek bemutatása. 

Kulcsszavak: kulturális turizmus, városi turizmus, múzeum, látogatókutatás 

 

1. Bevezetés 

 

A 21. század múzeuma már nem pusztán gyűjteményeivel vonzza látogatóit, hanem – 

amennyiben új alapítású – kortárs műalkotásként is értelmezhető épületével, rendezvényeivel, 

nemzetközileg hirdetett, időszakos kiállításaival és sokszintű, a mai kor technológiai 

elvárásainak megfelelő kommunikációjával (mind az interpretáció, mind a marketing területén) 

[17]. A tömegesedő városi turizmussal a múzeumlátogatók köre kiszélesedett, az intézmények 

gyakran kötelező látnivalókká válnak a megértéshez szükséges előzetes tudásalap, vagy erős 

kulturális motiváció nélkül is: a múzeum gyakran a kulturális „kirakatnézegetés” helyszíne 

[20]. Egyre többször tapasztalható a múzeumban a túlturizmus (overtourism) is, aminek a 

kezelése napjaink egyik fontos fenntarthatósági kihívása és a látogatók ismerete nélkül szinte 

lehetetlen. A múzeum fontos imázsalkotó és -változtató eleme lehet egy desztinációnak, aminek 

fenntartása és tervezése szükségessé teszi a folyamatos múzeumi látogatói elégedettségmérést 

(tekintve, hogy egy múzeum alapítására megfelelő tervezéssel akár turizmus is építhető; a 

legismertebb nemzetközi példák Bilbao Guggenheim múzeuma, Abu Dzabiban a Louvre és az 

épülő Guggenheim Múzeum). 

A múzeum mégis elsősorban nonprofit kultúraközvetítő intézmény, ami turisztikai vonzerővé 

is válhat, a kereslet ismerete azonban mindkét szerepében fontos. Ezt az új muzeológia a 

tárgyközpontút felváltó látogatóközpontú szemléletének, az általa kínált informális tanulási 
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lehetőség hatásmérésének és az intézmény kulturális piaci szereplőként való értékelésének 

szükségessége éppúgy indokolja, mint az attrakciómenedzsment. A kötelező intézményi 

adatszolgáltatás a látogatókkal kapcsolatosan nem ad sok információt1. A látogatókutatás 

fontossága vitathatatlan, ugyanakkor Magyarországon kutatási tapasztalataim szerint2 gyakran 

nehézség állja útját a számos nemzetközi (elsősorban észak-amerikai és nyugat-európai) és a 

néhány hazai jó gyakorlat ellenére. Korlátozó tényező lehet a muzeológiai szemléletmód 

elavultsága, a múzeumi és turisztikai szakmai együttműködés hiánya, az erőforrások 

szűkössége. 

 

2. Elméleti háttér 

2.1 A múzeumi látogatókutatás történeti változásai és elméleti háttere 

 

Az első dokumentált látogatókutatást a mai értelemben vett első múzeumot (British Museum, 

1753) létrehozó Angliában végezték a 19. század közepén. A kormányzat célja a munkásrétegek 

erkölcseinek védelme és tudásának gyarapítása volt a National Gallery új épületének számukra 

való megnyitásával, a látogatók megfigyelése múzeumi viselkedésükre irányult. Ez a gyakorlat 

nem terjedt el, a látogatókutatás csak a következő század 20-as éveitől kezdett megjelenni a 

múzeumban szerzett ismeretekre koncentráló vizsgálatokkal, általánossá pedig az 1970-es 

évektől, az új muzeológia megjelenésétől vált. Hazánkban 1971-ben végezték az első 

látogatókutatást a Budapesti Történeti Múzeum, az Aquincumi Múzeum és a Kiscelli Múzeum 

körében, amit nemsokára követett a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum felmérése [12]. 

Ekkor alakult ki a napjainkig meghatározó pszichológiai, szociológiai és antropológiai 

megközelítés, melynek fókuszában a látogató áll [2]. 

Korunkban a hangsúly áttevődött a szociális konstruktivista felfogásról a holisztikus tudás- és 

élményközpontú kutatásra, a nézőpont kiegészült a múzeumon kívüli világgal és a nem-

látogatók vizsgálatával [18]. A látogatók pszichografikus jellemzése mellett (esetenként 

helyett) egyre nagyobb teret hódít az életstílus alapú mikroszegmentáció [6]. A múzeumok 

vonzásintenzitásának, imázsának, szabadidő-eltöltésben játszott szerepének a megismerésére 

irányuló törekvés (a kulturális piaci szemlélet), valamint a tömegesedő városi és kulturális 

turizmus kihívásai eredményezték a látogatókutatások turisztikai szempontrendszerrel való 

bővülését [21], [18]. 

 

2.2 A múzeumi látogatókutatás módszertana 

 

A múzeumi látogatókutatás idejének, helyszíneinek, irányának és módszereinek kiválasztása, 

az adott intézményre szabása és részben a lebonyolítása, valamint az eredmények kiértékelése 

napjaink nemzetközi gyakorlatában általában külső szereplők közreműködésével, 

meghatározóan társadalomtudományi – főként szociológiai – alapon történik [16]. Az e 

gyakorlat kritikáját megfogalmazó muzeológusok a kívülről jött szakember hiányos intézményi 

ismereteire, a vizsgálat során a múzeum, mint élménytér-értelmezés túlzott primátusára 

hivatkoznak a szakmai programmal szemben, amit az együttműködés és a visszacsatolás 

értelmezéseinek nehézségei fokozhatnak [7], [8]. 

A látogatókutatás időbeli tervezése 3 szakaszra bontható. A múzeumalapítás vagy a 

kiállítástervezés tervezési szakaszában az előrejelző/előkészítő vizsgálat a téma ismertségét, az 

előzetes tudást és motivációt, attitűdöt és térképezi fel (itt fontos a látogatói elvárások és a 

                                                 
1A magyarországi kulturális statisztika a pontos belföldi és a becsült külföldi látogatószámot, a látogatók havi 

eloszlását, valamint a kedvezményes belépőjegyet váltó látogatók számát közli. 
2A 2018. tavaszán végzett primer kutatásomban részt vevő 14 budapesti múzeum közül csupán 6 bonyolított le 

korábban látogatókutatást. A 2007-2008-ban zajlott országos múzeumi látogatókutatás a fővárost nem érintette 

[21]. 
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menedzsment céljai közötti egyensúly megtartása). A kivitelezési fázisban a fejlesztési vizsgálat 

a bemutatásra irányul a dizájn, a kommunikáció és az időkezelés szempontjából makettek, 

modellek alkalmazásával. A működtetés időhorizontjában az összegző vizsgálat célja a 

hatásmérés, ami lehet azonnali és hosszú távú (6-12 hónap), és társulhat egy kiállítás 

megtekintése előtt az elvárt élményígéret felmérésével [2], [3]. Ezek a fázisok hasonlóképpen 

megjelennek egy átfogó múzeumi látogatókutatás során (pl. a tervezési szakaszban múzeumi 

szakemberekkel, a szakmai kutatóival folytatott interjúk formájában, az előkészítő szakaszban 

a tervezett eszközök tesztelésében). Kiemelten fontos látogatókutatást végezni egy 

múzeum/kiállítás felújítása előtt és a megnyitása után a bemutatás hatásának összehasonlítása 

végett. A látogatókutatás ismétlése állandó kiállítások esetén is javasolt a látogatók 

változásának követése miatt. 

A felmérés helyszíne lehet a valós és virtuális tér. A múzeum kiállító- és foglalkoztató terei 

mellett fontos az első benyomást meghatározó fogadótér és a kiszolgáló terek (múzeumi bolt, 

kávézó, stb.) vizsgálata is az intézménytípus közösségi és szórakoztató funkciója erősödésével 

[14]. Ahogy az aktív múzeumi online jelenlét a közösségi oldalakon napjainkban alapvető 

jelentőségű, úgy azokon keresztül érkező visszacsatolások folyamatos figyelése is az kéne, 

hogy legyen. A keresőszoftverek, a turisztikai portálok és a véleményvezérek értékeléseink 

véleményformáló hatása vitathatatlan a kultúrafogyasztásban is, így egyre gyakrabban is 

képezik ezek is a vizsgálat tárgyát [19], [22]. Az időzáras jegyvételi rendszerekből szintén 

számos – a szociográfiai szegmentációt és a kereslet szezonalitását megismerni segítő – adat 

lekérdezhető. A múzeum valós terében alkalmazott virtuális látogatókutató eszközök 

(véleményezési lehetőséget nyújtó szoftverek kihelyezett tableteken, applikációk) alkalmazása 

egyre szélesebb körű [10]. 

A kutatás irányait általában a látogatói szegmentáció, a múzeumban végzett tevékenység és a 

látogatói elégedettség határozza meg, ami az utóbbi időben bővült a múzeumi élmény 

hatásvizsgálatával, ami napjaink egyre gyakrabban kutatott témája [21], [15]. A kiállítás alatti 

vizsgálat célja lehet a bemutatott témákkal kapcsolatos látogatói értékpreferencia, a bemutatás 

koncepciója, eszköztára, biztonságos és kényelmes kialakítása, valamint az információszerzés 

[3]. A pedagógiai és andragógiai hangsúlyú látogatóközpontú megközelítés a bemutatott téma 

iránti elkötelezettséget, érdeklődést, az általa kiváltott érzelmet, illetve a tudást/megértést méri 

a kiállítás vizuális, térbeli és kinetikus hatását egyaránt követve [4]. 

Az adatgyűjtés módszerei számos módon rendszerezhetők. A kutatás eszközei felépítésük 

szerint lehetnek strukturáltak (pl. kérdőív, interjú) és nem strukturáltak (pl. látogatókövetés 

naplózása), a látogató közreműködés szempontjából történhetnek a látogató bevonásával (pl. 

szemkamerás vizsgálat) vagy bevonása nélkül (pl. online tartalomelemzés netnográfiai 

szoftverrel, online fényképtéma-elemzés). A napjainkban egyre gyakoribb GPS-alapú 

mozgáskövetés a legutóbbi csoportba sorolható annak ellenére, hogy a GDPR alapján 

tájékoztatni kell a látogatót a látogatókutatásról, valamint arról, hogy az ennek során nyert 

adatok deperszonizált formában kerülnek felhasználásra, ugyanakkor a megfigyeltség érzése 

mégsem olyan közvetlen a látogató részéről, mint pl. a szemkamera esetében. A mért információ 

jellegét tekintve beszélhetünk kvalitatív (pl. fókuszcsoportos interjú) és a kvantitatív (pl. 

kérdőív) módszerekről, a vizsgálat lebonyolítása szerint pedig megkülönböztethető a személyes 

közlés általi (pl. jegyeladó/teremőr/múzeumpedagógus bevonásával történő), az írott (pl. 

közösségi oldalra érkező vélemény) és a rajzolt (pl. „fantáziautazás” a múzeumpedagógiai 

programok végén) [20], [5]. 

A felsorolt módszerek mellett számos kísérleti eszköz is rendelkezésre áll, mint a coworking 

(együttműködés a látogatókkal a múzeumi tér egyéb – pl. munkahelyi – felhasználásában a 

látogatói hálózatok későbbi kommunikációs felhasználása és véleményvezérek felkutatása 

céljából) vagy egy, a múzeum összes gyűjteményéből azonos arányban műtárgyakat bemutató 

kiállítás látogatói véleményeinek Q-módszertannal végzett elemzése (a látogatói 
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értékpreferenciák megismerése és későbbi kiállítási koncepcióba való beépítése okán) [19]. A 

sikeres kutatás feltétele minden esetben az adott intézményre szabott módszertani „mix”. Más 

lehetőségei és igényei vannak a látogatókutatás terén az évi pár ezer látogatót fogadó kis területi 

múzeumoknak, mint az országos gyűjteményeknek és megint más egy közismereti témájú, 

gazdag múzeumpedagógiai kínálattal bíró intézménynek, mint egy művészeti kiállítótérnek 

[20]. 

 

3. Problémafelvetés 

 

Egy múzeum sikere turisztikai attrakcióként szekunder adatgyűjtési módszerrel egyrészt a 

kulturális statisztika alapján a becsült külföldi látogatószám, másrészt a világ legnagyobb 

látogatottságú turisztikai véleményező portálján, a TripAdvisor-on olvasható vélemények 

alapján ítélhető meg. A Magyar Nemzeti Múzeum a 6. leglátogatottabb budapesti múzeum volt 

2017-ben (227.164 látogatás). A becsült külföldi látogatók száma 114.000 fő volt ugyanebben 

az évben, ami a fővárosi múzeumok között mennyiségében az 5., arányát tekintve a 10. 

legmagasabb értéket jelentette [11]. A TripAdvisor budapesti múzeumi ranglistáján 2018-ban a 

4 legtöbb értékeléssel 4,00 átlagot szerzett, amivel az összes értékelés átlaga (4,2) alatt maradt, 

de ez is elégnek bizonyult a Kiválósági Tanúsítvány3 megszerzéséhez. Az összesített budapesti 

múzeumi rangsorában a 12. helyen áll [13]. A legnagyobb látogatószámot és a legmagasabb 

becsült külföldi látogatószámot egyaránt a vallási, illetve a világháborús-hidegháborús témát 

bemutató múzeumok mutatták, a külföldi látogatási arányt tekintve a híres zeneszerzők egykori 

lakásában berendezett kiállítások is az élmezőnybe tartoztak. A klasszikus múzeumok és az 

országos intézmények közül csak a Szépművészeti Múzeum tagintézménye, a Magyar Nemzeti 

Galéria sorolható a leglátogatottabb csoportba [11]. A gyűjteményi tematika mellett az 

elhelyezkedés, a történelmi épület és a fenntartói háttér is meghatározó lehet egy múzeum 

attrakcióként való értelmezésében (az alapítványi intézmények felülreprezentáltsága 

Budapesten a turizmus szempontjából legsikeresebb múzeumok között összefüggésben állhat a 

tudatos piaci szerepléssel, vagyis – állami támogatás híján – a látogatók bevonzásának 

kényszerével) [13], [15]. Összegzésképpen megállapítható, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum 

a külföldi látogatók száma és az intézmény véleményformáló turisztikai portálon való 

megítélése alapján nem tölti be azt a turisztikai szerepet, amire jelentősége 4 predesztinálja. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Kommunikációs Főosztálya az intézmény a turizmusban játszott 

szerepének erősítésére turisztikai referensi pozíciót hozott létre 2018-ban. A referensi feladatkör 

része többek között egy komplex látogatókutatás koordinálása, ami az első ilyen jellegű 

felmérés az intézmény történetében. A 2019 márciusában indult kutatás céljai a következők: 

- a látogatói összetétel és viselkedés, a látogatói vélemények és igények megismerése 

- a látogatószám növelése 

- az állandó kiállítás későbbi átalakításának megalapozása. 

A fő kutatási kérdések az alábbiak:  

- Hogyan szegmentálhatók a látogatók szociográfiai szempontból? 

- Mi jellemzi a belföldi és a külföldi turisták (kirándulók) arányát, szezonális eloszlását, 

küldőterületeit, kulturális érdeklődését? Milyen interkulturális különbségek észlelhetők a 

külföldi turisták igényeiben? 

                                                 
3 A TripAdvisor által adott elismerés a látogatói vélemények mennyisége, időbeli eloszlása és tartalma alapján (9 

fővárosi múzeum kapta meg addig a kitüntető címet). A Traveler’s Choice ennél magasabb elismerés, 7 budapesti 

múzeum nyerte el eddig [13]. 
4 Az 1802-ben Széchényi Ferenc alapította intézmény az ország legkorábbi múzeuma hazánk első múzeumi célra 

emelt épületében. Az épület történelmi szerepének fontosságát mutatja, hogy a közismert 1848-as események 

mellett itt ülésezett az országgyűlés főrendiháza az Országház megépüléséig. 1978-2000 között itt őrizték a Szent 

Koronát a koronázási ékszeregyüttes másik négy darabjával együtt (a Koronázási Palást ma is itt található). Az 

állandó kiállítás a Kárpát-medence történelmének legátfogóbb hazai bemutatása. 
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- Milyen élményelvárásokat fogalmaznak meg a látogatók, mi áll ezek hátterében és mennyire 

elégedettek azok megvalósulásával? 

- Hogyan írható le és mivel indokolható a látogatók mozgása és tevékenysége a 

kiállítóterekben? 

 

4. Kutatásmódszertan 

4.1 A tanulmányban bemutatott kutatás szerepe a teljes kutatás folyamatában 

 

A kutatás időtartama a szezonalitás torzító hatásának elkerülése érdekében egy év. A 

Kommunikációs Főosztály megbízásából általam összeállított ütemterv szakaszait az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

 

 

4. táblázat: A Magyar Nemzeti Múzeum látogatókutatási ütemterve 

  Kutatási folyamat (és módszer)  

I. ütem (2019. március-június) 

1.) A turisták és kirándulók pontos nagysága 

és küldőterület szerinti bontása a látogatói 

alapsokaságban (2019 márciusában pilot, 

2019 áprilisától online és offline jegyvásárlás 

esetén is a teljes alapsokaság lekérdezése) 

2.) Motiváció-, vélemény-, imázs-, kulturális 

attitűd vizsgálat a látogatók és a nem-

látogatók körében (villáminterjúk a BGE KVIK 

hallgatóinak részvételével, 2019. április) 

3.) A látogatók múzeumi viselkedésének 

megfigyelése (látogatókövetéses vizsgálat, 

2019. április) 

Látogatói vélemények kiértékelése 

(tartalomelemzés közösségi oldalak, 

véleményező portálok és vendégkönyvek 

alapján) 

Utazási irodák elégedettségmérési 

eredményeinek lekérdezése (kérdőívek és 

fókuszcsoportos mélyinterjúk) 

II. ütem (2019. július-október) 

Múzeumi önkéntesek motiváció-, vélemény-, 

imázs-, kulturális attitűd vizsgálata 

(fókuszcsoportos mélyinterjúk) 

Múzeumpedagógusok, múzeumi 

andragógusok, tárlatvezetők, idegenvezetők 

tapasztalatainak felmérése a látogatói 

célcsoportokkal kapcsolatosan 

(fókuszcsoportos mélyinterjúk) 

Egyetemisták és influenszerek megkérdezése a 

látogatóbarát, élménygazdag 21. századi 

múzeummal kapcsolatos elképzeléseikről, 

tapasztalataikról (fókuszcsoportos 

mélyinterjúk) 

A múzeum történészeinek és muzeológusainak 

megkérdezése a jelenlegi és a tervezett állandó 
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kiállítás üzenetéről (fókuszcsoportos 

mélyinterjúk) 

III. ütem (2019. november-2020. február) 

A látogatók szociográfiai szegmentációjának, 

múzeumi élményeinek és elégedettségének 

vizsgálata (online és offline kérdőíves 

vizsgálat) 

Forrás: saját készítés. Jelmagyarázat: az 1.) 2.) 3.) számú, dőlt betűs kutatások eredményeit 

mutatja be a tanulmány. A vastagon szedett kutatások folyamatosan zajlanak a kutatás összes 

ütemében 

 

4.2 A tanulmányban bemutatott kutatási részeredmények 

 

Jelen tanulmány a táblázatban dőlt betűvel szedett, eddig lezajlott kutatások eredményeit 

mutatja be. 

1.) A látogatók közül a turisták és kirándulók nagyságrendjének és küldőterületeinek felmérése 

a pilot szakaszban a jegypénztárnál minden hét egy hétköznapján és egy hétvégi napján 

közvetlen strukturált módszerrel (személyes megkérdezés) véletlen mintavétel alapján történt. 

2.) A motiváció-, vélemény-, imázs- és kulturális attitűd vizsgálat a látogatók és a nem-

látogatók körében a múzeum területén és a Múzeum körúton strukturált módszerrel (személyes 

megkérdezés) véletlen mintavétel alapján történt április 11-én, 26-án és 27-én. A hat 

szegmensre (egyéni belföldi és külföldi múzeumi látogatók a kiállítások megtekintése előtt, 

egyéni belföldi és külföldi múzeumi látogatók a kiállítások megtekintése előtt és után, a magyar 

és külföldi utcai járókelők) szabott villáminterjúk maximum 6 kérdést tartalmaztak. A rövid 

kérdések nagyobb válaszadói hajlandóságot eredményeztek, céljuk egy kiindulási alapként 

szolgáló helyzetkép felvázolása volt a későbbi mélyelemzéses kutatási szakaszokhoz. A 

csoportos látogatók vizsgálata a programszervezők, tárlatvezetők bevonásával a kutatás további 

részében valósul meg. 

3.) A látogatók múzeumi viselkedésnek megfigyelése a múzeum területén strukturálatlan 

módszerrel (személyes naplózás) véletlenszerű mintavétel alapján történt április 11-én, 26-án 

és 27-én. A megfigyelt termek kiválasztásában – a megfelelő mintavételi nagyságrend elérése 

miatt – döntő szerepet játszottak a múzeum teremőr munkatársainak javaslatai. 

 

4. 3 A kutatás korlátai 

 

A kutatás korlátai közé tartozik a véletlenszerű mintavétel és a múzeum éves látogatószámához 

képest csekély mintavételi arány, valamint a külföldi turistákkal való kommunikációban 

esetenként előforduló nyelvi nehézségek. Az interjúk rövidsége nem minden szempontból tette 

lehetővé a válaszok mögött rejlő okok felderítését, ez a látogatókutatás későbbi ütemének 

feladata lesz. Az esetenként kimaradó válaszok ellenére – ez a motiváció, vélemények és a 

múzeumból való kimaradás indoklásánál volt jellemző – az összes eredmény értékelhető volt. 

 

5. Kutatási eredmények 

 

1.) n = 4096 (összes látogató márciusban: 23 758 fő). A mintavétel 68% volt belföldi (2768 fő). 

Külföldi látogató 56 országból érkezett, a 10 legtöbb küldőország látogatószám szerint: 

Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Amerikai Egyesült Államok, Kína, 

Olaszország, Görögország, Spanyolország és Portugália. Az alábbi két kördiagram a belföldi és 

külföldi látogatók küldőpiac szerinti megoszlását mutatja. 
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1. ábra: A belföldi látogatók megoszlása jegyvétel alapján (2019. március) 

Forrás: jegypénztári megkérdezés 

 

 

 
2. ábra: A külföldi látogatók megoszlása jegyvétel alapján (2019. március) 

Forrás: jegypénztári megkérdezés 

 

2.) n = 405. A megkérdezettek 52% belföldi (212 fő) és 43%-a tett látogatást a múzeumban 

(174 fő). Részletes bontásuk az alábbi ábrán látható. 
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3. ábra: A megkérdezett látogatók és nem-látogatók megoszlása 

Forrás: látogatói és nem-látogatói megkérdezés 

 

A belföldi megkérdezettek területi megoszlása csökkenő sorrendben a következő: Budapest 

(49%), Közép-Magyarország (24%), Észak-Magyarország (10%), Nyugat-Dunántúl (8%), 

Közép-Dunántúl (5%), Észak-Alföld (2%), Dél-Alföld (2%), Dél-Dunántúl (0%). A vidékről 

érkezők felének (52%) elsődleges motivációt jelentett a múzeum. A belföldi látogatók 72%-a 

tájékozódott a látogatása előtt. Az állandó kiállításra érkezők információforrásként 

legmagasabb arányban (35%) a családi/baráti ajánlást és az intézmény honlapját nevezték meg. 

A múzeumi hirdetések és az egyéb online felületeken való megjelenés az időszakos kiállítás 

miatt érkezők számára bizonyult fontosabbnak (41%). Kedvenc kulturális intézményt a belföldi 

látogatók közel kétharmada (64%) említett, típus szerint elsősorban múzeumokat (54%) 

másodsorban színházakat (28%). A legtöbbször említett múzeum a Magyar Nemzeti Múzeum, 

a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria volt (76%-ban a vidéki látogatóknál 

is). Minden belföldi látogató ajánlaná másoknak a Magyar Nemzeti Múzeum meglátogatását. 

Az alábbi ábrákon a belföldi látogatók motiváció szerinti megoszlása (a megkérdezettek 82%-

a nevezett meg motivációt, 4 ábra), illetve a kilépéskor megkérdezett belföldi látogatók 

múzeummal kapcsolatos általános elégedettségi értékei láthatók (5. ábra). 

 

 
 

4. ábra: A belföldi látogatók múzeumlátogatási motivációi 

Forrás: látogatói megkérdezés 
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5. ábra: A belföldi látogatók múzeumi elégedettsége 

(6: nagyon elégedett, 1: egyáltalán nem elégedett) 

Forrás: látogatói megkérdezés 

 

A külföldi látogatók többsége Európából érkezett (76%), a többi küldőpiac nagyság szerint 

Észak-Amerika (10%), Ázsia (9%), Ausztrália (2%), Dél-Amerika (2%) és Afrika (1%) volt. A 

legnagyobb arányt (70%) a francia, olasz, brit, német, amerikai és kínai turisták adták. 78%-

ban tájékozódtak a látogatás előtt, a legtöbbek által megnevezett forrás az útikönyv (39%,), 

amit a Google (32%) és a TripAdvisor (9%) követ. A külföldi látogatók fele (51%) járt már 

magyarországi múzeumban, mielőtt a Magyar Nemzeti Múzeumba látogatott. A legtöbben a 

Magyar Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum, a Parlament, a Terror Háza, Budapesti 

Történeti Múzeum valamint a Dohány utcai Zsinagóga nevét említették (a hat intézmény az 

összes megnevezett 89%-át teszi ki). A külföldi látogatók közelítőleg kétharmada (63%) tervezi 

másik múzeum meglátogatását itt-tartózkodása alatt, ezen belül egyharmad (33%) még nem 

tudja, melyik múzeumba menne (a többiek jellemzően az előbb felsorolt intézményi körből 

említtetek múzeumokat). 93% ajánlaná másoknak a múzeum meglátogatását. Az alábbi ábrákon 

a külföldi látogatók motiváció szerinti megoszlása (a megkérdezettek 92%-a nevezett meg 

motivációt, 6 ábra), illetve a kilépéskor megkérdezett külföldi látogatók a múzeummal 

kapcsolatos általános elégedettségi értékei láthatók (erről a megkérdezettek 98%-a 

nyilatkozott,7. ábra). Az értékelés indoklásakor a magyar és a külföldi látogatók is leginkább 

az egyes történelmi korokat/személyeket bemutató termekkel és a kiállított tárgyakkal voltak 

elégedettek. A belföldi látogatók közül a legtöbben az időszakos kiállítást (Az ismeretlen 

Görgei), a külföldiek közül pedig az állandó kiállítás 20. századi részét nevezték meg konkrétan 

(26% és 20%). A kritika meghatározó mértékben az interpretációt és jóval kisebb arányban a 

kiszolgáló tereket érintette (az interpretációval a külföldi látogatók 28%-a, magyar látogatók 

19%-a nem volt elégedett). A bemutatott tárgyak értelmezésével és közvetítésével kapcsolatos 

elégedetlenség oka a kevés és csak angol nyelvű felirat mellett az audioguide-ok csekély idegen 

nyelvi választéka (német, angol, francia), illetve elavult tartalma volt. 
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6. ábra: A külföldi látogatók múzeumlátogatási motivációi 

Forrás: látogatói megkérdezés 

 

 
7. ábra: A külföldi látogatók múzeumi elégedettsége 

(6: nagyon elégedett, 1: egyáltalán nem elégedett) 

Forrás: látogatói megkérdezés 

 

A nem-látogatók megkérdezésének célja a kimaradás okainak megismerése, a kulturális piaci 

versenytársak azonosítása és az esetleges réspiacok felderítése volt. A belföldi válaszadók 40%-

a egyáltalán nem jár múzeumba, aminek fő oka az érdektelenség (28%) és az időhiány (26%) 

(12% nem nevezett meg indokot). A múzeumba járó belföldiek leginkább a képzőművészeti 

múzeumokat és kiállításokat preferálják (51%). A belföldi megkérdezettek egyötöde (20%) 

soha nem járt még a Magyar Nemzeti Múzeumban, a többi válaszadói csoport a látogatás ideje 

szerint csökkenő nagyságrendben 1-5 éve (30%), ennél régebben (27%), az idén (20%) járt az 

intézményben, 4% nem emlékezett a látogatás idejére. A megtekintett kiállításokat szinte a 

kizárólag öt évnél nem régebbi látogatók tudták megnevezni, ezek jellemzően időszaki tárlatok 

voltak. A Magyar Nemzeti Múzeum kapcsán elsőként eszükbe jutott gondolatokat összegzi az 

alábbi szófelhő (a 151 fős mintából 9 válaszadónak nem jutott eszébe semmi). 
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8. ábra: A nem-látogatók asszociációi a múzeum kapcsán (n=142) 

Forrás: nem-látogatói megkérdezés 

 

A külföldi megkérdezettek több mint fele (54%) hallott már a Magyar Nemzeti Múzeumról 

(2%-uk már járt is az intézményben, így kismértékű átfedés tapasztalható a látogatói 

szegmenssel). A külföldi turisták többsége (60%) járt már magyarországi múzeumban és 

megközelítőleg kétharmada (64%) tervezi, hogy ellátogat magyarországi múzeumba. 

Megoszlásuk a múzeumi látogatóknál sokszínűbb és egyben kisebb európai reprezentációt 

mutató volt (66% európai, 15% ázsiai, 8% észak-amerikai, 6% közel-keleti, 4% dél-amerikai, 

1% afrikai). 

3.) n = 339. A kutatási módszer következtében az eredmények itt nem számszerűsíthetők. A 

kiállítási termekben megfigyelt múzeumi látogatók többsége külföldi volt, akik gyakran 

használtak audioguide-ot és ez növelte az általuk a kiállításon eltöltött időt. Az egyedül érkezők 

általában hosszabb időt töltöttek olvasással, de a többség átlagosan elég kevés feliratot olvasott 

el. Nem volt észlelhető szembeötlő generációs különbség a látogatói viselkedésben. Sokan 

szándékosan nem követték vagy nem találták meg a javasolt látogatói útvonalat. A fegyvereket, 

a ruhákat és a kincseket/ékszereket bemutató tárlók vonzották legjobban a látogatókat, a 

kőtöredékek pedig a legkevésbé. A legnagyobb látogatószám az időszakos kiállítás mellett a 

középkori, az újkori és a legújabb kori kiállítási részeken volt tapasztalható. A kőtár és s 

Koronázási Palást terme volt a legkevésbé látogatott. A megérinthető műtárgymásolatok 

keveseket csábítottak interaktív részvételre. 

 

6. Eredmények értékelése és javaslattétel 

 

1.) A múzeum országos jelentősége, ismertsége és vonzásintenzitása ellenére látható a helyi és 

regionális belföldi kereslet dominanciája. Ez szezonálisan – a belföldi turizmusban főleg nyáron 

– és az időszakos kiállítások hatására is egyenletesebb elosztást mutathat [21]. Sem a 

megközelíthetőség, sem az egy főre jutó kulturális fogyasztás eltérő nagyságrendje alapján nem 

lehet messzemenő következtetéseket levonni a regionális adatokból. A kedvezményesen utazó 

és engedményes belépőjegy váltására jogosult látogatók – közoktatásban tanuló diákok, 

nyugdíjasok – megoszlásának mérése a jövőben segíthet a hazai küldőterületek 

nagyságrendjének magyarázatában. 
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A külföldi látogatók csak részben tükrözik Budapest meghatározó küldőországainak nagyság 

szerinti sorrendjét5. Feltűnő Franciaország meghatározó szerepe – amihez a budapesti 

múzeumokban nem jellemző módon francia nyelvű interpretációs lehetőség (audioguide) is 

társul – és az Amerikai Egyesült Államok alulreprezentáltsága. A feltételezhetően eltérő 

motivációkra és kulturális jellemzőkre visszavezethető okokat a kutatás további, utazási 

irodákra és idegenvezetőkre kiterjedő része tárja majd fel. Számos dinamikusan növekvő 

budapesti turisztikai küldőpiac6 alig jelenik meg, ezek egy része niche-szegmensként is 

értelmezhető. A Budapestre érkező turisták kulturális motivációinak és igényeinek 

megismerését az MTÜ (Magyar Turisztikai Ügynökség), illetve a BFTK (Budapesti Fesztivál- 

és Turisztikai Központ) forráspiaci kutatásai segíthetik a jövőben. 

2.) A látogatói megkérdezés során kiderült, hogy a vidéki látogatók fele a múzeum miatt utazott 

Budapestre, a külföldi turisták túlnyomó többsége pedig tudatosan választotta a Magyar 

Nemzeti Múzeumot (és nem azért látogatta meg, mert útba esett). Az információszerzés 

kapcsán a véleményező portálok turizmusban játszott kiemelkedő szerepét megcáfoló 

eredmény született: a külföldi turisták első helyen az útikönyvet említették forrásként. Ez 

alapján feltételezhető, hogy a klasszikus kulturális vonzerők iránt érdeklődő vendégek a 

hagyományos tájékozódási módokat részesítik előnyben, de ennek bizonyításához további, a 

keresletet szociográfiai szempontból is jellemző, keresztelemzéses kutatás szükséges. 

Ugyanakkor a szájpropaganda fontossága a belföldi látogatói szegmensben indokolja az 

internetes felületek (e-WOM) vizsgálatát a kutatás folytatásában. 

A Magyar Nemzeti Múzeum legfőbb versenytársai mind a belföldi, mind a külföldi látogatók 

körében az országos képzőművészeti gyűjtemények. A beutazó turisták fele már meglátogatta 

a főváros emblematikus vonzerőit – a városi brand meghatározó elemeit, a világörökségi 

részeken elhelyezkedő látnivalókat, a nemzetközileg ismert rekorder-attrakciókat7 – a Magyar 

Nemzeti Múzeum előtt. Érdekes tapasztalat, hogy a külföldiek az Országházat egyértelműen 

múzeumként azonosítják (holott feltehetően nem is jártak az ingyenesen látogatható múzeumi 

részben) és a Királyi Palotát általában nem intézményenként, hanem egységesen múzeumként 

említik. A 3. fejezetben ismertetett téma-preferenciák (vallás, világháború-hidegháború) 

nagyrészt igazolást nyernek. 

A látogatás motivációja eltérést mutat a belföldi és a külföldi látogatók esetében. Az előbbiek 

többségükben élménykeresők, az utóbbiak pedig elsősorban felfedezők a Falk-féle 

látogatótipológia alapján, bár a pontos szegmentálás további, a látogatói élményre fókuszáló 

vizsgálatot igényel [1]. A tanulást, mint motivációt a belföldi látogatók egyike sem említette 

meg, míg a külföldieknél fontos szerepet játszik. Az elhelyezkedés a beutazó turistákat a vártnál 

kevésbé vonzotta annak ellenére, hogy a Kiskörút az ún. sztenderd budapesti városnézés 

útvonalának része, és két fontos vonzerő – a Központi Vásárcsarnok és a Dohány utcai 

Zsinagóga – között helyezkedik el, valamint a történelmi épületet és kertet sem vélték 

fontosnak, holott ez számos más múzeum esetében az [15]. Ennek oka talán a nem Duna-parti 

lokáció mellett a budapesti városképet domináló látványos historizmushoz képest 

visszafogottabb, klasszicizáló épület lehet. A VIII. kerületi Palotanegyed alapvetően a hazai 

látogatók és nem-látogatók körében ismert és kedvelt, az utóbbi szegmens is látogatja a 

Múzeumkertet. A múzeummal általánosságban a belföldi látogatók voltak elégedettebbek, 

konkrétan megfogalmazott kritikát a megkérdezésre sokkal nyitottabb külföldi turisták 

mondtak. Ezek hátterében számos tényező állhat, mindenekelőtt a Magyar Nemzeti Múzeum 

                                                 
5 Budapest fő küldőpiacai 2018-ban az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, Németország, 

Olaszország, Spanyolország, Izrael, Oroszország, Franciaország, Kína és Hollandia voltak [9]. 
6 Budapesten a tavalyi évben dinamikusan növekedett a Japánból, Indiából, Ukrajnából és más poszt-szovjet 

utódállamokból, Csehországból és a kisebb szomszédállamokból érkezők által eltöltött vendégéjszakák száma [9]. 
7 Az Országház a világ 4. legnagyobb parlamenti épülete. A Dohány utcai Zsinagóga a világ 2. legnagyobb, Európa 

legnagyobb zsinagógája. 
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szerepének eltérő értelemzése a hazai és a nemzetközi szemszögből (a nemzeti identitás 

részeként emlékezetpolitikai helyszín, amihez érzelmileg kötődni lehet, kontra kulturális 

szolgáltató intézmény). A vélemények tükrében egyértelműen az interpretáció fejlesztése és 

testreszabása a legsürgetőbb feladat. A véletlen mintavétel esetlegessége elkerülhető a 

továbbiakban a teljes nyitva tartási időben végzett pénztári megkérdezés adataira épülő, 

reprezentatív mintavételű kutatással. 

A nem-látogatók gondolati térképén a Magyar Nemzeti Múzeumnak klasszikus és jól 

körvonalazott helye van, de a „kötelező” imázselemek nyújtotta élményígéret nem feltétlenül 

elég erős és versenyképes motiváció a látogatáshoz. A kutatás folytatásában a kérdőíves 

keresletmérés részeként egy célzott imázsvizsgálat segíthet kideríteni ennek okait. A 

megkérdezettek fele járt az elmúlt öt évben a múzeumban, kulturális preferenciái alapján ez a 

szegmens más, meghatározóan képzőművészeti témájú múzeumokat és színházakat inkább 

látogat. Ez az eredmény mind a múzeumstatisztikai adatokkal, mind a látogatói 

megkérdezésének eredményeivel egybevág. 

3.) A látogatókövetés az alternatív látogatói útvonalak fontosságának felismerését és az írott 

szöveg, mint meghatározó interpretációs eszköz csekély hatékonyságának megerősítését 

eredményezte. A kiállítási üzenet célközönséghez való eljuttatásában ezek az eredmények 

meghatározóak. A generációs múzeumi viselkedésében nem tapasztalható számottevő 

különbség, ami megkérdőjelezi az életkori csoportok szerinti szegmentáció kizárólagos 

relevanciáját. Kiegészülve a nemzeti kultúra és az életstílus figyelembe vételével a valóságot 

inkább tükröző eredmények születhetnek a jövőben. A látogatókövetés dolgozott a legnagyobb 

mintavétellel, ugyanakkor a naplózás, mint módszer nem generál számszerű adatokat. A kutatás 

folytatásában fontos lenne digitális eszközöket (szemkamera, nyomkövető szoftver) alkalmazni 

az pontos adatgyűjtés miatt. 

 

7. Befejezés 

 

Jelen tanulmány a Magyar Nemzeti Múzeum első látogatókutatásának kezdő fázisban lévő 

vizsgálatait mutatta be. Kulturális örökségünk az egyik kulcsa a turizmus fenntartható, 

minőségi fejlesztésének. A kutatás során szerzett információk remélhetőleg segítik az 

intézmény tudatosan pozícionált, célközönségre szabott szolgáltatásokat nyújtó vonzerőként 

való megjelenését Budapest kínálatában. 
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Absztrakt 

Az Ószövetség egyik kevéssé kutatott, ám annál érdekesebb fogalma a héber ḥērem (ֵחֶרם), 

amely elsősorban szentségi és háborús kontextusban fordul elő. Névszói használatát a magyar 

bibliafordítások leggyakrabban az (Úrnak) teljesen, véglegesen, esküvel „felajánlott”, 

„szentelt”, „átkozott” kifejezéssel adják vissza (pl. Lev 27,28-29). Amíg igei – döntően háborús 

–, használata esetén az ellenség teljes megsemmisítéséről, elpusztításáról, (az Úrnak való) 

szenteléséről, az „átok beteljesítéséről”, véghez viteléről esik szó (pl. Józs 6,17-24).  

A fogalom eredeti, pontos jelentése mindmáig tisztázatlan. Ebben részint közrejátszott az a 

tény, hogy a háborús-ḥēremről rendkívül kevés leírásunk maradt, sokáig kizárólag az 

ószövetségen keresztül volt ismeretes. Ez változott meg 1868-ban, a Kr. e. IX. századi moabita 

Mēša‘-sztélé kalandos megtalálásával, amely a 2Kir 3. fejezetében olvasható izraelita 

hadjárattal összefüggő moabita olvasatról és Mēša‘ király hódításairól tanúskodik, hallatlan 

párhuzamot mutatva a háborús-ḥērem ószövetségi használatával. A következő áttörésre 2007-

ig kellett várni, amikor L. A. S. Monroe egy – már régóta ismert – ódélarab felirat fordítását 

revideálva újabb példával szolgált a háborús-ḥērem ókori közel-keleti felbukkanására. A felirat 

Karib ʾīl-Watar, szabeus uralkodó hadjáratairól tudósít, amelynek keretében Nšn városán hajtja 

végre a ḥēremet. Saját kutatásomban két másik említést találtam, amelyek szintén explicit 

módon tanúskodnak a fogalom használatáról. 

Kulcsszavak: ḥērem, háború, moabita, ódélarab, ókori Közel-Kelet 

 

1. Bevezetés 

 

Jelen dolgozatunkban igyekszünk egy rövid, átfogó képet adni az Ószövetségben is számos 

helyen megtalálható ḥērem fogalmával kapcsolatos kutatásunkról. Mivel kevéssé tárgyalt téma, 

nem tartozik a biblikus kutatás központi érdeklődési területébe, szükségét éreztük, hogy az 

alapokig nyúljunk vissza. Inkább bevezetés képpen összegezzük a legfontosabb eddigi 

megállapításokat, semmint részletekbe menően egy témát, vagy mozzanatot kiemelve, azt 

elemezzük. Miután a ḥērem fogalmát röviden bemutattuk, a cikk fókusza a háborús-ḥēremre 

terelődik, bemutatva az elmúlt 150 év mérföldkő-szerű felfedezéseit, és ezek jelentőségét a 

kutatásra, kimutatva a fogalom szélesebb körű használatát az ókori Közel-Keleten, külön 

hangsúlyt fektetve a párhuzamos attribútumokra és a társított szimbólumokra. Terjedelmi okok 

miatt jelen tanulmányban kizárólag a ḥēremmel etimológiailag összefüggő fogalmakra 

koncentrálunk, a szemantikai párhuzamok bemutatása önálló tanulmányt kíván, ahogy az itt 

bemutatott példák, fejezetek részletezése is. 

A témához kapcsolódó bővebb szakirodalom listája megtalálható Stern alapművében [14: 227-

234], L. A. S. Monroe cikkében [11: 319, 1. lábjegyzet], valamint Lohfink kapcsolódó 

szócikkében [7]. 

 

2. Általánosságban a ḥēremről 

 

A ḥērem kutatásával kapcsolatban mindenekelőtt tennünk kell egy distinkciót. Egyfelől 

beszélhetünk általánosságban a ḥēremről, a ḥēremnek úgynevezett szentségi használatáról; 

másfelől – mivel gyakran háborús kontextusban kerül elő – háborús-ḥēremről. Bár a ḥērem nem 

csak ebben a kontextusban fordul elő, olyan szorosan összefügg a (szent) háborúval, hogy 
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utóbbi értelmezhetetlen nélküle. Ha önmagában kívánnánk definiálni a ḥērem fogalmát, az a 

következő képpen lehetne körvonalazni: valamit (vagy valakit) teljesen és visszavonhatatlanul 

Istennek szentelni (tehát magának a szentelésnek az aktusa), illetve maga az Istennek szentelt 

tárgy vagy élőlény (akár emberi személy). A ḥērem aktusa által Istennek szentelt tárgy vagy 

személy megválthatatlan, el kell pusztítani, ember esetében pedig meg kell ölni.1 Minden, 

ḥērem által Istennek szentelt dolog a legszentebb (qōḏeš qāḏāšîm) YHWH számára. 

Háborús kontextusban a ḥērem egy még jellegzetesebb jelentést vesz fel, mégpedig: Isten 

akaratából, az elfoglalt, legyőzött ellenséges nép városa, kijelölt lakossága, javai Istennek való 

szentelése, azok rituális elpusztítása útján.  

 

3. A ḥērem előfordulása és használata az ókori Közel-Keleten 

 

A közel-keleti szemita népek fennmaradt írásos emlékei között főleg szentélyekben és 

sírfeliratokon találkozhatunk a ḥēremmel, elsősorban nevek részeként, mégpedig klánok, 

törzsek, személyek és helységek neveiben, illetve feltételezhetően istenségek nevében és 

titulusában is. Ld. Stern összefoglaló táblázatát: [14: 17]. Ezek viszonylag ismert, gyakori 

feliratok, már a XIX. századi Corpus Inscriptionum Semiticarum lapjain is találkozhatunk 

számos szövegtanúval. Sok esetben a jelentés teljesen egyértelműen rekonstruálható, vagy 

éppenséggel fenn is maradt. 

Arab nyelven, az iszlám hagyományban mind a mai napig használatban van: ḥarām formában, 

és szent tiltás alá eső dolgot jelöl. Ez egyfelől lehet bűnös dolog, és így a megengedett, a ḥalāl 

ellentéte; másfelől jelenthet önmagában szentet is, amely éppen, hogy a bűnös, tisztátalan vagy 

profán számára esik szent tiltás alá: Al-Bayṫ al-Ḥarām („A szent háza” – a Kába körüli épület 

neve), Al-Masjid al-Ḥarām („A szent mecset” – A mekkai nagymecset). A fogalom az iszlámot 

megelőző időszakban is ismert, használt volt az arab, ódélarab hagyományban, hasonló 

értelemben, jelentett (szent) tiltást, szentet, szentélyt (maḥram – pl. maḥram Bilqis, Sába 

királynőjének szentélye, ʾAlmaqah temploma ʾAwwāmban), zarándokot, magát a zarándok és 

tiszta állapotot stb. Érdekességként érdemes megjegyeznünk, hogy a „hárem” szavunk is innen 

származik, iszlám közvetítéssel, bár a fogalom eme használata jóval az iszlámot megelőző 

időkre nyúlik vissza. 

Más hagyományokban a ḥērem jelentése homályosabb, kevésbé egyértelmű, mivel hiányzik a 

kontextus, töredékesek a feliratok, vagy pusztán mert csak kevés forrásban állnak 

rendelkezésre. Viták tárgyát képezi a szó előfordulása és jelentése az ugariti alfabetikus 

tradícióban (közelebbről a KTU 1.13 és KTU 1.3 II szövegek, ezek részletesebb bemutatásához 

lásd: [14: 5-6, 79-80] és újabban [13]). Az ugariti négynyelvű szillabikus szótár többször említi 

ḫa-ri-mu formában, de sajnos a tábla pont a kritikus helyen sérült, így nem egyértelműek a 

hozzá társított jelentések.2 Annyi legalábbis bizonyos, hogy valamilyen formában ismert volt, 

használták. 

Nem kedvezőbb a helyzet a kelet-szemita nyelvek esetében sem. Az akkád nyelvben sokféle 

lehetőség felvetődik, amelyek létjogosultságának kifejtése és bemutatása egy rendkívül hosszú 

lingvisztikai kitérőt kívánna, amely túlmutatna jelen cikk keretein. Ezekről bővebben (de 

                                                 
1 Lev 27,28-29: „Azonban minden ḥērem, amelyet az ember YHWH-nak szentel, akár ember, akár állat, akár 

földbirtok, eladhatatlan és megválthatatlan. Minden ḥērem a legszentebb (szentek szentje) YHWH számára. 

Mindenki, aki ḥēremmé tétetett az emberek közül meg nem váltható, bizony meg kell haljon.” 
2 Az ugariti négynyelvű szillabikus szótár felosztásában először a szavak (sumer) logogram formáját hozza, majd 

akkád szótagírással, harmadjára a szó hurri változatát és végül akkád ékírással a szó ugariti szillabikus változatát. 

A ḥēremmel összefüggésbe hozható, három kérdéses részen a szöveg töredékessége miatt a logogram és az akkád 

átirat teljesen hiányzik, a hurri megfelelő a háromból két helyen szerepel šu-bi formában, az ugariti variáns pedig 

mindhárom helyen épen megmaradt, a fent említett ḫa-ri-mu formában. [6: 40-41] A hurri šubi szó tartalma 

homályos, azt azonban érdemes megjegyezni, hogy egy Emarból ismeretes fontos, helyi istenség neve és titulusa: 
dINANNA (vagy dIš8-tár) ša šu-bi („šubi Ištarja”) [16: 199], ennek jelentőségéről később lesz szó. 
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messze nem kimerítően): [7] [14: 8-13]. Annyit mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a 

felvetett lehetőségek fogalmi tartalma az óakkád kortól az idő előrehaladtával egyre messzebb 

távolodhatott az eredeti jelentésétől, de mélyen hordozza az eredeti koncepció magját. Ez a 

használatban és bizonyos társított szimbólumokon is tetten érhető: óakkád (személy- és isten-) 

nevekben szerepel, dingir determinatívummal3; eltérő mértékben, de kapcsolatban maradt a 

szenttel, a tűzzel és Ištar istenséggel. 

Lehetne bővíteni a példák sorát, de illusztrációnak talán ennyi is megfelelő. Mint látható, az 

eddig említett előfordulások ellenére maga a háborús-ḥērem nem gyakran fordul elő, csak az 

úgymond „szentségi használata”. 

 

4. A háborús-ḥērem az Ószövetségben 

 

Folytatva a gondolatot: a háborús-ḥērem olyannyira ritka, hogy a XIX. század közepéig, a 

moabita Mēša‘-sztélé megtalálásáig kizárólag az Ószövetségből volt ismeretes. A háborús-

ḥērem az ószövetségi Szentírásban elsősorban deuteronomisztikus irodalomban, a honfoglalás 

elbeszélés kapcsán, a kánaánita népek, városállamok legyőzésekor fordul elő, főként a 

Deuteronomiumban és Józsue könyvében. Ezen belül is jelentős a hét, név szerint felsorolt nép 

esetében, amelyeket YHWH az izraeliták kezére ad: ezek a hettiták, a girgasiták, az amoriták, 

a kánaániták, a periziták, a hivviták és a jebuziták.4 Terjedelmi okokból, a teljesség igénye 

nélkül, három példával illusztrálnánk a háborús ḥērem ószövetségi használatát: 

- Józs 6,17-24: „És lett a város [Jerikó] ḥērem az, és mindenki, aki benne (volt) YHWH 

számára (…) és ḥēremre adtak ( ִ֙ימו ִ֙ ַֽיֲַּחר   ,mindenkit, aki a városban (volt), férfitól nőig (וַּ 

fiataltól idősig (…) és a várost felégették tűzbe, és minden(ki)t, ami (aki) benne (volt).”  

- Józs 8,26-28: „Józsue nem húzta vissza dárdával kinyújtott kezét, amíg ḥēremre nem 

adták (ים ִ֔  Ainak minden lakóját. (…) És felégette Józsue Ait, és romhalmazzá tette (ֶהֱחר 

örökre, pusztasággá mind a mai napig.”  

- Józs 11,11: „És lesújtottak minden élőre (ֶפׁש ֶנֶּ֨  aki benne (élt), a kard élével, ḥēremre ,(הַּ

adván (ם ֲחֵרִ֔   ”.nem maradt semmi lélegzet, és Hácórt felgyújtották tűzbe (hogy) ,(הַּ 

A példák alapján (és azokon túl) összeállíthatók a háborús-ḥērem főbb jellemzői, amelyek a 

következők: harci cselekmény; YHWH parancsára és számára; a város és a lakosság teljes 

elpusztítása; a város felégetése tűz által; a zsákmány (szintén ḥērem) megsemmisítése vagy 

YHWH kincstárába vitele; a ḥērem megsértése főbenjáró vétség, ḥēremre adja magát az 

elkövetőt és annak környezetét.5 Ez utóbbira szemléletes példa Áchán története, aki lopott a 

ḥēremre adott tárgyakból, ezzel megszegte a ḥēremet, maga is ḥērem alá került (sőt, 

megbüntetéséig, átmenetileg Izrael egész tábora is).6 Áchánt ezek után megkövezték és 

elégették. Megjegyzendő még, hogy a háborús-ḥērem aktusa mindig hifilben szerepel. 

 

5. A háborús-ḥērem a Mēša‘-sztélén 

 

                                                 
3 Az akkád (és sumer) ékírásban a determinatívum egy adott szóhoz, kifejezéshez kapcsolódó ékjel, amely a hozzá 

kapcsolt fogalom jelentését konkretizálta, szűkítette le (pl. jelölve egy tárgy anyagát vagy egy szó esetében, hogy 

jelen olvasatban egy személy, istenség vagy helység nevét jelenti). [5: 111-112] A dingir determinatívum az 

istennel, istenekkel, istenivel, szentséggel összefüggőt jelölte, leggyakrabban a istennevek előtt állt, jelen esetben 

pl. a DAM-dḪa-rí-im = Mut-Ḫarīm („Ḫarīm férfija / férje / harcosa”) [3: 39] személynév részeként. 
4 Szemléletes példa a Deut 20,17: „De add ḥēremre őket (ם יֵמֵ֗ ֲחר  ם תַּ ֲחֵרֵ֣  ,a hettitákat, amoritákat, kánaániakat (הַּ

perizitákat, hivvitákat és jebuzitákat, ahogy YHWH, a te Istened parancsolta!” 
5 „De magatok őrizkedjetek a ḥēremtől (ֶרם ֵחִ֔ ן־הַּ ימו) nehogy ḥēremre adjátok magatokat ,(מ  ִ֖ ֲחר   és elvesztek a ,(תַּ

ḥēremből (a ḥēremre adott tárgyakból), és Izrael táborát ḥēremmé (ֶרם  ”.teszitek, és bajt hoztok rá (ְלֵחִ֔
6 Isten meghagyja vele kapcsolatban: „És lesz az elfogott a ḥēremmel, elégettessen tűzben ő, és minden, ami 

övé…” Józs 7,15.  
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A háborús-ḥērem első extrabiblikus előfordulásáig a ḥērem háborús kontextusát az Ószövetség 

sajátosságának lehetett tekinteni. 1868-ban azonban előkerült a moabita nyelvű Mēša‘-sztélé, 

Dīḇōn, az ókori moabita főváros közelében. A fekete bazalt sztélét, a Kr. e. IX. századra 

datálják, nagyjából a sztélén rögzített események korszakára. A felirat tanúsága szerint Izrael 

királya, Omri elfoglalja Moábot „mert Kəmōš (a moabiták főistene) megharagudott földjére”, 

majd fia, Áháb halála utána Mēša‘, Moáb királya fellázad Izrael ellen. Az Ószövetségben a 2kir 

3. fejezete tanúskodik erről és a Moáb elleni válasz-hadjáratról, amelyet Jórám (Izrael királya), 

Jósafát (Júda királya) és Edom – meg nem nevezett – királya vezet. A sztélé vagy az ezt kiváltó 

lázadást, vagy az ez utáni, moabita válasz-válasz-hadjáratot beszéli el Mēša‘ hódításait, az 

izraelita városok elfoglalását és a király építkezéseit bemutatva. [4: 119-148] [14: 19-56] 

Ezen keretben a felirat (szó szerint) központi eleme az Izraeli Nəḇōh városának elfoglalása. 

Ennek kapcsán a következőt olvassuk a felirat 14-18. sorában: 

 

wyʾmr ly kmš lk ʾḥz ʾt nbh ʿl yšrʾl | [wʾ]hlk bllh wʾltḥm bh mbqʿ hšḥrt ʿd hṣhrm | 

wʾ[ḥ]z[h] wʾhrg kl[h] šbʿt ʾlpn gbrn w[g]rn | wgbrt w[gr]t wrḥmt | ky lʿštr kmš 

hḥrmth | wʾqḥ mšm ʾ[t.k]ly yhwh wʾsḥb hm lpny kmš | 

 

A szöveg fordítása: 

 

„És mondta nekem Kəmōš: Menj, foglald el Nəḇōht Izraellel szemben! És 

elmentem éjjel, és harcoltam ellene hajnal hasadtától délig. És elfoglaltam, és 

megöltem mindőjüket, 7000 férfit és jövevényt, és nőt és jövevény-asszonyt és 

leányt mert ʿAštar-Kəmōšnak ḥēremre adtam (szenteltem) őket. És vettem onnan 

edényeit YHWH-nak, és elhurcoltam azokat Kəmōš színe elé.”  

 

Annak ellenére, hogy a sztélé felirata egyes szám, első személyben nyilatkozik Mēša‘ tetteiről, 

a rendkívüli hasonlóság szembeötlő, mind tartalmilag, mind stílusban. A szakasz főbb, lényeges 

mozzanatai összefoglalva a következők: Mēša‘ Kəmōš parancsára vonul hadba Nəḇōh ellen. A 

zsákmányról nem esik szó, csak YHWH edényeiről, amelyeket Kəmōš színe elé hurcol.  A 

lakosságot mindegyszálig lemészárolja, a megölteket ʿAštar-Kəmōšnak szenteli (lʿštr kmš 

hḥrmth). Az ʿ Aštar előtag megegyezik a mezopotámiai Ištarral, aki a szerelem és termékenység 

mellett, eredetileg háborús istenség is. [15] Minden valószínűség szerint Ištar eme ősi, háborús 

aspektusa jelenik meg az ʿAštar-Kəmōš összetételben, Kəmōšra ruházva azt. 
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1. ábra: A moabita Mēša‘-sztélé [10] 
 

 

6. A háborús-ḥērem az ódélarab feliratokon 

 

A Mēša‘-sztélé megtalálása után közel 150 évig az volt az egyetlen, biblikusok által ismert 

extrabiblikus szövegtanú a háborús-ḥēremről. A következő áttörésre egészen 2007-ig kellett 

várni, amikor Lauren A. S. Monroe publikálta cikkét a témában a biblikus közösség számára, 

egy ódélarab, azon belül is szabeus nyelvű feliratról: ez a RES 3945-ös kódszámú felirat. [11] 

A felirat szövege már régebb óta ismert volt az ódélarab nyelvvel és kultúrával foglalkozó 

kutatók körében és 1927-től több fordítás született rá, amelyek viszont nem vették figyelembe 

a lehetséges biblikus párhuzamokat, jelen esetben a háborús-ḥēremet.7 A problémás 

fordításokat ugyan már 1993-ban revideálták az ódélarabista kutatók, a biblikus közösség 

számára viszont Monroe cikke révén vált csak ismertté. 

Maga a felirat egy bizonyos Karib ʾīl-Watar hadjáratairól számol be, aki Sabaʾ (a bibliai Sába) 

mukarribja (egyfajta királyi, uralkodói titulus) volt, valószínűleg a Kr. e. VII. század elején. A 

szöveg datálását és a különböző kronológiákat Monroe részletesen tárgyalja a cikkében [11: 

327-331]. Karib ʾīl-Watar hadjárata során nyolc várost foglalt el, ezek lakosságát megölte vagy 

fogságba hurcolta, az elfoglalt területeket pedig felosztotta és saját népével telepítette be. A 

feliratban két helyen fordul elő a háborús-ḥērem, az egyik sajnos pont a kritikus helyen sérült 

(7. sor), így ennek bemutatásától eltekintünk, a második említés (16. sor) viszont nem hagy 

kétséget afelől, hogy párhuzamba állítható az eddig tárgyalt szövegekkel. 

A 16. sor vonatkozó szakaszának a szövege a következő:  

 

whgrn ns2n yhḥrm bn mwfṭm wʿtbhw ḫrs2 bythw ʿfrw wḫrs2 hgrhw ns2n wbḍʿ 

bẓhr ns2n s3lʾm ʾfklt wʿtb bn ns2n ʾl wḍʾt s2fthmw ns1rn ʾlʾltn wyhrgw wʿtb 

                                                 
7 Jól illusztrálja a helyzetet, hogy a főbb ódélarab szótárak a megfelelő szócikkek esetében, bár hozzák a ḥrm 

gyököt és forrásként az RES 3945-ös feliratot is, de fel sem merül a háborús-ḥēremmel való párhuzam, és az ennek 

megfelelő fordítás, hanem leggyakrabban „tiltásként” adják vissza a szó jelentését, annak ellenére is, hogy itt is a 

hiphilnek megfelelő igetörzsben áll, ami egyéb esetekben nem fordul elő. [8] [9] 
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s1mhyfʿ wns2n kḏ yḥwr s1bʾ bhgrn ns2n wkḏ ybny s1mhyfʿ wns2n byt ʾlmqh bws1ṭ 

hgrn ns2n 

 

A szöveg fordítása: 

 

„És Nšn városát ḥēremre adta, tűz által, és rendelte elpusztítani ʿFrw házát8, és 

elpusztította Nšn városát, és vetett ki sarcot Nšn-ra, adót papokra; és rendelte 

Nšn-tól kiadni az istenek számára kijelölteket, és leölettek. És rendelte S1mhyfʿ-

t és Nšnt, hogy (engedni) betelepedni Sabaʾ-t Nšn városába és építeni S1mhyfʿ és 

Našan templomot ʾAlmaqah-nak9 Nšn városának közepén.” 

 

Talán érdemes megemlíteni, hogy a kérdéses mondatrészt N. Rhodokanakis, Altsaabäische 

Texte I. című 1927-es munkájában a következőképpen fordította: „De Nšn városát megtiltotta 

felégetni…”. Az ódélarabista közösség a fordítást átvette, egészen A. F. L. Beeston 1993-as 

revideálásáig: „Azt javasolnám, hogy a yhḥrmet (mint a héber heḥerim), nem kimondottan 

pusztításként értsük, inkább annak felvezetéseként, egy ünnepélyes devotio, a várost egy 

»elátkozott dolognak«, ḥeremnek kikiáltva.”. [1] Bár maga Beeston nem adta meg kifejezetten 

a mondat új fordítását, de az általa leírtak alapján Monroe 2007-ben rekonstruálni tudta és 

biblikus megközelítésben publikálta. 

 

 
 

2. ábra: Az RES 3945 felirat részlete [12] 

 

 

Időközben egy másik ódélarab felirat is előkerült, erősítve az előző párhuzam hitelességét, 

mégpedig a Ṣirwāḥ városának 2005-ös feltárásakor megtalált, és 2016-ban publikált DAI 

Ṣirwāḥ 2005-50 kódszámú felirat. [2] A felirat mind stílusában, mind tartalmában rendkívüli 

hasonlít az RES 3945-re, készítője és központi alakja Yiṯʿaʾamar-Watar, szintén Sabaʾ 

mukarribja, és időben minden bizonnyal megelőzi a RES 3945-ös feliratot, mivel az a 8. 

sorában említést tesz róla. A felirat szintén egy hadjáratról tanúskodik, amelyet Yiṯʿaʾamar-

                                                 
8 Vagy: „templomát / dinasztiáját” ? 
9 Szabeus főisten. 
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Watar vezet, bosszúból apjáért és Sabaʾ-ért. A háborús-ḥērem ezen a feliraton is két helyen 

szerepel. 

A 2-3. sor vonatkozó szakasza: 

 

wkl ʾhgr wld ʿm wtmnʿm hḥrm bn mṯbrm wmwfṭm wgbḏ kl frʿ qtbn wqtl nw[ʿ]m 

mlk tmnʿ wʿmrtʿ mlk (…) wqtl qtbn wrdmn wwld ʿm s²lṯt ʾlfm /3000/ w-hbʿl tʾlm 

lʾlmqh wl s¹bʾ 

 

A szöveg fordítása: 

 

„És minden városait és gyermekét ʿ M-nek és Tmnʿ-nek ḥēremre adta, pusztulásra 

tűz által. És kifosztotta minden terményét Qatabānnak, és megölte Nw[ʿ]m-et, 

Tmnʿ királyát, és ʿMrtʿ-t, Ynhgw királyát (…) és megölte Qatabānt és Rdmn-t és 

ʿM gyermekeit, háromezret /3000/; és elfoglalta Tʾlm-et ʾAlmaqah és Sabaʾ 

számára.” 

 

A 4. sor vonatkozó szakasza: 

 

wkmnhwm hḥrm bn mṯbrm wmwfṭm 

 

A szöveg fordítása: 

 

„És Kmnhw-t ḥēremre adta, pusztulásra tűz által” 

 

Az idézett ódélarab szövegek ékes példáját nyújtják a háborús-ḥēremnek: a szakrális, áldozati 

elem, és az ellenség felett aratott totális pusztítás megtalálható; rendkívüli hasonlóságot mutat 

mind az ószövetségi, mind pedig a Mēša‘-sztélé elbeszéléseivel. Fontosabb motívumként a tűz, 

az elégetés aktusa szorosan összefonódik a ḥēremmel, formula-szerűen is: „ḥēremre adta, 

(pusztulásra) tűz által”. Az RES 3945 kiemeli az „istenek számára kijelöltek” megölését, bár 

ennek pontosabb mibenléte egyelőre homályban marad. Harmadik szempontkét: mind a két 

szöveg első sora beszámol, hogy a hadjárat előtt áldozatbemutatás, rituálé történik ʿAṯtar 

számára,10 aki nem más, mint Ištar ódélarab megfelelője; a RES 3945 a 14. sorában explicit ki 

is mondja, hogy „ʿAṯtar akarata szerint (bs2ft ʿṯtr)” történik minden Nšn elpusztításakor és 

ḥēremre adásakor. Fontos még megjegyezni, hogy az uralkodó az elfoglalt területeket 

országához, Sabaʾ-hoz rendeli, betelepíti saját népét, bevezeti saját kultuszát (templomot 

emeltet ʾAlmaqah-nak), amely motívumok szintén párhuzamot mutatnak mind az ószövetségi, 

mind a moabita szövegekkel. Konklúzióként annyi körvonalazódni látszik, hogy számos közös 

elem megállapítható, ezeket figyelembe véve, bár a ḥērem pontos és teljes jelentését még 

mindig homály fedi, talán felvethető egy közös, össz-szemita eredete a háborús-ḥērem 

koncepciójának. 

 

                                                 
10 Az RES 3945 felirat 1-2. sorai vonatkozó szakaszának fordítása: „És feláldozott ʿAṯtarnak három áldozatot /3/ 

és rituá[lét hajtott végre Hwbs1-nek; és] ʿAṯtarnak égőáldozatot Trḥ-ban, és adott (rituálisan) ʿAṯtarnak és Hwbs1-

nek ruhát(?) (…) És akkor eleget tett fogadalmának ʿAṯtar és ʾAlmaqah (akarata) szerint.” 

A DAI Ṣirwāḥ 2005-50 felirat 1. sora vonatkozó szakaszának fordítása: „Akkor két áldozatot mutatott be ʿAṯtarnak 

és rituálét Hwbs1-nek” 
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3. ábra: A DAI Ṣirwāḥ 2005-50 felirat részlete [2] 
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Absztrakt 

Sokszor hangoztatott – már-már közhely – hogy magyarok mindenhol élnek a világban. 

Nagyjából nemzetünk ötödrészét alkotják a 20. század történelmi viharaiban Nyugatra; azaz 

Észak- és Dél-Amerikába, Ausztráliába, Izraelbe, Dél-Afrikába, valamint Európa nyugati 

felébe kivándorolt, kitelepített, száműzött vagy kimenekült magyarok. Ők alkotják a 2,5 milliós 

külhoni magyar diaszpórát, akinek nagyjából fele beszéli még – valamilyen szinten – a magyar 

nyelvet.  

A magyar katolikus egyház már az emigráció korai időszakától kezdve folyamatosan próbálta 

biztosítani a magyar nyelvű lelkipásztori ellátást, ezzel nem csak a lelkipásztori kérdésekben, 

hanem az élet számos kérdésében is támogatva a kivándoroltakat. Az 1800-as évek végétől 

számítva napjainkig nagyságrendileg 1800 katolikus pap látott el ilyen jellegű feladatot, 

legnagyobb részük (több, mint 50%-uk) az USA-ban és Kanadában. Mégis a 21. század elején 

úgy tűnik, hogy ez a feladatkör egyre nehezebben betölthető, egyre kevesebben vannak azok a 

lelkipásztorok, akik vállalnák azt, hogy a külföldi magyarok papjai lennének. Ezzel szemben a 

diaszpóra magyarságában – különösen sok helyen a fiatalok − igényelnék a magyar nyelvű 

lelkipásztorok tevékenységét, hiszen ez nekik nem csak a lelki életet segíti elő, hanem a 

magyarságuk fennmaradását is. 

Előadásomban megvizsgálom a magyar diaszpóra kiterjedtségét, illetve azt, hogy jelenleg hol 

található magyar katolikus papi jelenlét. Válaszokat keresek arra, hogy hogyan lehetne 

megoldani, hogy a jelenlegi paphiányban, amely a magyarországi egyházmegyéket sújtja, 

mégis el lehessen látni a diaszpórát is. 

Javaslatokat vetek fel a paphiány megoldására, korabeli példák, illetve a modern lelkipásztori 

módszerek felhasználásával. Különösen fontosnak tartom, s előadásomban ki fogom emelni a 

lelkipásztori irodák, a missziók, valamint a pappá nem szentelt, teológiát végzett lelkipásztori 

munkatársak esetleges szerepét és funkcióját. 

Kulcsszavak: diaszpóra, lelkipásztor, lelkipásztori munkatárs, misszió, római katolikus egyház 

 

1. Bevezetés 

 

Dolgozatom célja, hogy bemutassa a külföldön élő magyarul beszélő római katolikusok 

lelkipásztori ellátásának múltját, jelenét, valamint a jövőbeli lehetőségeit.  Maga a kérdés azért 

is lényeges, mert a jelenlegi kutatások szerint a magyarul beszélő személyek nagyjából 

egyharmada a jelenlegi országhatárokon kívül él. A jelenleg külföldön élő magyarok több 

csoportba oszthatóak. Vannak közöttük olyanok, akik nagy történelmi események után hagyták 

el az országot – ilyen volt a II. világháború, vagy pedig az 1956-os események, illetve egy 

jelentős csoport a rendszerváltástól napjainkig próbált szerencsét külföldön. Míg az két csoport 

– az esetek nagyobb arányában – inkább Amerikában, vagy pedig Ausztráliában telepedett le, a 

utóbbi csoport elsődlegesen európai célpontokat választott. Őket az 1800-as évek második 

felétől nagyjából 1800 római és görög katolikus pap követte, abból a célból, hogy a 

hagyományos lelkipásztori ellátás mellett az új haza választásának és az ottani letelepedésnek 

nehézségein a híveket átsegítsék, s a hétköznapokban mellettük álljanak. Ma ennek a papi 
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csoportnak a létszáma nagyjából hatvan főre csökkent le az egész világon. 

Összehasonlításképpen a Pannonhalmi Területi Apátsághoz tartozó papok száma nagyjából 40-

45 fő. 

 

2. A diaszpórakutatásról 

2.1 A diaszpóra fogalma 

 

A diaszpóra kifejezésnek számos értelmezése van. Az eredeti görög kifejezés, a διασπορά szó, 

a magok elvetését, illetve szétszóródását jelenti. A köznapi értelemben vett diaszpóra 

meghatározás arra vonatkozik, amikor egy-egy etnikum, vagy vallás követője, illetve 

valamilyen közösség, valamely kényszer hatására elhagyja a szülőföldjét, és a világ egy másik 

pontján, más népek közé kerülve folytatja tovább életét, megismerve az új kultúrát, s azt beépíti 

saját kultúrájába. Természetesen az új környezet szokásai komoly hatással van rá, de identitását 

megőrizve az eredeti nemzetiség tagjának tartja magát. Lényegét érintve a diaszpóra egy adott 

országban jelen lévő nagyobb létszámú, az ország eredeti népességétől eltérő népcsoport, amely 

tartósan az adott területen telepedett le.  

A diaszpóra kialakulásának fő követelménye az emigráció. Az emigráció – az Idegen szavak 

szótára szerint: „Az állam területének (…) önként vagy kényszerűségből történő tartós, tömeges 

elhagyása”[1] − tehát egy olyan tevékenység, amikor egy országot lakosa elhagy azzal a céllal, 

hogy egy idegen országban vagy területen telepedjen le, ott egzisztenciát alakítson ki. A másik 

ország vagy terület szempontjából ez a tevékenység az immigráció.[2]  

Az emigráció jelenségén belül egy külön pont a kulturális, azon belül is a vallási migráció 

kérdése. A kulturális migrációt vizsgálva kijelenthetjük, hogy „a kulturális migráció nem más, 

mint hogy az egyes földrészekre, országokra vagy országrészekre jellemző szokások, az ember 

és az információ áramlása révén távoli területekre is eljutnak, integrálódnak.”[3] 

T. S. Eliot szerint a kultúra és a vallás között eltéphetetlen kötelék áll fenn: „minden egyes 

kultúra a vallással együtt jelent meg és bontakozott ki.”[4]  

Vallási emigráción jelen dolgozatban azt értem, amikor egy-egy adott terület egyházi vezetése 

megtapasztalja, hogy híveinek egy része új lakóhelyet választott magának, s oda, az emberek 

lelkipásztori ellátása céljából, vallási szolgáltatást nyújtó személyt enged, vagy küld. A 

kiérkezett pap, társadalmi helyzeténél fogva a közösség vezetője lesz, ezáltal mind a vallás, 

mint pedig a közösség kulturális irányítójává válik. Az, hogy egy-egy terület immigrált 

közössége mennyire tud beilleszkedni, s eközben mennyire tudja megtartani saját identitását, 

jelentős mértékben függ az adott (esetünkben) pap személyiségétől, hozzáállásától. 

 

2.2. A magyar diaszpóra összetétele, kiterjedése 

 

A külhoni magyar diaszpóra közösség két nagy csoportra osztható fel.[5] Az egyik részét – s 

jelen dolgozatomban ezzel a csoporttal a továbbiakban nem foglalkozunk, mivel a fenti 

fogalmak szerint nem minősülnek emigránsnak – a határváltoztatások miatt (gyakorlatilag a 

trianoni, illetve kisebb mértékben a II. világháborút lezáró határváltoztatások) külföldre került, 

és ott kisebbségi létben élő, de gyakorlatilag őshonos (autochton) kisebbségi közösségek. Ez a 

csoport nagyjából 3.2 millió főből áll, jellemzőjük, hogy a magyart – többnyire – még mindig 

első nyelvként használják, s a többször módosított, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi 

LV. törvény alapján „második” állampolgárságnak a magyart is megszerezték. 

A második része, amely nagyjából 2,7 millió főt tartalmaz, a migrációs eredetű (allochton), a 

Kárpát-medencén kívül élő magyarok diaszpóra közössége. Ez a csoport sokkal összetettebb, 

hiszen sokkal nagyobb területen is helyezkedik el, valamint a külföldön tartózkodás céljai 

szempontjából is eltérőek a szándékaik. Egyik jelentősebb csoportja a hosszabb ideje külföldön, 

elsődlegesen Európán kívül élő, az új országban állampolgárságot szerzett személyek csoportja. 
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Legtöbbjüknél a hazatelepülés szándéka – noha Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok 

lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök véleménye szerint a 

magyarsághoz az is hozzátartozik, hogy legalább életük végén hazatérnek nem szerepel.[16] 

Sok esetben a magyar nyelvet már mint második, ünnepnapi nyelvként használják. 

Számukra – s őseik számára, hiszen nagyobb részük már második, vagy harmadik generációs 

magyar – a templom, a lelkipásztorral való közösség nagyon sokat jelent. „… az Isten háza, 

egy-egy templom egy darabka Magyarországot jelent. Ahányszor templomba megy a magyar 

kivándorló és hallja a magyar köszöntést, a magyar éneket, a magyar prédikációt, valahogy úgy 

érzi magát, mintha látogatóba menne szülőhazájába... Az idegen világban alapított 

templomaikban az emigránsok magyarul imádkozhattak, magyarul beszélgethettek, magyarul 

végezhették vallási rítusaikat, és magyarul mondhatták el egymásnak örömeiket és 

bánataikat.”[6] 

 

A második nagyobb csoport az ideiglenesen – elsősorban az Európai Unió területén –

letelepedett magyar állampolgárok csoportja, akik a gazdasági helyzet miatt döntöttek a 

külföldre településen, s többségük terveiben egy későbbi hazatelepülés szándéka 

megfigyelhető[7]. A két csoport lelkipásztori igényei között lényeges különbségek vannak, 

mivel a tartósan letelepedett csoportnak a templomi szolgálat egyben a magyarsághoz való 

tartozás alapját jelenti, míg a második csoport számára a magyar nyelvű lelkipásztori szolgálat, 

mivel gyakorlatilag bármikor könnyebben haza tudnak térni, nem olyan lényeges.  

 

1. ábra: A magyar diaszpóra kiterjedése és létszáma 2011-ben [15] 

Forrás: A diaszpóra tudományos megközelítése, Körösi Csoma Sándor Program honlapja 

(www.korosiprogram.hu/diaszpora) 

 

http://www.korosiprogram.hu/diaszpora
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A diaszpóra vallási összetételéről pontos adatokkal nem rendelkezünk. Viszont mivel a 

tapasztalatok alapján a vallásváltás nem (volt) jellemző, ezért nagyrészt megállapítható, hogy a 

többség a magyarországi helyzettel megegyezően római katolikus. 

Bár nem beszélhetünk vallásváltásról, az egyértelműen kimutatható, hogy azokon a helyeken 

ahol csak egy felekezet (pl. katolikus, vagy református) van jelen, azok is részt vesznek az adott 

felekezet istentiszteletein, vagy egyéb rendezvényein, akik másik felekezethez tartoznak. Ott 

viszont, ahol két, vagy több felekezet van jelen, a hívek elkülönülnek, s csak a lelkipásztorok 

által szervezett alkalmakkor, esetlegesen nagyobb ünnepeken mennek át a másik közösséghez. 

 

3. A külföldi magyar lelkipásztorkodásról 

3.1 Története, feladatai, hatása 

 

A szervezett külföldi magyar nyelvű lelkipásztorkodás a 19. század fordulóján az Amerikai 

Egyesült Államokban indult meg. Ezt az időszakot megelőzően is voltak magyar papok mind 

Európában, mind a tengeren túl, de feladatuk nem volt hivatalos, állandó jellegű, illetőleg, ha 

hivatalosan is voltak kinn, akkor pl. követségi lelkészként, vagy pedig – főleg az 1800-as évek 

végén kikötői lelkészként szolgáltak. 

A meginduló pasztoráció fő területe, megegyezve a kivándorló magyarok úti céljával 

elsődlegesen az Amerikai Egyesült Államok, majd később Kanada, illetve Dél-Amerika volt. A 

szervezett európai, majd ausztráliai magyar katolikus lelkészségek a II. világháború után jöttek 

létre. 

A külföldi magyar nyelvű lelkipásztori szolgálat célját Cserháti Ferenc püspök az alábbiakban 

foglalta össze, a külföldön élő magyarok ellátásával megbízott esztergom-budapesti 

segédpüspöknek történt kinevezése utáni első adventi körlevelében:  

„A magam részéről sajátos feladatomnak tekintem – és ezt már püspökké szentelésem napján 

Esztergomban is jeleztem, de most szeretett külföldi magyar testvéreimnek ugyancsak 

megismétlem –, az a célom, hogy a külföldön élő magyarok pasztorációját odaadó lelkülettel 

szolgáljam, és ez által megerősítsem testvéreimet hitükben és magyarságukban, amint ezt annak 

idején Mindszenty József bíboros, hercegprímás is tette, és 81 évesen megfogalmazta: „Amíg 

az Úr életben tart, egészséget ad, mindenűvé elmegyek, ahová meghívnak, ahol szívesen látnak, 

és ahol értelme van látogatásomnak.” Elődeim, Irányi László és Miklósházy Attila püspökök 

nyomdokain haladva folytatni akarom áldozatos munkájukat a magyar pasztoráció 

kultúraközvetítő hivatásában is, természetesen, mindig összhangban a Szentszék irányelveivel 

(Erga migrantes) és a helyi egyházak főpásztoraival, akiknek elsődlegesen feladatuk, hogy 

gondoskodjanak a területükön élő magyar hívek lelkipásztori szolgálatáról; és én erre 

emlékeztetni is fogom őket, megbízatásomnak és a szentszéki irányelveknek megfelelően: 

„Elengedhetetlenül szükséges, hogy a migrációs áramlatok szülőföldi és befogadó egyházai 

között kialakuljon elsősorban a közös lelkipásztori érdekek kölcsönös tájékoztatásából álló 

intenzív együttműködés.””[8] 

Saját tapasztalatunk alapján elmondható, hogy a külföldi magyar lelkipásztori szolgálat 

elsődleges eredménye, hogy ma beszélhetünk arról, hogy egyáltalán van magyarság, van 

magyarul beszélő diaszpóra. A közösség megtartó ereje itt is, sőt ezeken a helyeken különösen 

megmutatkozik. A közösségek, így a keresztény közösségek az egyik legfontosabb megtartó 

erőt jelentik, hiszen mindenki számára fontos — akár itthon, akár a diaszpórában él —, hogy 

tudja, otthon van benne, tartozik valahová. 

 

3.2. Jelenlegi struktúrája, problémái 

Dolgozatomban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar lelkipásztori 

Szolgálat által kiadott „A külföldi katolikus magyar lelkipásztori szolgálat papjainak név- és 

címtára” 4. és 9. kiadását vettem figyelembe, amely Wyandotte, Michiganban 2002-ben, illetve 
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Budapesten jelent meg 2016-ban. 2016 óta frissebb adatokat nem hozott nyilvánosságra a 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata. 

Az 1. táblázatban valamennyi 2016-ban élő magyar katolikus (római és görög) lelkipásztor (ide 

értve a diakónusokat, illetve imavezetőket is) szerepel, függetlenül attól, hogy aktív, vagy pedig 

nyugállományban van. Egyéni felmérésünk alapján arra a véleményre jutottunk, hogy az 1. 

táblázatban szereplő lelkipásztorok nagyjából 2/3-a volt 2016-ban aktív pap, egy kisebb részük, 

mint nyugdíjas kisegített, a többieknek egészségügyi állapota a minimális szolgálatot sem tette 

lehetővé. 2018. januárja óta 11 római és görög katolikus, a diaszpórában szolgált lelkipásztor 

hunyt el. [9] 

 

5. táblázat: A Kárpát-medencén kívül szolgáló magyar katolikus papok eloszlása  

Ország Papok száma 

2002 

Papok száma 

2016 

Amerikai Egyesült 

Államok 

86 37 

Anglia 2 3 

Argentína 2 0 

Ausztrália 7 4 

Ausztria 39 12 

Belgium 5 2 

Belorusszia 1 0 

Bolívia 1 0 

Brazília 10 2 

Csehország 0 1 

Franciaország 7 2 

Fülöp-szigetek 2 0 

Guyana 1 0 

Hollandia 0 1 (imavezető) 

India 1 0 

Indonézia 1 0 

Izrael 1 0 

Japán 3 0 

Kanada 45 26 

Lengyelország 0 1 

Libanon 2 0 

Németország 42 15 

Norvégia 1 0 

Olaszország 14 5 

Pápua-Új Guninea 1 0 

Peru 1 1 

Portugália 1 0 

Svájc 11 5 

Svédország 1 0 

Taiwan 5 0 

Venezuela 1 1 

Összesen 294 118 + 1 (imavezető) 

 

A táblázatból jól látható, hogy a papok száma 14 év alatt 60%-al csökkent. 15 országban 

gyakorlatilag megszűnt a magyar pasztoráció, míg két új ország került be a listába, ahol külföldi 
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származású, de Magyarországon tanult, vagy papi / szerzetesi szolgálatot betöltött és magyarul 

megtanult személy lát el papi szolgálatot. Fontos viszont, hogy ha csak minimálisan is, egy 

fővel, de megjelent egy világi kisegítő („imavezető”) aki pap hiányában imádságokat, egyes 

paraliturgiákat vezetni tud. 

 

4. Megoldási javaslatok 

4.1. Egyházjogi kérdések és lehetőségek  

 

Az Egyházi Törvénykönyv 518. kánonja [10] szerint a személyi plébánia a plébánia egy fajtája, 

amely egy terület krisztushívőit rítus, nyelv, nemzetiség, stb. alapján fogja össze közösséggé. 

A kánon nem fogalmazza meg, hogy mekkora lehet az a terület, illetve, hogy lehetséges-e az, 

hogy az adott megyéspüspök joghatósága mellett a feladatért egy kifejezetten erre a célra 

kinevezett püspök feleljen. 

Érdemes lenne a jelenleg meglévő plébániákat, azon túl, hogy azok területi ellátásra [11] is 

kötelezettek, – a helyi püspök együttműködésével, hiszen ennek létrehozására ő jogosult – 

magyar személyi plébániává alakítani, kijelentve, hogy ez az adott területen a magyarság 

lelkipásztori ellátására jogosult. Ha ez sikerült, akkor ezek hálózatának vezetésére az Apostoli 

Szentszék felhatalmazhatja a külföldi magyarok lelkipásztori gondozásával megbízott 

püspököt. Ezzel megszűnne az az ex lex állapot, amelyben a magyar lelkészek évtizedek óta 

tevékenykednek. 

 

4.2. Missziók 

 

A téma feldolgozásánál számos esetben találkoztunk azzal, − különösen az 1930-as években − 

hogy Magyarországról néhány hónapra lelkipásztorok érkeztek ki Amerikába, [12], s ott számos 

egyházközséget végigjártak, olyan helyeket is, ahol önálló, vagy helyben lakó magyar pap nem 

volt, s egy-egy hetet ott töltve missziós munkát végeztek. Megfelelő hozzáállással és 

szervezőmunkával lehetőség lehetne arra, hogy néhány lelkipásztor kiküldésre kerüljön, s ezek 

ellássák a magyar híveket. Erre nagy igény is mutatkozik, amire példa, a Passaic, NJ-i magyar 

egyházközség, ahol 2018 elején elhunyt a magyar plébános, s a húsvéti ünnepekre, illetve a 

templom 115. éves ünnepségére hívtak meg magukhoz Magyarországról papot. 

A MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata 2018-ban hirdette meg az un. 1+1 missziót, 

melynek célja, hogy a helyi püspök joghatóságát teljes mértékben figyelembe véve felelősséget 

visel a külföldön élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeink fennmaradását és fejlődését, 

támogatja magyarságunk megőrzésének törekvését. Ennek keretében jött létre a MKPK 

Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálatának magyarországi irodája, amely a missziókat 

támogatni, azt segíteni akarja. A projekt keretében tervezik egy-egy ünnepi magyar nyelvű 

szentmise megszervezését, lelki napok, hitéleti előadások szervezését és lebonyolítását, 

különös tekintettel a fiatalokra, mint a magyarság jövőjének letéteményeseire. [13] 

 

4.3. Világi lelkipásztori munkatársak 

 

Saját tapasztalataink és az amerikai magyar lelkipásztorok elmondása szerint Amerikában még 

– főleg a nemzetiségi templomokban – jelentősen él az un. népegyházi modell. [14] Ez nagyon 

leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a közösségnek van egy vezetője (a pap), aki kiosztja a 

feladatokat, s azt a többiek ellátják. Viszont, ha ez a vezető eltűnik – nyugalomba vonul, 

meghal, vagy elhelyezik – akkor a rendszer felborul. Több lelkipásztorral és hívővel beszélve 

megállapítható, hogy ez a személy nem feltétlenül kell, hogy pap legyen, a fő kérdés a 

koordináció. Magyarországon már számos plébániai közösséget vezet világi lelkipásztori 

munkatárs, [15] s ez a feladatkör az USA-ban sem ismeretlen. Ahhoz viszont, hogy világi 
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lelkipásztori munkatársak akár az USA-ban, akár Kanadában egyfajta misszionáriusi 

tevékenységet el tudjanak látni, szükség lenne kifejezetten erre irányuló képzésre, amely ma 

még nem létezik. A világi lelkipásztori munkatársak kiérkezése rövid távon jó megoldás lenne 

arra, hogy a magyar nyelvű lelkipásztorkodás és hitoktatás, valamint az ehhez kapcsolódó 

magyar nyelvű programok megmaradjanak, hiszen egy ilyen személy igeliturgiát, hitoktatást 

végezhet, stb. 

Véleményünk szerint elsődlegesen nem az a nehézség, hogy a leendő híveknél elfogadtassuk 

azt a kérdést, hogy vajon mennyire tud egy világi lelkipásztori munkatárs eligazgatni egy 

közösséget, mivel ez a híveket sokkal kevésbé érdekli, mint az, hogy legyen valaki, aki a 

közösség élére áll, megvédi, s segíti. A Nemzetpolitikai Államtitkárság által létrehozott un. 

„Kőrösi Csoma Sándor Program” [16] gyakorlati szempontból jó lehetőség lenne arra, hogy a 

világi lelkipásztori munkatársak megismerjék az általuk kiszemelt területet, megismerjék az ott 

lakó magyarokat, valamint megismerjék önmagukat is, hogy tudnák-e vállalni az esetleges 

hosszabb időtartamú kinn-tartózkodást. A hosszabb táv lényeges, mivel lényegi lelkipásztori 

munkához legalább 3-4 év folyamatos munka szükséges. 

 

5. Összefoglalás 

 

Sokszor éli át azt az ember, hogy valahol külföldön van, akár hosszabb ideje, s egyszer csak 

sétálva az utcán, az anyanyelvén szót hall. Óhatatlanul felfigyel rá, talán még mosolyog is, s 

megérzi a közösséghez tartozás erejét. S ezt minden nemzetiség elmondhatja magáról. 

Ugyanígy elmondhatja ezt magáról a magyar közösség is. Sok diaszpóra közösséghez tartozó 

személy a mindennapjaiban annak az országnak a nyelvét használja, amelyet önként, vagy 

kényszerből választott új otthonának. De – ha szerencséje van, s a környékén van még magyar 

templom, s magyar pap – vasárnapról vasárnapra átéli a magyar nyelv szépségét, a 

magyarsághoz tartozás örömét. 

Cserháti Ferenc püspök egy alkalommal így nyilatkozott: „Külföldi magyar közösségeink a szó 

eredeti értelmében agonizálnak: küzdenek a létükért, az életben maradásukért.” [16] Hogy a 

közösségek megmaradjanak a mi feladatunk is. Reméljük, hogy ezzel a rövid tanulmánnyal ezt 

a nagy művet, amely mindenképpen a Világ Urának a kezében van, egy kicsit elősegíthettük. 
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Absztrakt 
Isten jelenléte (és annak hiánya) fontos és gyakori témája az egész Ószövetségnek, de 

kifejezetten kulcsfontosságúvá válik Ezekiel próféta könyvében, ahol meghatározza az egész 

irodalmi mű szerkezetét és annak tartalmát is. A „Jelenlét” büntetésből – a Szövetség 

megszegése miatt – elhagyja a jeruzsálemi templomot, és Izrael életéből is kilép, mint üdvözítő 

és aktív résztvevő. Miután a büntetés beteljesedett, Isten (aktív) jelenléte visszatér Izraelbe, új 

jeruzsálemi templomába, miközben helyreáll Izrael teljes életrendje. 

Előadásomban először röviden felvázolnám az ókori közel-keleti viszonyokat és 

elképzeléseket, amelyek keretében az istenek jelenlétének témája felmerül. Továbbá hogyan 

kezelték ezeket a vallásos életben, különös tekintettel a háborús körülményekre, amelyek 

párhuzamba állíthatóak Jeruzsálem Kr. e. 587-es ostromával.  

Ezután megvizsgálnám Isten jelenléte témájának két elterjedt megjelenési formáját az 

Ószövetségben: az úgynevezett „Név-teológiát”, amelyet a kutatás hagyományosan a 

deuteronomisztikus teológiához (D) kapcsol; valamint a „Dicsőség-teológiát”, amit viszont a 

papi teológiához (P) kötünk. Ezek a teológiai koncepciók több ponton eltérnek és hasonlítanak. 

Mi itt a „Nevet” és a „Dicsőséget” – mint az isteni „Jelenlét” két megfogalmazását – 

lokalizációjuk és mobilitásuk szempontjából vizsgálnánk, ahogyan azok (elsősorban) Ezekiel 

könyvében megjelennek. 

Témánk szempontjából különösen fontos a Dicsőség (illetve a Név) kapcsolata a jeruzsálemi 

templommal, a Szentek Szentjével és a Szövetség Ládájával. Isten jelenléte az izraelita 

vallástörténetben (és üdvtörténetben) egyre koncentráltabban kapcsolódik ezekhez a helyekhez 

és a hozzájuk kapcsolható tárgyakhoz. Később, a babiloni fogság kezdetével, elsősorban 

Ezekiel könyvében eloldódik teológiailag ezektől, mintegy mobilizálva a Dicsőséget, 

megalkotva ezzel a „fogság teológiáját”. Ezen mozzanat különösen élesen fogalmazódik meg 

az Ez 11,16-ban: „én lettem számukra a szentély azon a földön, ahová mentek”. 

Előadásomban főleg a felmerülő alapfogalmakat szeretném tisztázni, röviden kitérve a 

szakirodalomban felmerülő különböző kulcsfontosságú véleményekre. Másodsorban a témák 

ezekieli vonatkozását fejtegetném részletesebben, ahogy azok felmerülnek, és adott esetben 

kifejezetten meghatározzák a könyv tartalmát vagy szerkezetét. 

Kulcsszavak: Ezekiel, dicsőség, név teológia, jelenlét 

 
1. Bevezetés 

 

Isten jelenléte illetve annak hiánya, fontos és gyakori témája az egész Ószövetségnek, de 

kifejezetten kulcsfontosságúvá válik Ezekiel próféta könyvében, ahol meghatározó az egész 

irodalmi mű szerkezetét tekintve, sőt annak tartalmában is középponti. A „Jelenlét” bűntetésből 

– a Szövetség megszegése miatt – elhagyja a jeruzsálemi templomot, és Izrael életéből is kilép, 

mint védelmező és üdvözítő résztvevő. Ezután a káosz eluralkodik Izraelen és a templom 

megsemmisül. Miután a bűntetés beteljesedett, Isten (kultikus vagy inkább érzékelhető) 

jelenléte visszatér Izraelbe, új jeruzsálemi templomába, miközben helyreáll Izrael teljes 

életrendje. 

Milyen irodalmi és teológiai forrásai voltak Ezekielnek? Mi volt az a szellemi kontextus, 

amiben a művet meg kell és meg lehet érteni? Az ókori közel-keleti teológiai gondolkodásnak 
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van néhány általános jellemzője, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. A gondolkodás 

alapjaiban praktikus-empirikus. Alapkiindulása: „Mi az, ami (a kultuszban, ill. az által) használ, 

célra vezet?” Az ókori ember számára csak az „létezik”, ami hatalommal telített, vagyis képes 

konkrét hatást kifejteni, még ha nem is feltétlenül anyagit, mivel megnyilvánulhat pl. egyfajta 

„szerencseként” is.[4][8: 19-30] Ezen kívül a korabeli ember még kevéssé használt elvont 

fogalmakat: a konkrétat, az anyagit, a mindennapi tapasztalatot átszövi a mítikus (mágikus) 

szemlélet. Nem annyira absztrakt-spekulatív gondolatmentek mentén fejezik ki magukat, 

hanem a bonyolultabb vallásos (metafizikai) tapasztalataikat, meglátásaikat „világi” 

fogalmakkal, képekkel írják körbe.[9: 411-413] Ez nem jelenti feltétlenül, hogy implicit nem 

létezik egy adott fogalom, ami elvontabb tartalmat hordoz, csak másképp élték meg! A fogalmi 

artikuláció helyett inkább megélik a rítusokban, a mindennapokban, nem pedig elméletként 

fogalmazzák meg.[5: 73-79][13: 248-251] Látható ez pl. a bonyolult teológiákat kifejező 

ikonográfiai programokon. Meg kell jegyeznünk még egy fontos momentumot: a vallások egy-

egy helyi (városi) kultusz köré szerveződnek, még akkor is, ha a hatásuk messze túlnyúlik egy 

város földrajzi hatókörén. 

 

2. Közel-keleti párhuzamok 

 

Témánk szempontjából irodalmilag főleg mezopotámiai alkotások figyelemre méltóak. Több 

mű is szóba került a szkirodalomba, némelyik nehezen meghatározható műfajjal (Curse of 

Agade; „Erra költemény” – régebben „Erra-eposz”), de főleg az ún. „várossiralmak” (city 

laments).[11][15] Közös jellemzőjük az alaptéma (és néhány most nem tárgyalt motívum, 

szóhasználat): a(z egyik) helyi istenség megharagszik a városra, ahol a kultuszát művelik, ezért 

elhagyja azt (pontosabban az istenség kultikus jelenléte), amelynek következtében a várost 

katasztrofális mértékű csapások érik. Később az istenség megbékél, a várost helyreállítják és 

az istenség „visszatér”.[11: 13-33] Ez lényegében a motívumok szintjén megegyezik az Ezekiel 

könyvében történt eseményekkel, de lényeges eltérések is vannak, amiknek tárgyalására jelen 

előadásomban nincs lehetőségem. 

 

3. A „Jelenlét” fogalma és a kultusz 

 

Témánk kulcsfogalma, Isten „Jelenléte” alkalmasint igényelhet pontosabb megfogalmazást. A 

szó héber megfelelője (יָנה -nem található meg az Ószövetségi irodalomban, ezt a poszt (ְׁשכ 

biblikus kor alkotta meg, mintegy összefoglalásaképp azon koncepcióknak, amiket lentebb 

fogunk tárgyalni (és amiket a későbbi vallástörténeti korok alkottak). A szó gyökét alkotó שכן 

viszont igen. W. Bruggemann így fejti ki a pontos jelentését a szónak: „A ׁשכן ige, „tartózkodni” 

vagy „lakni” formában tolmácsolva, a tényleges jelenlétre utal, maradandó módon, de nem 

feltétlenül véglegesen. Így hasznos kifejezés összefogni Jahve készségét arra, hogy Izráel 

rendelkezésére álljon kijelölt időkben és helyeken, míg, ugyanakkor, elismeri Jahve 

szabadságát a helytől és időtől, amiben Jahve megegyezésszerűen jelen van, illetve 

szuverenitását ezek fölött.” [1: 786] Ez, hozzákapcsolva a korábban elmondottakat a korabeli 

hatalomorientált istenképzetekről, azt mutatja, hogy Isten „jelenlétén” – amit, mint majd látni 

fogjuk, különbözőképpen írtak körül a különböző izraeli hagyományok – egyfajta üdvözítő 

erejű manifesztációt értettek, amit bizonyos körülmények között elő lehetett hívni. Mivel Yhwh 

az Ószövetség tanúsága szerint Izrael egyetlen üdvözítője, W. Bruggemann joggal mondhatja 

(Izrael számára): „A jelenlét a minden.”[1: 801] 

Izrael vallástapasztalata két vonalon realizálódott elsősorban. A történelemben, annak Isten 

akaratához és cselekvéséhez rendelt rendkívüli eseményeiben és a (szabályos) kultuszban. A 

kettő nem zárta ki egymást, hanem éppen hogy erősítette: a kultusz folyamatosan ismételte, 

emlékezetben tartotta, Isten üdvözítő nagy tetteit a történelemben, míg az események 
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elbeszélése igazolta Isten közvetített, kultusz általi jelenlétét.  Az izraelita kultuszban a mítosz 

elbeszéléstét Isten történelemben végbement megváltó tetteinek elbeszélése helyettesíti. [9: 

430] Remek példa erre a sínai teofánia leírása (Kiv 19,9-25).[3: 17-27] A közvetlen jelenlét a 

közösség számára elviselhetetlen lelki terhet jelent, így az archetipikusnak tekinthető sínai 

esemény során is a nép maga kéri a közvetítők beiktatását (Kiv 20,18-21). Lényegében ez az 

esemény a kultusz – és minden más, az isteni jelenlétet közvetítő apparátus – alapító eseménye 

(vö. Kiv 25,8: „Készíts nekem szentélyt [ְכָדׁש י] hogy közöttük lakjam ,[מ  ַכְנתִּ -690 :1].(”.[ְושָׁ

692][12: 188-189] Ezután Isten közvetlen jelenléte csak személyes találkozások keretében 

megy végbe és rendkívüli eseménynek számít.[1: 693-695]  

A kultusz kezdeti jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni: „A kultusz minden vallásban a 

közösség találkozása az istenséggel, és a hit kinyilvánítása. Ez a jelentés nem feltétlenül 

nyilvánvaló azok számára, akik részt vesznek a szertartásban, mivel a kultikus szimbolizmus 

gyakran oly mértékben archaizálódik, hogy a résztvevők közül már kevesen értik a jelentőségét, 

és a szertartás puszta megszokássá, vagy még annál is rosszabbá silányul. A Papi gyűjtemény 

gazdag rítusaiban már az izraelita szertartás valamiféle silányulását figyelhetjük meg; de ez 

nem volt így a kezdetektől, és a kultuszt nem szabad a legkevésbé vonzó jegyei alapján 

megítélni.”[9: 429] 

A fent leírt folyamat végbe is ment Izrael vallástörténetében. Megalapítása után a kultusz 

konkrét, rendszeres, audiovizuális és anyagi – mondhatni: drámai – keretrendszert ad Isten 

jelenlétének közvetítéséhez.[1: 807-808] Ebben a keretrendszerben a „szent” érvényesül (ahogy 

azt R. Otto és M. Eliade kifejtetté műveikben) és különböző mértékben, de elmosódik benne a 

szent-rendkívüli-természetfölötti és a profán-rendszerinti-természetes közötti határvonal.[10: 

29-32] A kultuszban megmutatkozó közvetett jelenlét a vallásos tapasztalatban a közvetlen 

jelenlét irányába konvergál folyamatosan. Ennek hatására a transzcendens tapasztalatok leírása 

és kultikus képek használata annyira áthatják egymást, hogy néha nehéz eldönteni: egy 

misztikus tapasztalás leírását olvassuk, vagy egy átszellemültebb kultikus élményét (vagy a 

kettő keverékét). Példa erre Ezekiel trónszekér látomása. A közvetett és közvetlen jelenlét ilyen 

formájú összekapcsolása a kultikus jelenlétben azonban veszélyeket is rejtett magában. Isten 

személyének egy konkrét (lehatárolt!) helyhez kötése és a rituális élmények rutinszerűvé válása 

fenyegette a közösség vallástapasztalatát – köztük a jelenlét esetleges átélését is. Márpedig 

Izraelt, pontosan ez a kultikus tapasztalás teszi azzá, ami: kultuszközösséggé, ami Yhwh 

irányában maximálisan elkötelezett (vö: Kiv 29,45: „Izrael fiai között fogok lakni [י ַכְנתִּ  és [ְושָׁ

Istenük leszek.”). Ezt a kultuszközpontú teológiát érték is támadások a próféták részéről is 

(2Sám 7,5-7; Zsolt 50,9-15; Ám 4,4-5; Óz 6,6; Jer 7,4; 8-11; Mik 6,6-8; Iz 58,2-4), de szinte 

megsemmisítő csapást csak a jeruzsálemi templom Kr. e. 586-os pusztulása okozott.1 

 

4. Izraelita hagyomány-előzmények 

4.1 Sátor (Tabernákulum)-hagyomány (E) 

 

Vizsgáljuk meg milyen izraelita teológiai hagyományanyaggal „dolgozott” Ezekiel próféta. A 

Papi írás (P) régebbi hagyományokat is magába épített. Számunkra most a „frigysátor” érdekes, 

amelynek képében több egymástól eredetileg különböző hagyomány ötvöződött. A „találkozás 

sátra” (ֺאֶהל מֹוֵעד) eredetileg (az E részeként) a táboron kívül felállított sátor volt, amihez áldozati 

rítus nem kapcsolódott, viszont Mózes és Yhwh ideiglenes „találkozásainak” (ד  .helye volt (ָיעַּ

Ez a hagyomány az (ideiglenes!) isteni jelenlétet a „felhő” (ׇעׇנן) képével jeleníti meg, ami 

„aláereszkedik” (ד -Főleg: Kiv 33,7-11; Szám 11,16.24-26; 12,4; Mtörv 31,14k.[12: 189 .(ׇירַּ

190] 

                                                 
1 Később a Második Templom idején azonban újjáéledni látzsik. Kérdés milyen sikerrel. 
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Fontos aspektusa az isteni jelenlét különböző leírásainak, azok időbelisége is. Ennek alapján 

megkülönböztethetünk megjelenés-teológiát, ami egy eseti és ideiglenes isteni jelenléttel 

számol; és egy jelenlét-teológiát, ami viszont egy állandó és konkrét helyhez (vagy 

hordozóhoz) kötődik, az időben állandósulva. A letelepedést megelőző, nomád viszonyokat 

tükröző kultikus hagyományok közül a találkozás sátra az első, míg a láda az utóbbi kategóriába 

esik.[12: 191] Megjegyzendő, hogy a megjelenés-teológiák esetlegessége nem jelenti azt, hogy 

az isteni megjelenések feltétlenül kontrollálatlanok lettek volna. A találkozás sátrában egyfajta 

rituális keretek között ment végbe, vagyis bizonyos értelemben előidézhető volt. 

A találkozás sátra mellett a „láda” (ֲארֺון) hagyománya épül bele később a P „frigysátor” képébe. 

A találkozás sátra szorosan a táborhoz, a vándorláshoz kötődött és a letelepedés után nem is 

igen említik (kivétel pl. 2Krón 1,3), ellenben a ládával.[12: 190-191] Úgy tűnik, hogy az 

izraelita vallástörténetben a jelenlét idő és térbeli mobilitása együtt változott a közösség 

mobilitásával. A vándorló Izrael számára a jelenlét alkalmanként valósult meg egy időleges 

találkozás keretében. A láda képviselte hagyomány még mindig egy tárgyhoz kapcsolódik, 

amely mozgatott, de már állandó jelenlét kapcsolódik hozzá. A későbbi (P) frigysátor képe egy 

bonyolult felépítésű sátrat tár elénk, amely (állandó jelenlét mellett) inkább félnomád 

közösséget feltételez.2 

Az váltást az ideiglenes megjelenésekről az állandó jelenlétre a szóhasználat is tükrözi. A 

„sátor” jelentésű ֺאֶהל terminust felváltja a „lakóhely” jelentésű (de kb. „szentély” értelmű) ן ְׁשכַּ  מ 

szó (pl. Kiv 40,34.35), ami a ן  lakik”, „tartózkodik” igéből képzett szó.[2: 372] Emellett a„ ׇׁשכַּ

P a narratívában is érvényre juttatja ezt a változást. Míg a régebbi szövegekben a „felhő” 

ideiglenesen száll alá, itt már a ládával együtt mozog maradandóan: Kiv 40,34-35.36-38; Szám 

9,15-23. Ezen kívül, amíg a „találkozás sátra” a tábor szélén volt felállítva, a „frigysátor” a 

tábor közepén.[2: 372] 

 

4.2 Sion-hagyomány 

 

A késői júdai királyság korában Yhwh, mint király került megjelenítésre; Isten – maga a 

„Seregek Yhwh-ja, aki kerubokon trónol”- ים ב ַהְכֻרבִּ אֹות ֹישֵׁ ה ְצבָׁ  ,király – (1Sám 4,4; 2Sám 6,2) ְיהוָׁ

mégpedig Izrael/Júda valódi királya.[10:24-28] Ez már egy épített (tehát mozdíthatatlan) 

helyhez kötött jelenlét-teológia. Különösen nagy jelentősége van (különösen a Józija féle 

reformok után) a jeruzsálemi szentélynek! A kultuszcentralizáció következtében a „Templom” 

(mint egyetlen) magába olvaszt szinte minden megelőző hagyományt (a jelek szerint anélkül, 

hogy azok a maguk eredetiségükben eltűntek volna). 

Itt a kultikus térben keveredik a mennyei/égi/természetfeletti és a földi tér. A Templom egyben 

palota is (יַכל ב ;”azon belül is a Szentek Szentjében van jelen Isten („tartózkodik ;(הֵׁ  :ritkábban ָיׁשַּ

ן  (ֲארֺון) ”Ott két hatalmas kitárt szárnyú kerub-szobor alkot trónszéket neki, ami előtt a „láda .(ׇׁשכַּ

az Ő „lábzsámolya” (ֲהֹדם).[29-36 :10] Ennek a templomnak a pusztulásával a kultusz (és vele a 

kultikus jelenlét) megszűnt. Több teológiai válasz-koncepció született ezután a felmerülő 

krízisre, mivel a jelenlét hiányában nincs üdvösség Izrael számára. 

 

4.3. Név-teológia (D) 

 

Először is a Név-teológia [1: 812][6: 9-17, 28-71][10: 38-79] a deuteronomisztikus teológia 

részeként. A fentebb felvázolt ún. Sion teológia: ANIKONIKUS, nem ábrázolja Yhwh-t, a kultikus 

jelképek csak utalnak jelenlétére; és ANTROPOMORF: Yhwh-t, mint (trónoló) királyt jeleníti meg. 

Ezzel szemben a Név teológia: ABSZTRAKT, nincs képi világa (megsemmisült?), és a hallásra 

                                                 
2 Ilyen nagyméretű és bonyolult felépítésű építményt („sátrat”) hordozni nehéz és körülményes, ami a gyakori 

szétszedés-szállítás-összerakás ismétlését kétségessé teszi. Ugyanakkor nem fix helyzetű, tehát nem letelepedett 

életmódot tükröző. 
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épít! A kimondott szó, parancs és tanítás kapnak jelentőséget. Elvet minden konkrét, empirikus, 

földi jelenlétet, helyébe az elvont lényegiséget jelölő „Nevet” (ֵׁשם) helyezi. Jellemzői: Isten az 

„égben” ill. az ég fölött „lakik” (vagyis az ég és föld szétválasztása teljes); a Templom (csupán) 

a hely, ahol Yhwh nevét segítségül hívják és dicsőítik; valamint a „Szövetség Ládája” (ית ְבר   הַּ

 .egyszerűen a törvény tábláinak tárolója (1Kir 8,8.27-29.48-49; Jer 7,12-14) (ֲארֺון

 

4.4. Dicsőség-teológia (P)3 

 

A másik teológiai megközelítés a papi Dicsőség-teológia [1: 811][6: 72-102][10: 80-115][12: 

192-193][14] ami a korábbi Templom teológiára és királyság előtti hagyományokra épül 

(megjelenés-teológia). Ebben a hagyományban a „Dicsőség” (ָכבֺוד) írja körül Isten jelenlétét, 

ami szintén nem állandó a „Szentélyben” (a P főleg a Sátorról beszél); de néha ideiglenesen 

nyilvánosan is megjelenik (Lev 9,6.23). Erősen kapcsolódik a kultuszhoz, és gyakran a felhő 

képét is magába építi (pl. Ez 1,4). 

 

5. A „jelenlét” Ezekiel könyvében 

 

A „jelenlét” Ezekielnél tulajdonképpen szintetizálja az összes eddig tárgyalt, régebbi teológiai 

koncepciókat. Formailag felhasználja a mezopotámiai motívumokat: Isten bűntetésből elhagyja 

Siont – pusztulás – helyreállítás – Isten visszatér Sionba. Mindegyik korábbi izraelita „jelenlét-

koncepció” is megjelenik és szintézisbe kerül: Isten kerubokon trónoló királyként jelenik meg 

a trónszekér alakjában (Sion-hagyomány); aki különleges módon van jelen a jeruzsálemi 

templomi kultuszban (Dicsőség-teológia és Sion-hagyomány); de rendelkezik egy állandó, 

elvontabb (mindenütt-)jelenléttel is (az egekben?), ami lehetővé teszi, hogy Nevét („lényegét”, 

„személyét”) mindenütt megismerhessék(!), segítségül hívhassák és dicsőíthessék (Név-

teológia). A jelenlét mobilis, elhagyja Jeruzsálemet, sem időhöz, sem helyhez nincs kötve csupán 

magát „kötelezi”konkrét interakcióra Izrael közösségével (Sátor-hagyomány és Dicsőség-

teológia). Izrael kultuszközössége és a „Dávidi nagybirodalom” helyreállításakor a királyi 

különleges jelenlét, a Dicsőség is visszatér, majd állandósul (Sion-hagyomány és Név-

teológia).[7][6: 103-102] 

Ezek fényében látható, hogy Ezekiel prófétai műve egy hatalmas teológiai szintézis, amit ritka 

nagy háttértudással és kimagasló színvonalon végeztek el, függetlenül attól kit is tart a modern 

kutatás jelenleg szerzőnek.  
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Absztrakt 

Az ugariti szövegek 1928-as felfedezése hatalmas szenzáció volt az 20. század első felében. 

Nemcsak egy nyugat-sémi kultúra írásos, szellemi örökségét fedezték fel Rasz Samra 

törmelékei alatt, hanem a vallásos szövegek istennevei a legnagyobb mértékig megegyeztek az 

ÓSZ-ben Jhwh mellett olvasható istennevekkel. Az ÓSZ-ből ismert „kánaáni” istenek, hirtelen 

megelevenedtek mítoszok, eposzok, rituálék és más kultikus szövegek ékírásos agyagtábláin. 

Nem maradhatott el a tudományos ováció, amely röviddel a felfedezés után Mezopotámia 

helyett Ugarit felé fordította figyelmét. Ebben az időben olyan munkák születtek, amelyek 

nagyon sokszor az ószövetségi igehelyeket ugariti idézetekkel magyarázták, ugariti szövegek 

kontextusába helyezték azokat. Ilyen volt pl. a háromkötetes Ras Shamra Parallels, Kuhnigk 

Nordwestsemitische Studien zum Hoseabuch című könyve, vagy éppen Dahood 

zsoltárkommentárja a The Anchor Bible sorozatban. 

Az ellenállás sem maradhatott el. Rendtorff élesen tiltakozott az ellen, hogy az izraeli 

szövegeket ennyire mechanikusan egy térben és időben távol eső szövegkorpusszal hasonlítsák 

össze. Helyette a föníciai kultúrát ajánlja az összevetés alapjául. Ezzel elindult egy második 

Babel-Bibel Streit, ami lényegében még ma is érezteti hatását. Szükség volt és szükség van 

tehát az összehasonlítás egy újabb megalapozására, amely immár nem elégszik meg azzal, hogy 

az összehasonlítandó kultúrák közös kiindulóponttal rendelkeznek. 

Ebben a tekintetben két támpontunk lehet. Dietrich és Loretz az ugariti ábécé kutatásában 

rámutat arra, hogy az ugariti hangkészlet, mely 30 hangzót különböztet meg, megegyezik egy 

Bét Semesben talált ábécével, azaz egy izraeli területről származó ábécével. Mivel Ugaritban 

létezik egy 22 hangzós ábécé is, arra a következtetésre jutnak, hogy az ugariti szövegekért 

felelős királydinasztia egy olyan területéről vándorol ki és jut hatalomra Ugaritban, ahol 

hasonló hangkészlettel rendelkeztek, esetleg ahhoz közeli nyelvet beszéltek. Kutatásaiktól 

függetlenül a mítoszok és eposzok helyneveinek vizsgálata alapján egy másik tudós, Margalit 

arra következtetésre jut, hogy a mitikus események színterei szintén a kánaáni helységek, amely 

így arra utal, hogy a szövegekben fellelhető hagyományok erről a területről eredeztethetők. A 

két megfigyelés ugyanabba az irányba mutat: az ugariti szövegekben fellehető hagyományok 

egy az Izraelhez térben közel eső régióból származnak, amelyek így elegendő alapot szolgálnak 

a két kultúra szövegeinek egy módszertanilag megalapozott összehasonlításához, amelyben 

természetesen figyelembe kell venni egy ilyen összehasonlítás határait. Az tanulmány az 

ugaritológia ezen új eredményeit kívánja a magyar tudományos közönség elé tárni. 

Kulcsszavak: Ugarit, Ószövetség, módszertan, ábécé, kronológia  

 

1. Bevezetés 

 

Talán sokak számára lerágott csont a címben megfogalmazott témafelvetés. Ennek egyik oka 

az lehet, hogy valaki magától értetődőnek tartja, hogy az ugariti szövegek az Ószövetséget 

illetően értékes referenciákat tartalmaznak; a másik okot viszont épp az a felismerés 

szolgáltathatja, hogy ez a fajta összevetés már rég meghaladott. Mindkét álláspont 

felismeréseiben lényeges eredmények sűrűsödnek össze. Ha az érdeklődő olvasó kezébe vesz 
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valamilyen Ugarit és az Ószövetség viszonyát taglaló összefoglalást, főként a fenti két 

vélemény különböző artikulációjú megnyilvánulásával találkozik. A kérdés azonban, hogy 

hogyan határozható meg a kettő viszonya a 21. század kutatásainak fényében? Jelen tanulmány 

ebben a témakörben kíván némi fogódzót adni és azt kívánja felmutatni, miért és hogyan lehet 

tudományos megalapozottsággal, a legfrissebb eredményeket felhasználva az ugariti szövegek 

és az Ószövetség bizonyos jelenségeit legitim módon összefüggésbe hozni és a köztük fennálló 

esetleges kapcsolatot kutatni. Mindenekelőtt azonban következzék egy vázlatos kutatástörténeti 

áttekintés. 

Az ókori Közel-Kelet szövegeinek felfedezése, az ékírásos szövegek megfejtése újabb és újabb 

paradigmaváltásokhoz vezetett a teológiában és a vallástörténetben. Az első ilyen forrongó 

korszakot (a 19-20. század fordulója körül) a Babel-Bibel Streit címszó alatt jegyzi summásan 

a kutatástörténet.1 Az mezopotámiai szövegek nagyon sok olyan fogalomról és jelenségről 

beszélnek, amelyek jelen vannak az Ószövetség különböző könyveiben. A kutatás ezen 

szakaszában ezeket a hasonlóságokat úgy próbálták megmagyarázni, hogy Izrael a babiloni 

fogság idején sok mindent átemelt a babiloniaktól saját vallásába és azokat saját kultúrájához 

szabta. Nagyon sarkítva, eszerint az elgondolás szerint Izrael identitásának jónéhány 

meghatározó jegyét (pl. világképét, a szombat megtartását, a társas együttélésre vonatkozó 

törvények jó részét stb. [3]) a babiloniaktól vette át és nem saját maga alkotta meg. Ez az 

álláspont azonban nem maradt ellenvélemény nélkül a kutatók körében. A heves viták 

elcsendesedése után pedig egy olyan álláspont vált uralkodóvá, hogy Izrael vallásos képzetei 

egyrészt nem elszigetelt jelenségek az ókori Közel-Keleten – nagyon sok változás éppen a 

környező népekkel történő interakció (pl. kereskedelem, migráció, fogság) révén következett 

be –, másrészt nem minden tradíció átvett anyag az Ószövetség irodalmában. Izrael írnokai nem 

ötletszegény epigonok, hanem sok esetben a szó legszorosabb értelmében, valódi szerzők.2 

Az összehasonlító vallástudomány következő nagy hulláméért immár az ugariti szövegek 

voltak felelősek [4]. 1928-tól kezdődően Rasz Samra, Rasz Ibn Hani és más helyek romhalmai 

alatt temérdek olyan agyagtábla került elő [6], amely az Ószövetség lapjairól ismert istenekkel 

kapcsolatosan örökített meg rituálékat, mítoszokat, eposzokat. Baál, El, Asera, Mót és más 

idegen istenek hirtelen megelevenedtek saját kontextusukban, és bepillantást nyerhettünk egy 

nem izraeli vallás képzeteibe. Ez annyira szenzációs felfedezés volt, hogy az ugariti vallást 

nemcsak egy kánaáni vallásnak tekintették, hanem a kánaáni vallásnak par exellence. Röviddel 

a felfedezés után olyan munkák születtek, amelyek a bibliai szövegeket egyszerűen ugariti 

párhuzamokkal magyarázták, mi több ugariti idézeteket fedeztek fel az Ószövetségben. Ilyen 

jellegű munkák: a Ras Shamra Parallels [7], Dahood zsoltárkommentárja [8] vagy éppen 

Kuhnigk Nordwestsemitische Studien zum Hoseabuch [9] című könyve. De hasonlóan kezelte 

az ugariti szövegeket az Albright-iskola is, Cross-szal bezárólag.3 Az angol nyelvterületen 

hellyel-közzel ez a felfogás még mindig jelen van. Pl. Heiser tollából az egyik vezető bibliai 

program támogató blogján 2019-ben még mindig az olvasható, hogy az Ószövetség bizonyos 

könyvei idézik az ugariti szövegeket.4 

Európában a múlt század második felében azonban következett egy paradigmaváltás. A tézisre, 

ahogy lenni szokott, következett az antitézis. Egy nagyhatású tanulmányában Rendtorff 

megkérdőjelezte ezt a fajta közvetlen kapcsolatot Ugarit és Izrael között. Véleménye szerint 

                                                 
1 A témához ld. [1] [2]. 
2 Más összefüggésben, de hasonlóan a próféták eredetiségét és kreatív ötletgazdagságát emeli ki Balogh [5]. 
3 Egy rövid áttekintéshez és a szerzők vonatkozó értékeléséhez ld. Smith [10]. 
4 „It's not surprising that sometimes in the course of their preaching and writing, the prophets counted on familiarity 

with Baal to make their case that it was Yahweh, not Baal, who was the heavenly king. We know this was the case, 

since certain Old Testament books actually quote from the Ugaritic religious texts, most notably the one that 

modern scholars have called the Baal Cycle.” [11] Smith is hasonló véleményt fogalmaz meg a Baál ciklushoz írt 

kommentárjában. „the Baal Cycle expresses the heart of the West Semitic religion from which Israelite religion 

largely developed.” [12] XXVI. 
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Ugarit helyett inkább Fönícia felé kellene fordítani a figyelmet [13]. Mowinckel is így sóhajt 

fel 1953-ban: Libera nos Domine, a rabie Ugariticorum [14]. De hasonló véleményt képvisel 

Donner [15], Sauer [16] és Niehr is [17]. Szerintük bár az Ugaritban megtalált korpusz valóban 

egy értékes referencia az északnyugat-sémi kultúra felfedezésében, azonban mind időben mind 

térben messze távol áll Izraeltől, ezért közvetlen kapcsolatról aligha lehet beszélni. Lassan-

lassan az ilyen és hasonló érvek alapján mind az ószövetségesek, mind a hebraisták másfelé 

fordították figyelmüket, és mind a mai napig kevesen követik figyelemmel az ugaritológia 

legújabb eredményeit. Azonban az Ugarit-kutatás az orientalisztika egyik legdinamikusabban 

fejlődő ága, és az új eredmények fényében ez a kultúra ismét a kutatás gyújtópontjába kerülhet. 

A következőben az ugariti szövegek és az Ószövetség összehasonlításának újabb fogódzóit 

kívánom röviden bemutatni. 

 

2. Az összehasonlítás módszertani alapja 

2.1 Általános megfontolások 

 

Az első kapaszkodó egy általános megállapítás. Az ókori Közel-Keletet bizonyos szempontok 

szerint, kulturálisan három részre lehet felosztani: sémita-hámita, a kelet sémi és a nyugat sémi 

kultúrkörökre. Ezeket a rokon nyelv és kultúra köti össze egymással és választja el egymástól. 

Mivel a modern történeti kutatások Izrael történetével kapcsolatosan erősen megkérdőjelezik 

az exodus-hagyomány történelmi hitelességét, és legfeljebb egy kisebb menekülő mózesi 

rabszolga csoporttal számolnak – ha egyáltalán számolnak ezzel –, a többségi vélemény szerint 

Izrael mint nép Kánaán földjén született és alakította ki társadalmát [18] 42–92. E feltevés 

egyenes következménye, hogy Izrael és a környező népek kulturális kapcsolata sokkal 

szorosabb, mint gondolnánk, mert Izrael nem jövevény többé, hanem Levante területének ősi 

szereplője. Ezek alapján bizonyos mértékig indokolt Izrael és Ugarit összekapcsolása. 

Az Ugaritot és Izraelt összekötő másik kapocs Fönícia. A térség városállamai és Ugarit 

gazdasági és politikai kapcsolatát az ugariti adminisztratív szövegek (KTU 2.38; 2.40; 4.338) 

igazolják, amelyek alapján élénk kereskedelmi kapcsolat rekonstruálható a két térség között 

[19] 96, ami minden bizonnyal egy bizonyos szintű kulturális keveredéshez is vezetett. A Héber 

Biblia hasonlóan számol be már Dávid és Salamon korából is (2Sam 5,11; 24,5–7; 1Kön 5,15–

26) Fönícia és az Izraeli Királyság kapcsolatáról. Ha a kérdéses szövegek nem is feltétlenül 

tükröznek történelmi valóságot, az Omri dinasztia korától már archeológiai bizonyítékok is 

alátámasztják a Föníciával folytatott kereskedelmi kapcsolatot [20]. Ezt árnyalja a Kir 

könyvében Akháb királyságának bemutatása, amely az uralkodó házak jó kapcsolatát mutatja. 

Az ugariti hagyományok tehát közvetve, feltehetőleg módosult formában, de akár a 

föníciaiakon keresztül is elérhették Izrael területét [21]. 

 

2.2. Konkrét kapaszkodók 

 

A fenti gondolatvezetés természetesen csak közvetett kapcsolatot feltételez Izrael és Ugarit 

között, de ez utóbbi sem időben sem térben nem kerül közelebb Izraelhez. Ezt a „távolságot” 

azonban relativizálnunk kell a legújabb kutatások fényében. A régebbi, standardnak számító 

művek és fordítások ([22] 1091; [12] 1–2) az ugariti szövegek Ilimilku által leírt korpuszát, 

azaz a mítoszok és eposzok tábláit, II. Niqmaddu idejére, a Kr. e. 14 sz. első felére (kb. 1380–

1346) datálják. Ez azonban megváltozott 1992-ben, amikor Urtenu házában megtaláltak egy 

mitikus szöveget (KTU 1.179), amely szintén Ilimilku kolofonjával volt ellátva [23] 7–8. Mivel 

Urtenu nevéhez 17 levél fűződik, amely IV. Niqmaddu5 (kb. 1210–1200) királyt említi, és 4 

levél Ammurapi (kb. 1200–1185) királyt nevesíti, az írnok működésének idejét jól körül lehet 

                                                 
5 Az ugariti Niqmaddu nevet viselő királyok száma és kiléte változó a szakirodalomban. Egy táblázatos 

összehasonlításhoz ld. Wyatt [24] 404. 
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határolni [25]. Eszerint Ilimilku Urtenu idejében, azaz az utolsó ugariti királyok uralkodása alatt 

működött, és a kolofonjaiban emlegetett Niqmaddu IV. Niqmaddura vonatkozik. Emellett a 

datálás mellett szól még két további, a 13. sz-ra datálható akkád nyelvű szöveg (RS 17.61; 

17.67), amelyek szintén említenek egy Ilimilku nevet viselő írnokot, és amelyek epigráfiai 

vonásai a mítoszok és az eposzok Ilimilku írnokának, „kézírására” utalnak (vö. [23] 8), azaz 

ugyanaz a személy írta őket.  

Természetesen felvetődik a kérdés, hogy nem tevékenykedhetett-e az évszázadok során több 

írnok is ugyanazzal a névvel? Ez a felvetés azért vethető el, mert az Urtenu házában talált, 13. 

sz-i szöveg kolofonja nemcsak Ilimiklu nevét, hanem az addig 14. sz-ra datált szövegekkel 

megegyező módon származási helyét és tanítóját is említi [26] 186. Elképzelhető ugyan, hogy 

a 13. sz-i szöveg egy korábbi másolata, de ebben az esetben tisztázatlan kérdés marad, hogy 

miért épp ezt a szöveget másoltatta le Urtenu, miközben a hosszabb mítoszok és eposzok 

egyetlen példánya sem került elő archívumából. Mind az epigráfiai megfigyelések, mind a 

szövegek belső bizonyságainak magyarázata egy irányba mutat, éspedig, hogy Ilimilku nem a 

14. sz-ban, hanem 13. sz. utolsó éveiben tevékenykedett. Ez a datálás hellyel-közzel mára már 

konszenzusnak számít ([27] 258; [24] 404; [28] 241). Ezzel az Ilimilku korpusz, azaz a Baál 

ciklus, Kirta, Aqatu, és a Rapiuma-szövegek megszövegezése időben karnyújtásnyira került az 

Izraeli Királyság megalakulásához.  

Ezzel azonban még mindig csak időben kerültünk közelebb Izraelhez. Az említett karnyújtásnyi 

távolság viszont még mindig több mint 600 km-t jelent. Ezen a téren is fény derült olyan 

eredményekre, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a két kultúrát. Margalit felfigyelt a 

mítoszok és eposzok helységneveire [29] 14. 16. 163. 233–234. 473. 487–493. 

A KTU 1.108 1–3 ban megjelenik pl. ʽṯtrt és hdrʽy településeinek neve: 

 

[h]ln yšt rpu mlk ʽlm 

w yšt [il] gṯr w yqr 

il yṯb bʽṯtrt 

il ṯpẓ b hdrʽy 

Íme, felállítják Rpu-t, az alvilág királyát, 

és felállítják Gṯr és Yqr istenét, 

az istent, (aki) Aṯtarot-ban trónol, 

az istent, (aki) Edrei-ben uralkodik.6 

 

Ezeket a helységeket Margalit a bibliai Astaróttal és Edrei-jel (Deut 1,4; Józs 12,4; 13,12.31) 

azaz Básánban fekvő településekkel hozta összefüggésbe. A KTU 1.19 III 41 szerint Aqatut 

egy knrt nevű helyen temetik el, amelyet a Kinneret tóval, ill. annak közvetlen szomszédságával 

kapcsol össze az említett kutató, míg a Kirta eposz helyeit, bt ḫbr-t és udm-t, a föníciai térségben 

lokalizálja7. Mindezek alapján azt következtetést vonja le, hogy az ugariti szövegekben básáni 

hagyományok is jelen vannak, és ez a régió lehet az közös köldökzsinór, amely közös 

hagyományanyaggal látta el Izraelt és Ugaritot: 

It is at this centre of El-worship [értsd: Básánban], whose origins, to judge by the archeological 

evidence, go back at least to the beginning of the Middle Bronze Age, that may identify the 

channel through which ancient Canaanite lore and literature such as the story of Aqht reached 

the Israelites who integrated them creatively and imaginatively into their own works and 

traditions. [29] 490. 

Margalit tehát azt állítja, hogy az ugariti szövegekben fellelhető hagyományok, nem kizárólag 

eredeti ugariti tradíciók, hanem ezek básáni hagyományok, amelyek bekerülnek mind az ugariti 

                                                 
6 A fenti fordítás nem a Margalit által javasolt elképzelést követi, amely szerint a szöveg El isten székhelyéről 

beszélne, hanem abból indul ki, hogy itt a dinasztiaalapító és időközben megistenült ős személyes istenének, az 

alvilág urának, Rpu szobrának a felállításáról és egy esetleges körmenetben történő meghordozásáról van szó. Vö. 

Niehr [31]. 
7 Ez utóbbiak azonosítása mára már megdőlt, és bt ḫbr és udm minden valószínűség szerint a felső-mezopotámiai 

Ḫabur folyó mellékén létezett királyságra vonatkozik [30] 237. A többi helység lokalizálása azonban mindmáig 

elfogadott. 
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mind az izraeli irodalomba. Az Ószövetség ezt a területet hol Manassé, hol Naftali, hol Dán 

törzsének területéhez számolja (Józs 13,29–31; 20,8 szerint Manasséhoz, Józs 19,32–39 szerint 

Naftalihoz, a Deut 33,32 szerint Dánhoz tartozott), de az izraeli jelenlét mindenképp 

körvonalazódik ebben a térségben, legkésőbb II. Jeroboám korában, amikor Hamátig 

terjeszkednek az izraeliták (2Kir 14,28).  

Margalit megfigyeléseit kiegészíthetjük azzal, hogy a KTU 1.22 I Rapiuma-szövegben a 

rapiuma-t a Libánon szívébe (b irt lbnn) hívják meg egy ünnepi lakomára [30] 298. A Kirta 

eposzban (KTU 1.14 IV 34–36.38–39) Kirta Tíruszba és Szidonba látogat fogadást tenni. Az 

Aqatu eposzban szereplő Danilu hrnm királya, amely a Beqaʿ szoros északi részén lokalizálható 

[35] 380. Feltűnő, hogy az ugariti hagyományokban szereplő földrajzi nevek északizraeli vagy 

azzal közvetlenül szomszédos területeket neveznek meg. Ez valóban nem magyarázható 

mással, minthogy ezek a hagyományok ezekről a területekről származnak. 

Ezt a feltevést egy másik, ettől független megfigyelés is igazolja, mégpedig a térség ékírásos 

ábécéjének vizsgálata. Ugaritban két ábécé volt használatban. Egy 22 hangzós és 30 hangzós 

ábécé. Mindkettő ékírásjeleket használt. A szövegek túlnyomó része, így a kérdéses mítoszok 

és eposzok is, a 30 hangzós ábécével íródtak. A két ábécé jelenlétét mindmáig nem sikerült 

végérvényesen tisztázni, de Dietrich és Loretz a vonatkozó kutatásaikban abból indulnak ki, 

hogy a két ábécé két párhuzamos kánaáni dialektus hangkészletét tükrözi [32] [33]. Azt tudjuk, 

hogy Ugarit szomszédságában a föníciai ábécé is 22 hangzót és írásjelet használt. Talán az 

ugariti nyelv is a föníciaihoz hasonlóan eredetileg egy hangtanilag kevésbé differenciált nyelv 

volt, és a 30 hangzós dialektus valahonnan máshonnan származott és került Ugaritba. Dietrich 

ezt az álláspontot képviseli. Fő érve a 14. sz-i Bét Semes-i abécé-tábla, ahol egy 28 ékírásjeles 

ábécé olvasható, amely messzemenően megfelel az ugariti ábécé 30 hangzójának és 

ékírásjelének. Az egyetlen különbség az alef megkülönböztetése: míg az ugariti 30-jeles ábécé 

az inherens magánhangzók szerint megkülönböztet a, i, és u-ra hangzó alefeket, addig a Bét 

Semes-i ábécé egy jelet használ az alefre. Ebből Dietrich és Loretz azt a következtetést vonja 

le, hogy délen egy differenciáltabb nyelvet beszéltek, míg északon egy 22-hangzós dialektus 

volt használatban. Ugyanez a felosztás érvényes a mediterrán partszakaszra és a belső 

területekre is. A 30 hangzós ábécét illetően azonban az a legfontosabb felismerés, hogy délről 

került északra.8 

 

2.3 Háttér: dinasztiaváltás Ugaritban 

 

Mi lehet a magyarázat a fenti megfigyelésekre? A szövegek belső bizonyságai déli tradíciók 

jelentlétét sugallják, de az ábécé is úgy tűnik Levante déli részéről kerül északra. Ezzel együtt 

feltűnő, hogy Ugaritban a királyi palota a város szélén, lényegében izoláltan helyezkedik el, 

ami azt sugallja, hogy a palota a városközpont kiépülése után épült, azaz másodlagosan került 

a város területére. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a 15. sz. közepén egy Yaqaru nevű király 

kerül trónra, aki egy új dinasztiát, az utolsó ugariti dinasztiát alapítja. Ennek a dinasztiának a 

pecsétje egész a 12. sz-ad első feléig volt használatban [31]. A fent már idézett KTU 1.108-ban 

erről a dinasztiaalapító királyról van szó, akinek istene, Rpu, Edrei-ben és Astarótban, azaz 

Básánban székel. Még konkrétabban fogalmazva, a dinasztiaalapító istene, egy Básánban 

uralkodó isten. Úgy tűnik, hogy Ugaritban valamikor a 2. évezred közepén egy idegen dinasztia 

került hatalomra, amely a város szélén épített magának egy palotakomplexumot. Ezt a 

dinasztiaváltást az új pecsét megjelenése is igazolja. De honnan származhatott ez a királyi 

család? Ha a szövegek helységneveit és ábécé déli eredetét vesszük alapul a legvalószínűbb 

térség a básáni régió. Nagy valószínűség szerint innen érkezik a dinasztia és hozza magával 

differenciált dialektusát és ábécéjét, nem utolsó sorban pedig a básáni tradíciókat [35]. 

                                                 
8 Az, hogy a 30 hangzós hangkészletet használó ábécé délről került északra mára már elfogadottnak mondható. 

Vö. [26] [34]. 
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Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az ugariti szövegek a básáni hagyományokat 

érintetlenül őriztek volna meg. Minden bizonnyal keveredtek a helyi hagyományokkal és 

módosulva kerültek megszövegezésre. De ezen túlmenően majdnem teljes bizonyossággal 

kijelenthető, hogy az ugariti szövegekben básáni hagyományokkal is találkozunk. Smith a Baál 

ciklus kommentárjában, még azt is felveti, hogy nem lehetséges-e, hogy Baál harca az Él fiai 

ellen az új dinasztia hatalomért folytatott harcának lecsapódása [23] 46? Mindenesetre úgy 

tűnik, hogy az ugaritológia abban a tekintetben nyugvópontra jutott, hogy Ugaritban más, 

idegen, déli tradíciók is éreztetik hatásukat. Ha ez igaz, a közvetett föníciai közvetítés mellett, 

van egy közvetlenebb kapcsolat Izrael és Ugarit között, amely nem más, mint Básán területe, 

ahonnan az utolsó ugariti dinasztia származik. Ezalatt a dinasztia alatt kerülnek 

megszövegezésre azok a mítoszok és eposzok, amelyek oly sok hasonlóságot mutatnak az 

Ószövetség bizonyos részeivel. Mindezek alapján indokolt lenne megfelelő módszertani 

körültekintéssel ismét az ugariti szövegek felé fordulni, és használni azokat. 

 

3. Összefoglalás 

 

Az ugariti szövegek felfedezését hatalmas ováció követte. A kutatók az Ószövetség egyik 

forrását, a hagyományok eredetijét vélték felfedezni ezekben. Ettől méltán határolódott el a 

tudományos közönség a 20. sz. második felében és utasította el ezt a túlzásba vitt 

pánugaritizmust. Azonban az ószövetségtudomány nem tévesztheti szem elől az újabb kutatási 

eredményeket. Az ugaritológia friss felismerései, úgymint a mítoszok és eposzok helységnevei, 

a 30 hangzós ábécé, a később épült ugariti királyi palota izolált fekvése, az új uralkodói pecsét 

megjelenése, valamint a királyi dinasztia istenének származási helye egy Básán környéki 

dinasztia hatalomra kerülését valószínűsítik, amely hozza magával hagyományait, kultúráját, 

írásbeliségét. Az említett terültet az ÓSZ beszámolója alapján Izraelhez tartozott. A közös 

kultúrkörön és föníciai közvetítésen túl ez a terület lehetett az a közös köldökzsinór, ahonnan a 

hagyományok különböző változatai útjukra indultak és megtalálták végső formájukat Ilimilku 

agyagtábláin és némi idői eltolódással az Ószövetség pergamen tekercsein. 
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Absztrakt 

Az egyén énképének, identitásának kialakulásában jelentős szerepet játszik az adott kulturális 

környezet, amelyben él és felnevelkedett. Ösztöndíjasként Dél-Koreában betekintést 

nyerhettem a koreai református gyülekezetek életébe, ahol lehetőségem nyílt megismerni azok 

tagjait. Ezen élmények és tapasztalatok vezettek arra a felismerésre, hogy a történelmi és a 

kulturális háttér szintén befolyásolja a keresztyén hívők énképének fejlődését a vallásos 

neveltetésen túl.  

A 21. század társadalmában az egyén egyik legfontosabb kérdése, hogy miképpen definiálhatja 

önmagát saját társas környezetében, vagy abban a társadalomban, amelynek a tagja. Mindenki 

törekszik sikeressé, elégedetté válni, hiszen a média is, amely az emberek gondolkodásának 

egyik jelentős irányadója, minden téren ennek a fontosságát hangsúlyozza. Mégis sokan 

elbizonytalanodnak személyük értékes voltában, és ennek következtében az életükkel és 

önmagukkal való elégedettséget külső forrásokból próbálják megszerezni. 

Annyi világosan látható, hogy a ma embere saját értékességében elbizonytalanodott, 

megterhelik a szorongás, a betegségek, félelmek, a bizonytalan jövőkép, valamint a 

folyamatosan szűkülő társas, bizalmi kapcsolatok. Mindemellett a külső, társadalmi nyomás és 

elvárások miatt is egyre nagyobb terheket kell hordoznia. A keresztyén ember is 

elbizonytalanodott identitásában a mai szekularizált, fogyasztói társadalomban. Nehézségeket 

okoz összeegyeztetni a keresztyén értékrendet és a konzumtársadalom igényeit és lehetőségeit, 

amelyek mind ellentmondásokhoz vezethetnek. Mindez hatással van a keresztyének énképére 

és annak fejlődésére egyaránt. 

Kutatásom során a gyakorlati teológia, azon belül a pasztorálpszichológia tudományága felől 

közelítem meg az adott kérdéskört. A Biblia és a keresztyén teológia tanításainak segítségével 

korunk társadalmi kérdéseire, problémáira válaszokat és megoldásokat kereshetünk.  

Kulcsszavak: keresztyén identitás, énkép, Dél-Korea 

 

1. Bevezetés 

 

A tanév őszi félévében három hónapot töltöttem ösztöndíjasként Dél-Koreában. Ezalatt 

lehetőségem nyílt betekinteni koreai református gyülekezetek életébe, és benyomásokat 

szerezni a koreai társadalmi szerkezet sajátosságairól. Felkeltette az érdeklődésemet, hogy 

milyen eltérések és hasonlóságok vannak a mi magyar/európai keresztyénségünk, azon belül 

református egyházunk és az ottani, koreai református/presbiteriánus egyház között.  

Kutatásom fókuszpontjában az énkép, testkép és étkezés biblikus megközelítése és a 

pasztoráció lehetőségei állnak. Ennek következtében hangsúlyossá vált annak vizsgálata, 

miképpen hat a keresztyén ember énképére a kulturális és szociális környezet. A közösségben 

való lét szintén befolyásolja az egyén fejlődését, valamint fordítva, az egyén is befolyásolja a 

közösséget, amelynek a tagja.  

A következőben néhány sajátosságot szeretnék bemutatni, amely jellemző a koreai református 

gyülekezetekre és azok tagjaira, érintve az aktuális helyzeteket, problémákat. Ezek alapján 
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láthatjuk, milyen eltérések figyelhetők meg saját református közösségeinkhez, egyházunkhoz 

viszonyítva.  

 

2. Koreai keresztyénség sajátosságai  

2.1. Az énkép fogalmáról 

 

Az énkép kialakulásában a környezet szerepe döntőnek tekinthető, ugyanis a társak reakciói, 

visszajelzései és minősítései révén jön létre a saját magunkra vonatkozó élmények mentális 

képe, az én úgynevezett szimbolizált leképeződése.1 

James Masterson a ’The Search for The Real Self’ című művében írja, hogy az énkép az 

egyénnek bizonyos időben és bizonyos körülmények között önmagáról alkotott képe. Ez a kép 

lehet tudatos vagy tudattalan, reális vagy eltorzult.2 Ez a megfogalmazás alátámasztja azt a 

feltételezést, hogy az adott közösség, amelyben az ember él, hatással van saját maga 

megítélésére. Magunkon is megtapasztalhatjuk, hogy más környezetben mintha egy másik 

énünk kerülne előtérbe, más jellemvonások, más szokások válnak meghatározóvá. Más 

szemléletű emberek másképpen ítélnek meg bennünket. Így ez mind hatással van az 

énképünkre.  

Masterson szerint léteznek különböző én-(szelf)-reprezentációk, amelyek a különböző 

időközökben megjelenő (reális és/vagy torz) énképekből összegződnek az ego által. Vagyis, 

ahogyan az egyén önmagát érzékeli, tudatosan vagy tudattalanul. Úgy véli, természetes, hogy 

nem minden helyzetben látjuk ugyanolyannak magunkat. Ennek oka az úgynevezett fölérendelt 

ön-rendezés („supraordinate self-organization”), amely a különböző énképek 

összekapcsolódása. Feltételez egyfajta egységet, folytonosságot és teljességet az énképek és az 

én-reprezentációk között.3 Mindez amiatt lényeges, hogy a keresztyén közösség, gyülekezet, 

valamint az adott környezet, ahol jelen van, milyen sajátosságokkal rendelkezik, amelyek 

befolyásoló tényezők lehetnek tagjai számára önmaguk megítélésében. 

 

2.2. Keresztyénség Dél-Koreában 

 

A kereszténység viszonylag későn, 1784-ben amerikai misszionáriusokon keresztül érkezett 

meg Koreába, a protestáns hit még később, 1884-ben, szintén amerikai misszionáriusok révén. 

Addigra már létezett három olyan vallási és etikai hagyomány, amelyek a koreai kultúra szerves 

részét képezték. Ez a három hagyomány a sámánizmus, a buddhizmus és a konfucianizmus 

volt. Mind a három irányzat kihívást jelentett a kereszténység számára, és mindhárom hatott is 

a kereszténységre.4 A konfucianizmus, valamint későbbi formája, a neo-konfucianizmus pedig 

a koreai társadalmi szerkezet, családi élet és jogrendszer alapjaiért felelős.5  

A jelenlegi adatokról a koreai keresztyénséget illetően: a 2005-ös népszámlálás szerint 29,2%-

a Dél-Korea népességének keresztyén, ebből 18,3% protestáns és 10,9% római katolikus.6 A 

legnagyobb protestáns felekezetnek, a Koreai Presbiteriánus Egyháznak jelenleg körülbelül 

2,852,000 tagja van, a gyülekezetek száma pedig 8,162. Missziós munkájuk is kiemelkedő: 

jelenleg közel 800 misszionáriusuk tevékenykedik a világ 77 országában.7  

                                                 
1 SPERRY, LEN: Transforming Self and Community, 101.o. 
2 MASTERSON, JAMES: The Search for The Real Self, 59.o. 
3 I.M. 61.o. 
4 ADAMS, DANIEL J.: Koreai teológia a történelem tükrében, 11.o. 
5 Uo. 
6 CHUNG, BYUNG JOON: A Reflection on the Growth and Decline of the Korean Protestant Church, 320.o. 
7 Forrás: www.oikoumene.org/en/member-churches/presbyterian-church-of-korea, letöltés: 2019. május 1. 

http://www.oikoumene.org/en/member-churches/presbyterian-church-of-korea
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A koreai keresztyének számára kihívást jelent élni kultúrájukban, mivel a saját vallásos 

kultúrájuk követése felé irányítottak, hogy aszerint éljenek. Ez a vallási kultúra tradicionális, 

közösség-orientált, monoteista és spirituális.8 

Az énkép és a keresztyén hit kapcsolatát illetően fontos arra is kitérni, hogy miképpen 

befolyásolhatja az élettel való elégedettséget a keresztyén vallásosság. Nyugati keresztények 

között már számos kutatás született a mentális egészség, a pozitív ön- és életértékelés, valamint 

a vallásosság kapcsolata között. Mivel Dél-Korea azok közé az ázsiai országok, ahol az egyik 

legjelentősebb a keresztyének aránya a lakosság számát illetően, így itt is tanulmányozták a 

pozitív önértékelés, az élettel való elégedettség és a vallásosság kapcsolatát.  

2012-ben végeztek egy felmérést a Maeil Business Newspaperben, amely szerint 24,4% volt az 

aránya a magukat teljes mértékben boldognak tartóknak azok között, akik soha nem vettek még 

részt gyülekezeti vagy vallásos alkalmon. A vallásukat gyülekezeti közösségben rendszeresen 

gyakorlók között ez az arány 45,5% volt. Ennek hatására merült fel az igény a pozitív 

önértékelés és jóllét, valamint a vallásosság kapcsolatának mérésére koreai keresztények 

között.9 A koreai keresztények életminőségét és élettel való elégedettségét már vizsgálták 

korábban is bizonyos rétegekben. Például idős, észak-koreai bevándorlók között, akik között a 

vallásosság pozitív irányban erősítette az élettel való elégedettséget. Ugyanezt az eredményt 

érték el egyetemi tanulók között végzett kutatás, és koreai felnőttek között végzett kutatások 

során.10 

 

3. A keresztyén identitás és az énkép kapcsolata  

3.1.Az egyén kapcsolata a környezethez 

 

Walter Conn amerikai teológus ír az én-transzcendencia elméletéről, amely szerint ennek 

megtalálása, elérése a legalapvetőbb emberi kívánság. Ez az elmélet egy személyiségen belüli 

perspektívát emel ki, és ennek következtében nem feltétlenül kapcsolódik szociális, közösségi 

vagy karakterbeli dimenziókhoz. Egyfajta belső átformálódás („internal transformation”).11 

Eszerint a vallás, a hit megélése, kapcsolódás a transzcendenshez, és abban önmaga felfedezése 

az emberben belső késztetésként van jelen. 

A keresztyén ember életét, önértelmezését, énképét meghatározza az a környezet, amelyben él. 

Az egyéni vallásosságot úgy is értelmezhetjük Lee Jung Bae koreai teológus szerint, mint az 

egyén személyének és személye struktúrájának kapcsolatát endemikus környezetével.12 Vagyis 

más kultúrákban élő és szocializálódott keresztyének másképpen élik meg egyéni 

vallásosságukat, és ez hatással van identitásukra egyaránt.  

Érdekesség, hogy a koreaiak vallásos gondolkodására hatással volt földrajzi környezetük is. 

Korea területét szinte mindenütt hegyek borítják. A hegyek vertikális térbeli struktúrája 

gondolkodásukban szimbolizálja az ember vágyódását a menny felé, vagyis a föld és a menny 

közti kapcsot szimbolizálják a hegyek.13 Ehhez különböző szokások is kapcsolódnak. Újév első 

napján sokan a keresztyének közül is felmennek a tenger partján elhelyezkedő hegyek 

valamelyikére, - itt gyakran buddhista templomok, kolostorok találhatóak, hiszen azok gyakran 

hegyekre és azok tetejére épülnek -, hogy ott pillantsák meg az év első felkelő napját. Azért 

lényeges ez a helyszín, mert ott a horizonton a tenger és az ég (menny és föld) egybeolvad.  

                                                 
8 KIM, SUCHEON: Spirituality as a Significant Element in Christian Ethics for Practise, 175.o. 
9 YOO, JIEUN: The Effect of Religious Involvement on Life Satisfaction among Korean Christians, 257.o. 
10 I.M. 258.o. 
11 SPERRY, LEN: Transforming Self and Community, 108.o.  
12 LEE, JUNG BAE: Korean Reflection on the Christian Anthropology and Soteriology, 204.o. 
13 I.m. 206.o. 
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Az étkezés, az öltözködés vagy a lakóhely az ember önértelmezésének a kifejeződései, amelyek 

a specifikus saját környezetéből erednek.14 Az ember endemikus környezetében teljesedik ki, 

és ebben tudja értelmezni saját létezésének a struktúráját.15 A koreai társadalomban 

mindezeknek nagy szerepük van. Például a gyülekezeteken belül, vasárnap az istentiszteletek 

után gyakori, hogy a gyülekezeti tagok közösen ebédelnek. A saját, koreai ételek közös 

fogyasztása az összetartozásukat fejezi ki. Az összetartozás, és ennek különböző kifejezései 

szorosan összefüggnek a koreai keresztyén önértelmezéssel. A közösség fontossága 

tagadhatatlan a koreai társadalomban, és a gyülekezet az a közösség, ahol a Krisztus-hívők egy 

közösséget alkotnak. Az odatartozásuk további közös kapcsot jelent a társadalmi, nemzeti 

összetartozáson túl.  

 

3.2. Keresztyénség és gazdasági fejlődés hatása a koreai keresztyén identitásra 

 

Az egyén személyiségére nagy hatással van a környezet, amelyben él. Befolyásoló tényezők 

lehetnek többek között a szociális háttér, a társadalmi helyzet, vagy éppen a gazdasági 

környezet és azon belül az egyén financiális helyzete is. Ezek meg tudják határozni az egyén 

személyiségének bizonyos vonásait. Roy Baumeister és Julie Exline amerikai 

szociálpszichológusok azt fogalmazták meg, hogy a személyiséget értelmezhetjük úgy is, mint 

a mások között való lét megkívánt feltételeinek adaptációja. Ennek a mértéke határozhat meg 

bizonyos személyiségjegyeket. Emellett kiemelték az erényt, mint ami a személyiség 

kulcsdimenziója, az ember alapvető igénye és motivációja a közösséghez való tartozáshoz, a 

közösségbe való beilleszkedéshez.16  

Baumeister és Exline szerint a modern nyugati életnek három aspektusa van, amelyek nem 

kedveznek a keresztyén erényeknek: 1. Szociális kapcsolatok gyengülése, 2. Gazdasági 

aspektus - önös érdekekre/haszonra/javakra való törekvés, 3. Az ember morális ideológiájának 

középpontjába saját maga került. Tehát, akkor fejleszthető ki a személyiség erényessége, ha az 

egyén képes a közösség érdekeit a saját maga érdekei fölé helyezni.17  

Lee Seung Goo teológus ismertetése alapján a koreaiak számára a kereszténységben a 

megváltás elnyerése és megtapasztalása volt a legfontosabb, történelmi helyzetükből, tudniillik 

a japán megszállás és a koreai háború következtében.18 Ma azonban a gazdasági és technikai 

fejlődés következtében megváltozott az értékrend, áthelyeződtek a súlypontok. 

A közösség szerepe a személyiség és az énkép formálódásában amiatt kiemelt jelen előadásban, 

mert a koreai társadalomban és keresztyénségben különösen nagy szerepet tölt be a közösségi 

szellem, a közösséghez való tartozás és a közösség megélése az egyén énképére való tekintettel. 

Mindez leginkább a tradíciókra vezethető vissza. A koreai társadalom nyugatiasodása, amely 

összefügg a keresztyénség elterjedésével az elmúlt évszázadban, részben átalakította ezt a 

szemléletet. Ma már inkább egyes csoportokhoz vagy társadalmi osztályhoz való tartozás 

határozza meg a koreaiak önértékelését és énképét. Ebből egy csoport a keresztyénség, és azon 

belül felekezetként a presbiteriánus/református egyház. Az egyház által közvetített ideológiák 

határozzák meg a közösség tagjainak én- és életszemléletét. 

A keresztyén elemek, amelyek egyet jelentenek a nyugati civilizációval a koreai értelmezés 

szerint, hatással voltak az egész koreai társadalomra.19 Számos nyugati eszme a 

keresztyénségen keresztül jutott el Koreába, és változásokat hozott az emberek 

gondolkodásmódjába, világszemléletébe, hiszen hatással volt az oktatásra, a keresztyén 

                                                 
14 I.M., 204.o. 
15 I.m. 205.o. 
16 SPERRY, LEN: Transforming Self and Community, 98. o. 
17 I.m. 104.o. 
18 LEE, SEUNG GOO: Christian Identity in the Korean Context, 373.o.  
19 I.M. 384.o. 
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misszionáriusok iskolákat, egyetemeket alapítottak, valamint jelentős szerepet játszott a 

társadalmi, gazdasági fejlődésben is.  

A koreai keresztyén identitást is érintik a szekularizáció következményei. Egyik megjelenése 

ennek a koreai mega-gyülekezetek jelensége, melyek több tízezer taggal rendelkeznek. Ezek 

esetében a kulturális adaptáció jelent nehézséget, mind tradicionális mind kortárs értelemben. 

A mega-gyülekezetek tagjainak jelentős részére hatással van a saját gyülekezetük gazdagsága, 

és az odatartozás saját maguk megítélését is befolyásolja. Emiatt nagy gondot fordítanak arra, 

hol vegyenek vagy béreljenek házat vagy lakást, mert annak szellemiségükhöz megfelelőnek 

kell lennie, vagy gyermekeik iskolaválasztásánál fontos az elit iskolákba való bekerülés.20 Egy 

másik sajátos jelenség a sámánizmus hatása, ahol a keresztyén gyülekezetekben a lelkész a 

sámán szerepét „vette át”, legalábbis az emberek tudatában. Emiatt a lelkész véleménye 

megkérdőjelezhetetlen igazságot jelent, ezzel azonban sokan vissza is éltek már.21 Ugyancsak 

a sámánizmus hatása, hogy a keresztyénségtől sokan a személyes áldást várják a személyes 

életre. Ezek közül kiemelt a lelki áldás, az anyagi áldás és az egészség megőrzéséért kért áldás. 

A keresztyén identitást illetően ők tehát a sámánizmus tradícióival szekularizálták hitüket.22 

Mindezekből következtethető, és a koreai teológusok nagytöbbségének is az a véleménye, hogy 

a szekularizáció hatásai új kihívásokat állítanak a keresztyénség elé saját identitásuk újra 

megtalálásában.  

 

3.3. Koreai keresztyének és a patriarchális társadalom hatásai 

 

Korea a konfucianizmusnak, illetve a neo-konfucianizmusnak köszönheti társadalmi és 

politikai berendezkedését, családszerkezetét, valamint számos mindennapi viselkedésformát és 

szokást. A konfuciánus értékek először Kínán keresztül érkeztek meg Koreába, amelyeket 

eredetileg Konfuciusz (Kung-ce) (i. e. 551-479) kínai bölcs tanított. Konfuciusz lényegében 

humanista volt, aki a személyiség művelését hirdette, és aki hitt azokban a lehetőségekben, 

amelyek az emberben, mint egyénben, családtagban, a társadalom tagjában, az ország 

polgárában és a világközösség tagjában rejtőznek. Az embernek egész életén át tanulnia és 

művelnie kell emberi természetét.23 

Mindezen személetek a mai napig hatnak a koreai társadalomra, és benne tagjainak én-

értelmezésére. A református gyülekezetekben is megfigyelhető például a patriarchális 

társadalmi berendezkedés, vagyis a férfiak elsőbbsége és vezető szerepe. Különösen a 

konzervatív keresztyének között – amely a koreai keresztyének többségét jelenti – 

érvényesülnek ezek az elvek. Emiatt számos esetben sérül a nők önértékelése. Jelenleg is, ha az 

aktuális hírekre és eseményekre tekintünk Dél-Koreában, az egyik legégetőbb kérdés a nők 

helyzete. 2019. április 11-én felterjesztette a koreai alkotmánybíróság az abortusz legalizálását. 

Sok koreai keresztyén részéről ez a döntés felháborodást váltott ki és tüntetéseket szerveztek, 

kifejezve ellenérzésüket.24 Ma a hátrányos megkülönböztetés miatt egyre több nő hagyja el az 

egyházat, vagy fordulnak feminista teológiai irányzatok felé, önigazolást és elfogadást keresve.  

Lelki vonzatát tekintve ennek a jelenségnek, gyakori, hogy a női gyülekezeti tagok közül sokan 

depresszióval és ezzel együtt sérült énképpel élnek, és ezekkel a problémákkal keresik fel a 

lelkészeket. Főleg a ma középkorú és idősebb réteget érinti ez a probléma, de a fiatalok között 

is gyakori a társadalom részéről rájuk terhelt nyomás, ezeknek oka azonban eltér a korábbi 

problémától. A patriarchális társadalom következtében, a lánygyermekeket a szülők gyakran 

                                                 
20 LEE, SEUNG GOO: Christian Identity in the Korean Context, 385.o. 
21 UO. 
22 UO.  
23 ADAMS, DANIEL J.: Koreai teológia a történelem tükrében, 22.o. 
24 www.telegraph.co.uk/news/2019/04/11/south-koreas-constitutional-court-rules-lift-abortion-ban/ letöltés: 

2019. április 30. 
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ignorálták, és kevesebb figyelmet, törődést kaptak. Érdekesség, hogy vannak olyan női nevek 

is Koreában, amelyek éppen ezt fejezik ki, például: Hoo Nam – jelentése: utánad fiú következik; 

Keut Soon – jelentése: ne legyen több lány!; Seo Un – jelentése: csalódás; Seop Seop – 

jelentése: szánalom.25 Heinz Kohut pszichológus hangsúlyozza, hogy a gyermek egészséges 

önértékelésének és énképének kialakulásához elengedhetetlen a szülő részéről 

megtapasztalható feltétlen szeretet és törődés, amelyet Kohut ’mirroring’-nak, vagyis 

tükrözésnek nevez, hiszen ebben a törődésben visszatükröződik a gyermek szülő felé irányuló 

szeretete és ragaszkodása.26 Így érthető, miért alakult ki sok koreai nőben ennek hiányában az 

alacsony önértékelés. Lelkigondozói szempontból Hwang Young Hoon teológus azt emelte ki, 

hogy az evangéliumi üzenet, mely szerint Isten által szeretve és elfogadva vagyunk, 

reménységet nyújthat egy adekvát bázist kialakítani a sérült szelf rekonstruálásához.27 

 

4. Összefoglalás 

 

Az említettek alapján látható, hogy milyen sajátos vonzatai lehetnek a keresztyén identitásnak 

és ezáltal a keresztyén ember énképének a kulturális és szociális környezet hatásainak 

következtében. A vizsgált nemzet, Dél-Korea sajátosságai szintén egyedivé teszik a helyi 

keresztyénség önmeghatározását, valamint befolyásolják a tagok énképének kialakulását. 

Amikor a keresztyén ember énképének meghatározására teszünk próbálkozásokat, akkor 

feltétlenül szükséges megvizsgálni az adott nemzet sajátosságait, mind társadalmi, mind 

kulturális vagy gazdasági vonatkozásában. A hívő ember egyúttal a közösség, a társadalom 

tagja, a kívülről érkező hatások pedig mind befolyásolják az egyén önmagáról alkotott képét.  
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Absztrakt 

A jelenlegi cikk kiinduló pontja a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium című liturgikus 

konstitúció 120. pontja, amely lehetőséget ad más hangszeres énekek felhasználására mint a 

gregorián éneklés a római katolikus liturgiában. A XX. század során több keresztény felekezet 

vívta meg a belső harcot a hagyományos himnuszok és az új zene között. Erre a belső harcra a 

Katolikus Egyházban is sor került és némely területein, közöttük a gyulafehérvári 

egyházmegyében még mindig hosszas vita övezi a kortárs keresztény könnyűzene használatát 

a liturgiákban. A nyugatról érkező kulturális behatások, az újdonság varázsa és a 60-as és 70-

es évek történelmi hangulata eredményezte a kortárs keresztény könnyűzene beszivárgását 

magyar nyelvterületre is. Voltak merész, sikeres, de ugyanakkor sikertelen próbálkozások is 

Magyarországon a zsinat utáni időszakban. Ezek ellenére az úgynevezett „beat-mise” a 

kommunizmusban mégis terjedt és teret hódított magának országhatárokat átlépve megérkezett 

az erdélyi Gyulafehérvári Egyházmegyébe is. A különböző lelkiségi mozgalmak voltak a 

legmegfelelőbb terjesztési miliők ezen új énekek számára, amelyeket az adott közösségek a 

közösségi szentmiséken is énekeltek. Ahogyan a lelkiségi mozgalmak közösségei (Katolikus 

Karizmatikus Megújulás, Fokoláre, Taizé stb.) azonos elvekkel rendelkező nemzetközi 

közösségektől új énekeket tanultak meg, lassacskán felhasználták ezeket a közösségi 

liturgiákon, nem mindig figyelve a liturgikus szabályokra és előírásokra. Ezt a jelenséget vélem 

megállapítani fő okként azért, hogy azonos dalok fedezhetőek fel egy katolikus szentmisén, egy 

evangélikus, református ifjúsági istentiszteleten, egy baptista vagy más neo-protestáns 

felekezetek istentiszteletén. A jelenlegi cikk az említett egyházmegyében létező ifjúsági 

zenecsoportok által használt énekrepertoárjában igyekszik felfedezni, melyik ének melyik 

felekezettől származik.  

Kulcsszavak: Liturgia, keresztény könnyűzene, Gyulafehérvári Főegyházmegye, beat-mise 

 

1. Bevezető gondolatok 

 

A jelenlegi tanulmányom témája a keresztény könnyűzenével kísért római-katolikus 

szentmisék, amelyet a II. Vatikáni Zsinat Liturgikus Konstitúció [1] 120. pontjának1 tágabb 

értelmezése eredményezett. A korunk más hangszerekkel kísért szentmiséin megfigyelhető a 

jelenség, miszerint a zenei szolgálatot teljesítő zenecsoportok olyan énekeket használnak fel, 

amelyek szövegeiben a katolikus dogmatikával ellentétes tanítást tartalmaznak. Az 

énekrepertoárjukban léteznek olyan énekek is, amelyeket más nyelvből (többnyire angol) oly 

                                                 
1 „ …a területileg illetékes hatóság megítélése és jóváhagyása alapján más hangszerek is használhatók az 

istentiszteleteken, amennyiben alkalmasak vagy alkalmassá tehetők a szent használatra, megfelelnek Isten háza 

méltóságának és a hívők épülését valóban előmozdítják.”  SC 120 
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módon fordítottak le, hogy nem felelnek meg a magyar nyelv prozódiai előírásainak, így 

hangzásuk és előadásuk nem természetes, sőt erőltetetté válik.  

Az említett jelenséget két tényre lehet visszavezetni: az első, hogy a zenecsoport 

énekrepertoárjában nem szerepelnek olyan énekek, amelyek megfeleljenek a szentmise egyes 

állandó énekrészeire érvényes egyházi előírásoknak. Ez nem azért történik, mert nem 

léteznének erre alkalmas énekek, csupán a zenecsoportok nem ismerik vagy nem hallottak 

róluk. A másik, az előzővel szorosan összefüggő tény a zenecsoportok liturgikus képzésének 

hiánya, amely minden jó szándék és lelkesedés ellenére maga után vonja a liturgikus szabályok 

sértését.  

Annak érdekében, hogy a Gyulafehérvári Egyházmegye zenecsoportjai tudatosabban és 

helyesebben használják fel az énekgyűjteményekben összefoglalt énekeket szükséges fényt 

deríteni a már ismert dalok nemzeti és felekezeti eredetére, de ugyanakkor olyan, már létező 

dalokra, amelyek megfelelnek a liturgikus előírásoknak, de sajnos kihaltak a köztudatból, 

viszont zenei és liturgikus értékük ma is érvényes. Ezt a célt kívánja szolgálni a jelenlegi 

tanulmányom. 

 

2. Fogalmi megalapozás 

 

A szakirodalom nem nyújt egy egységes, átfogó meghatározást a kortárs keresztény 

könnyűzenével kapcsolatosan, mert az ezzel kapcsolatosan használt fogalmak is szerteágazók.  

Angol nyelvterületen több szerző is ([2], [3], [4]) megpróbálta minél jobban meghatározni a 

keresztény könnyűzene jelenségét. Az egyik legátfogóbb meghatározás Ingalls és társaitól [5] 

származik. Ők a Christian Popular Music2 fogalmát kiemelik a többi közül és 

ernyőfogalomként használják, a 20. és korai 21. Század neo-protestáns közkedvelt zenére. A 

Christian Popular Music fogalma alá sorolható be a Contemporary Christian Music (CCM – 

kortárs  keresztény zene) és a Praise and Worship Music (P&WM – dicsőítő és imádó zene). A 

két alfaj közötti különbség igazából a dalíró szándékában mutatkozik meg, amely a CCM 

esetében egy szórakoztató, míg a P&WM esetében gyülekezeti éneklést céljából íródott. Német 

nyelvterületen a Christliche Popular Musik fogalmán kívül a szakirodalomban találkozhatunk 

a Neue Geistliche Lieder (NGL) vagy a Sacropop fogalmaival [6].  

Magyar nyelvterületen keresztény könnyűzeneként értelmezik az ifjúsági énekeket, a gitáros 

dalokat, a „beat”-miséket, a dicsőítő énekeket és a keresztény rockzenét is, viszont érezhető, 

hogy ezen fogalmak olykor túl tágak vagy túl beszűkítőek lehetnek, hiszen függnek az előadó 

hitétől, a szöveg tartalmától, előadási környezetüktől és célközönségüktől[7]. Ennek fényében 

Povedák Kinga a következő meghatározást használja, miszerint „keresztény könnyűzenének 

azokat a könnyűzenei alkotásokat nevezzük, amelyek tartalma a kereszténység tanításához, 

eszmerendszeréhez kötődik, és keresztény zenészek adják elő liturgikus, dicsőítő vagy 

evangelizáló szándékkal.” [7] 

 

3. Alkalmazott módszerek 

 

A doktori kutatásom célcsoportját a Gyulafehérvári Főegyházmegye ifjúsági zenecsoportjai 

képezik. A doktori kutatásom első fázisában szükséges volt ezen zenecsoportok összesítése. E 

fázis eredményei a későbbiekben részletezve lesznek. Ezt követte a zenecsoport-vezetőkkel 

való kapcsolat felvétel, amelyben beleegyezésüket adták a kutatásban való részvételre.  

A zenecsoport-vezetők egy online kérdőívet kellett kitöltsenek, amelyben a csoport 

identitásáról, külső és belső kapcsolatairól, a szolgálatukhoz felhasznált könyvekről lettek 

                                                 
2 Fordítása lehet közkedvelt/népszerű keresztény zene. 
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megkérdezve. A zenecsoportok által kitöltött kérdőívek alapján körvonalazódtak azoknak a 

könyveknek a címei, amelyek a zenecsoportok énekrepertoárját alkotják. 

Ezen könyvekből a dalok címét és más leírt adatot egy adatbázisban vittem be a következő 

elrendezés szerint: 

– a dal címe,  

– a dalt tartalmazó könyv neve és a dal száma,  

– a dal szerzője,  

– esetleges CCLI [8] sorszám3  

– kiadó neve 

– kiadás éve  

– szentírási hely, ahonnan a dal szövegét idézték vagy parafrazálták.  

Abban az esetben, ha a dalt más nyelvből fordították a dal eredeti címe és a fordító neve is 

bekerült az adatbázisban, amennyiben ezek a könyvben fel voltak tüntetve.  

A jelenlegi kutatás céljából a hangsúly a szerzőkre és azoknak a felekezeti hovatartozására volt 

fektetve. Külön fel lettek tüntetve egyes neo-protestáns felekezetek, és lelkiségi mozgalmak, 

amennyiben a szerzőkről ilyen információk jelen vannak a világhálón. 

 

4. Kutatási eredmények 

 

A Gyulafehérvári Főegyházmegyében összesen 303.832 római-katolikus hívő él és a területén 

257 plébánia található.4 A Főegyházmegyében 27 plébánián van keresztény könnyűzenével 

kísért szentmise. A 27 csoportból kettő egyetemi lelkészségek keretén belül működik, mégpedig 

Kolozsváron (KEL-zenecsoport) és Marosvásárhelyen (MAGIS), három pedig csak havi 

rendszerességgel vállal zenei szolgálatot. A többi 25 zenecsoport heti rendszerességgel 

találkozik, próbál és szolgál a szentmiséken.  

Az egyházmegyében szolgáló zenecsoportok énekrepertoárja a következő kiadás év szerint 

növekvő sorrendbe helyezett könyvekből tevődik össze: az „Áldjad én lelkem az Urat!” 

karizmatikus énekgyűjtemény[9], vagyis a „Sárga könyv”, amely 245 dalt tartalmaz,  a 

magyarországi „Énekelj az Úrnak!” énekeskönyv[10], amely 370 dalt tartalmaz, az Erdélyben 

„Kék könyv”-ként ismert „Áldom az Urat!” dicsőítő dalgyűjtemény[11], amely 322 dalt 

tartalmaz, a Szent András Evangelizációs iskola által összeállított énekfüzet[12], amely 340 dalt 

tartalmaz, és a székelyudvarhelyi „Hálaluja” zenecsoport által összeállított „Te vagy a fény 

nekünk” énekeskönyv[13], amely 514 dalt tartalmaz. A jelenlegi tanulmány elkészítéséhez nem 

voltak beleszámolva a csoportok által felhasznált online adatbázisokban található 

énekgyűjtemények. Az öt tanulmányozott könyv összesen 1791 dalt tartalmaz. Természetesen 

figyelembe kell venni, hogy egyes ismertebb dalok több könyvben is megtalálhatóak, esetleg 

más hangnemből vagy más akkordozással ellátva, így hát vannak átfedések a kutatásban 

felhasznált könyvek anyaga között. Az összesítés eredményeként kijelenthető, hogy a 

könyvekben összesen 1096 dalcím található.  

Érdemes felfigyelni, hogy az 5 könyvből 3-at („Sárga könyv”, „Kék könyv” és a Szent András 

Énekfüzet) a Katolikus Karizmatikus Megújulás közösségi imádságaira, a dicsőítések céljából 

állítottak össze, míg a másik kettőt liturgikus használatra. Az 5 könyvből csupán kettő ,a 

legrégibbek (az „Áldjad én lelkem az Urat” és a „Sárga könyv”) tartalmaznak valamilyen 

útmutatót a liturgikus év szakaszainak megfelelően.  

A vallási, felekezeti, ill. lelkiségi mozgalmak szerinti elosztás az 1. ábrában lett összesítve.  

                                                 
3 A Christian Copyright Licensing, Inc. (CCLI) keresztény könnyűzenei szerzői jogokat biztosító cég, amely 

ugyanakkor egy kereső eszközként is kíván szolgálni templomok, egyházak és bárki felé aki dicsőítő szolgálatot 

vállal.  
4 2018-as érsekségi statisztikai adatok nyomán. 
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A kutatás első fázisban a szerzők vallási, felekezeti illetve közösségi hovatartozása szerint két 

fő csoportra kívánta osztani az énekrepertoár dalait: egy katolikus vonalat és egy sokkal 

elterjedtebb és felekezeti határokat áttörő protestáns csoport.  

A kutatás előrehaladtával körvonalazódott, hogy az énekrepertoár három fő csoportra oszlik. A 

legnagyobb kategória a katolikus szerzők által írt énekekből álló csoport, ami 38,4% tesz ki. 

Ezt követi azon dalok csoportja 35,3%-al amelyek szerzője ismeretlen vagy legalábbis a 

könyvekben nem lett feltűntetve. Az énekrepertoárban nagyság szerint a neo-protestáns szerzők 

által írt dalok csoportja következik, amely 20,6%-ot jelent. A maradék 5,7% a taizé-i lelkiség 

(3%) és egyéb keresztény vallások vagy felekezettől független csoportok énekei között oszlik 

el.   

 

 A katolikus énekek szerzői közül a 421 dalból, 73 dal Sillye Jenő szerzeménye. További 51 dal 

szerzője és 30 dal szövegének fordítója pedig az erdélyi származású Csíszér László. A magyar 

beat misék korszakának (70-80-as évek) egyik fontos alakjának, Ferenczi Rudolfnak más néven 

DAX-nak is jelentős hozzájárulása van a magyarországi és az erdélyi énekrepertoárra [14]. Ő 

összesen a felhasznált könyvekben megjelenő 35 éneknél működött közre. A korszak fontos 

szereplője a Varga Attila által vezetett Boanergész együttes[15], amely tevékenysége a 

liturgikus szolgálat köré épült fel és összesen 15 dallal gazdagítja a repertoárt. Több mint 20 

éve alkotó Gável testvérek vagy újabb nevükön az Eucharist együttes által szerzett 26 dal is, 

amelyek dicsőítő vagy liturgikus célokat szolgálnak fontos minőségi részét alkotják a 

repertoárnak.5 Az énekrepertoár több nemzetközi katolikus karizmatikus közösség által írt dalt 

is tartalmaz. Ilyenek a Chemin Neuf Közösség [16], amelynek 9 dala vagy az Emmanuel 

közösség [17], amelynek 12 dala került bele az énekrepertoárba. Érdekességnek számít, hogy 

                                                 
5 Több erdélyi zenecsoport is használja az Eucharist együttes által 2015-ben írt „Mise Gitáron” kompozíció egyes 

dalait a zenei szolgálatukban, még ha ezek nem is kerültek be az egyes nyomtatott dalgyűjteményekbe. 

11. ábra: A Gyulafehérvári Főegyházmegye könnyűzenei énekrepertoár elosztása a 

dalok szerzőinek vallási, felekezeti illetve közösségi hovatartozása szerint. 
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az udvarhelyi zenecsoport által kiadott énekgyűjteményben olyan dalok is szerepelnek, 

melyeket volt vagy jelenlegi tagok írtak. 

 

1. táblázat: A dalok felosztása a szerzők felekezeti hovatartozása szerint 

Vallás/Felekezet/közösség Dalok 

száma 

Katolikus  421 

Neo-protestáns 

Hillsong 36 

Debreceni Szabadkeresztyén 

Gyülekezet 

18 

Hit Gyülekezete 17 

Imádság Háza Gyülekezet 4 

Baptista 2 

Más eredetű 149 

Összeg: 226 

Evangélikus  4 

Anglikán  1 

Református  5 

Ortodox  2 

Héber  7 

Ökumenikus 

közösségek 

Taizé 33 

Fokolár mozgalom 9 

Felekezettől 

független 

 2 

Ismeretlen  386 

Összesen: 1096 

 

 

A neo-protestáns felekezetű szerzők között vannak olyanok, akikről nem lehet tudni, melyik 

egyházhoz tartoznak, mivel több helyen végeznek szolgálatot dicsőítés vezetőként. Vannak 

olyan dalszerzők is, akik különböző közös fesztiválok, találkozók, konferenciák, projektek 

alkalmával dolgoztak együtt egy dal megírásán, ezért őket sem lehet egy-egy felekezethez 

besorolni.  

Mindenesetre a szakirodalom által elnevezett „Big Four” négy legfontosabb és legnagyobb 

keresztény zenekiadó neve szerepel is szerepel a dalok adatai között. Az első a Maranatha! 

Music lemezkiadó, amelyet Chuck Smith kaliforniai lelkész alapít a Jesus Movement nevű 

mozgalom dalainak megőrzésére[19].  A második a John Wimber (a Vineyard közösség 

vezetője) által megálmodott Mercy Publishing (ma már Vineyard Music-ként ismert) 

lemezkiadó, amelyet az 1980-as évek elején alapított meg[20]. A harmadik az Integrity (jelen 

esetben Integrity's Hosanna!Music-nak nevezett) lemezkiadó, amelyet a Chuck Smith Calvary 

Chapel és a Vineyard közösségen kívüli keresztény zenészek promoválására alapítottak. A 

negyedik nagy kiadó, amely a 90-es évek, a mai generációk által jobban ismert dicsőítő vezetők 

számára nyitott utat a WorshipTogether volt. [2] 

Egy másik, a kutatás szempontjából relevánsnak bizonyuló közösség az 1983-ban megalapított 

Hills Christian Life Centre, amelyet ma világszinten Hillsong-ként ismerünk. Az 

énekrepertoárban összesen 36 dal származik a közösség dicsőítés vezetőitől.  

Magyar nyelvterületen két nagyobb neo-protestáns forrást lehet megkülönböztetni. Az egyik 

Pintér Béla, a Debreceni Szabadkeresztyén Gyülekezet tagja, aki más felekezetű gyerekek és 

felnőttek számára is, kiadott dicsőítő CD-k és koncertek által közismert. A másik pedig a Hit 

Gyülekezete által szerzett dalok, amelyek a dicsőítő gyűjteményekbe mély és személyes 
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mondanivalójuk miatt kerülnek be. Ugyancsak a Hit Gyülekezete felelős nagyrészt az angol 

nemzetközileg ismert dicsőítő dalok magyar nyelvre fordításáért, ami maga után vonja a neo-

protestáns szóhasználatot. Az énekrepertoárban 19 dalt fordítottak le. 

Sajnos, 386 dal szerzője ismeretlen vagy legalábbis a felhasznált könyvekben nem említik meg 

őket. Remélhetőleg ezen énekek/imádságok szerzői nem múlnak feledésben és fény derül 

munkásságukra. 

Érdemes felfigyelni a más keresztény felekezetek által írt énekekre is, amelyek, még ha kis 

számban is, de szépen bizonyítják a felekezetek közti átjárást, ami az énekeket illeti.  

 

5. Következtetések 

 

A Gyulafehérvári Főegyházmegyében használt keresztény könnyűzenei énekrepertoár 

összeállítása nyomán fény derült nagyon sok ének szerzőjére és vallási hovatartozására. 

Szomorú megállapítani, hogy az énekek több mint 35%-nak ismeretlen a szerzőjük, viszont 

bátorító a tény, hogy egyes énekeknek szerzői a Főegyházmegyében születtek vagy élnek. 

Megnyugtató, hogy vannak katolikus minőségi liturgikus előírásoknak megfelelő énekek és 

vannak olyan liturgikus útmutatók egyes könyvekben, amelyeket a zenecsoportok figyelmébe 

lehet ajánlani.  

A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség 2012 óta 

szólítja meg és törekedik a fiatal keresztény zenészek liturgikus nevelésére. Idén a 

Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség szervezésében már a második, több hétvégés, non-

formális képzés indult el az ifjúsági zenecsoport-vezetők számára, melyben konkrét liturgikus 

alapelveket tudnak elsajátítani. Az év során több olyan rendezvény is van, amelyet a 

Főlelkészség szervez, ahol a zenecsoportok tagjai találkozni és fejlődni is tudnak. Mindezek 

olyan lépések, amelyek révén a zenecsoportok idővel kitudnak virágozni. 

Hiszem, hogy szakszerű képzések és gondos pasztoráció révén olyan keresztény zenészek 

tudnak az Egyházban szolgálni, akik Sillye Jenő, Csíszér László vagy az Eucharist zenekar 

példáját követve a zenén keresztül másokat is közelebb tudnak vezetni Jézus Krisztushoz. 
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Absztrakt 

Kokas Klára (1929-2010) zenepedagógus, zenepszichológus három írása alapján foglaljuk 

össze a kokasi istenkép-jellemzőket, miután rövid kitekintést végzünk a témánkat érintő 

istenfogalom, istenkép történetének alakulására. A fogalmak tisztázása segíti a tisztánlátást és 

egyértelműsíti a tanulmány kulcsfogalmait (Isten, lélek, vallás, vallásosság, spiritualitás). E 

kutatás részét képezi annak a nagyobb lélegzetű kritikai elemzésnek, amely a kokasi pedagógiát 

három fő dimenzió szerint próbálja rendszerezni: Istenre, az emberre és a gyermekre 

vonatkozóan. Kutatásunk, megállapításaink eredményeképpen megragadható lesz a Kokas-

koncepció nevelésfilozófiai háttere, amelyre az egész módszer alapoz, és megismerhetők 

lesznek a Kokasi nevelési értékek, az Istennel való kapcsolata, világképe, értékrendje, valamint 

Kokas Klára helye és szerepe a reformpedagógiai irányzatok között. Kokas Klára gazdag és 

igen változatos életművének meglehetősen tehetős része mai napig nem került publikálásra. Az 

életmű papír alapon, digitálisan, internetesen illetve hangzó formában elérhető egészéből 

(könyvei, tanulmányai, vele készített interjúk, filmek, rádióműsorok, honlap, felnőttképzési 

kurzusok dokumentumai, a Kokas Klára Agapé ZeneÉletöröm Alapítvány kiadványai közül) 

kvalitatív kutatásunk alapját három írás képezi: A deszka galaktikája című esszé (2002), A zene 

felemeli a kezeimet című könyv (1992) és a Megfésültem a felhőket posztumusz kötet (2012). 

A kokasi istenfogalom és vallásosság, illetve az ő Istennel való kapcsolatának vizsgálatát 

nehezíti, hogy 1990-ig nem volt ésszerű nyíltan beszélni, írni a katolikus, keresztény kötődésről, 

sem egy bibliai emberképre épülő pedagógiai alapvetésről. Kokas Klára vallásos közegben nőtt 

fel, ami erős befolyással volt későbbi hitéletének, ezáltal pedig pedagógiai meggyőződésének, 

tehát sajátos személyiségfejlesztő módszerének alakulására. A kutatás módszere: Kvalitatív 

tartalomelemzés, interpretáció, az Atlas.ti7 számítógépes program segítségével.  

Kulcszavak: Kokas Klára, istenkép, vallásosság, spiritulatitás 

 

1. Bevezetés 

 

Az ember istenképe, vallási ideológiája, világnézete illetve spiritualitása meghatározza 

pszichikai-lelki jellemzőit, hatással van a viselkedés- és vélekedésformájára, habitusára, 

megnyilvánulásaira, gondolkodás- és beszédmódjára, altruisztikus, empatikus jellemzőire, 

értékrendszerére, nevelési elveire, szokásaira, közérzetére, társas kapcsolataira, belső 

harmóniájára, önképére és önértékelésére, azaz a teljes életvezetésre (9). 

A tanárok, nevelők, pedagógusok értékrendje, spiritualitása, antropológiai 

szemléletrendszere, világnézete kiemelten hangsúlyos, és éppen ezek azok az elvek illetve 

jellemzők, amelyek alapján az egyes pedagógiai rendszerek körvonalazódnak – azaz az 

iskolaalapítók hite, meggyőződései, gyermekképe, a transzcendenshez való viszonya mentén. 

Az egyes politikai rendszerek, elsősorban a diktatorikus elvű hatalmak felismerték a 

központosított iskolai nevelésnek illetve a tanár szerepének fontosságát, és azt igyekeztek a 

rendszer fenntartására, megerősítésére kihasználni. „A szocialista nevelés a tanárt oktató-

nevelő szerepén túl az egyetlen ideológia szócsövének is tekintette, míg a liberális felfogás 

semleges és független szakértőnek, információ-szervezőnek tartja (Mihály, 1998)” (22).  
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2. Fogalomtisztázás 

2.1. Istenfogalom 

 

Kokas Klára életműve, pedagógiai módszere elemzésének rendjén éppen ezért 

elengedhetetlenül fontos ismerni azt a lelkiséget,a transzcendenshez való viszonyt, hitrendszert 

és istenképet, egyszóval azt a vallásos spiritualitást, amelyet képviselt, mert ezek mindegyike 

őt fejezi ki, ezek ismerete tehát valódi segítséget jelent személyiségének, módszerének 

megértésében. Az istenfogalomról illetve -képzetről teológusok, filozófusok, szent iratok, 

hagyományok, különböző vallású és felekezetű illetve vallástalan személyek és közösségek 

hitvallásának és isten-tipológiájának felsorolása túlfeszítené e tanulmány kereteit, ezért a 

teljesség igénye nélkül csak azokat emeljük ki, amelyek segítenek Kokas Klára isten-

értelmezésének jobb megértésében, hiszen kapcsolódási pont mutatható ki közöttük. Kokas 

ugyanis úgy beszél Istenről, hogy sokféle névvel illeti, és közben fény derül a vele való 

személyes kapcsolatára, vallásos-spirituális meggyőződésére is. 

Neves gondolkodóknak, istenkereső filozófusoknak, különböző korok teológusainak 

istenélményei, fogalmi meghatározásai közül válogatunk, hogy így valamelyest körüljárjuk az 

Isten eszméjének sokrétű jelentését, tartalmát, dimenzióit a fellelhető első- és másodlagos 

szakirodalom alapján (Buber, 1994; Davies, 1999; Jáki, Tomcsányi és Ittzés, 2016; Kormos, 

2001; Makkai, 1923; Perczel, 1999; Pusztai, 2011; Robu, 2013; Turay, 1990, stb.) 

Az Istenről való gondolkodás kiindulópontjaként szükséges leszögeznünk, hogy csak 

emberi eszközök, szavak, gondolatok által lehetséges az Istenről, isteneszméről való 

gondolkodás és beszéd, csak emberileg képzelhető el az isteni, a Szent, az örökkévaló, „az 

Istenről szóló beszédben »írástudatlanok« maradunk” (9).  

A transzcendenst kutató Metafizika című művében Arisztotelész úgy beszél „a mindent 

kormányzó istenségről”, mint amely „a nem mozgatott mozgató” (7), „amellett érvel, hogy 

lennie kell egy örök, anyagtalan Első Mozgatónak, melyet most »Isten«-nek nevez” (1). „Őt 

úgy képzeljük, mint önmagától való, végtelen tökéletességü valóságot, mindennek létesítő végső 

okát” (3). Ez a deista istentipológia meglehetősen személytelen örök valóság.  

A skolasztika atyjának tekintett Canterburyi Szent Anzelm Proslogion című művében 

Istent úgy határozza meg, mint „valami, aminél semmi nagyobb nem gondolható” – ez pedig 

Isten (ld. Davies, Brian: Bevezetés a vallásfilozófiába, 1999), aki ugyanakkor a legfőbb Lény 

(létező) és legfőbb jó (5). Az Anzelm racionalizmusából levezetett istenkép nem feltételezi a 

személyességet, viszont Locke materialistává fejlődött eszmerendszerében, ahol minden az 

empírián illetve tudományos tapasztalaton alapszik, még kevésbé, hiszen éppen ennek a 

gondolatmenetnek ellenirányuló isten-definíció körvonalazódik (28). 

Az istenfogalom általánosabb megközelítédét képviseli Durkheim, aki a 

természetfölöttiről értekezik, amelyről azt mondja, hogy valamennyi vallási fenomént jellemez, 

és amely úgy ragadható meg, mint amely az ember felfogóképességének meghaladása. „A 

természetfölötti a misztérium, a megismerhetetlenség, az érthetetlenség világa...– írja Spencer” 

(6). 

Husserl fenomenológiájának része az Isten-fogalom meghatározása, amelyről azt 

mondja, hogy logikai szükségszerűség, határfogalom, a személyközi kapcsolatok feltétele, 

illetve „valamilyen módon minden ego-ban jelenlevő panteisztikus Isten”: »az Isten eszméje 

egy szükségszerű határfogalom az ismeretelméleti megfontolásokban, illetve megalkotása 

elengedhetetlen index, ezeket még a filozofáló ateista sem nélkülözheti«” (16). Az ateizmusról, 

mint vallási kategóriáról gondolkodik Makkai Sándor is vallástörténeti témájú művében, arról, 

hogy vajon „lehet-e olyan vallás, amelynek egyáltalán nincs istenfogalma, azaz amely 

atheizmus?”, és arra az álláspontra jut, hogy Schleiermacher jól mondja, hogy „a vallás nem 

képzetekben, fogalmakban s cselekedetekben áll, hanem lelkületben, életben”, ugyanakkor 



567 

 

Schleiermacher véleményével ellentétben úgy véli, hogy „az isteninek tapasztalása nélkül 

vallás nem lehetséges”, azaz a vallás sohasem lehet ateizmus, még a buddhizmus sem (19).  

Az istenkép-tipológiák történetében a vallásos egzisztencialista illetve perszonalista filozófia 

istenfelfogása jelent új fejezetet. Martin Buber vallásfilozófus Istene és istenfelfogása 

végtelenül személyes, amelynek alapja az Isten és ember közötti folyamatosan történő-alakuló 

kapcsolat. „Valóban, Isten »az egészen más«, de ő az egészen Ugyanaz is: az egészen jelenvaló. 

Valóban ő a mysterium tremendum, mely megjelenik és leigáz; de ő a magától értetődő titka is, 

amely közelebb van hozzám, mint az Én-em” (4). 

Az istenreprezentáció valláspszichológiai dimenzióját megalapozó Ana-Maria Rizzuto 

az istenkép értelmi-kognitív apektusát hangsúlyozza (23), szerinte az istenfogalom a teológia 

illetve a gondolkodás, a tanulás eredője, a vallás és hit ennek megfelelően többnyire tudatos 

tevékenység, a születés pillanatával kezdődően alakul, a szülők szerepe és istenképe, majd az 

egyén én-képe is meghatározza: „az istenképek a korai interperszonális tapasztalatok talaján 

alakulnak ki, az érzelmi komponensek dominálnak bennük, a gyermek belső tapasztalatának 

termékei s sokszor tudattalanok” (23).  

 

2.2. Istenkép 

 

A vallásosság és spiritualitás illetve az istenkoncepciók tárgyalása rendjén elengedhetetlen 

megkülönböztetnünk egymástól az istenkép és istenfogalom kifejezéseket, amelyek egy érett 

személyiségen belül összhangban vannak egymással. Az istenkép érzelmekkel átszőtt, 

tapasztalatokból leszűrődött, részben tudattalan elképzelés, érzelmi-kapcsolati tapasztalat az 

Istenről, amely erősen szubjektív, míg az istenfogalom az Istenről való tudást jelenti, amely 

kognitív, értelmi kategória (10), és amely többnyire vallásos szocializáció, leginkább kora 

gyermekkori interperszonális kapcsolatok által sajátítható el – és e kettő összessége alkotja az 

istenreprezentációt (20). Ebben a fogalmi megkülönböztetésnem, amelyet Ana-Maria Rizzuto 

1970-ben vezetett be (Ld. Rizzuto, A. M.: The birth of the living God: A psychoanalytic study. 

Chicago: University of Chicago Press., 1979), az istenfelfogás mentális-intellektuális szó-

értelmezés, amelyben az “Isten” fogalma pszichológiai-internális modelljét jelenti az általa 

elképzelt személynek, akit Istenként határoz meg (18).  

Frielingsdorf megkülönböztet tudatos illetve tudattalan istenképet ugyanazon személy 

esetében: „A tudatos és a tudattalan istenképek ugyanabban az emberben egymásnak 

ellentmondhatnak, miközben ez a tény maga is tudattalan marad” (9). A negatív istenképek 

alapjai lehetnek pszichés megbetegedéseknek, kényszerességeknek, felerősíthetik a szorongást, 

depressziót, hiszen a „démonikus istenképek” Istene negatív szereplő: könyörtelen büntető 

„démoni bíró”, a kiszámíthatatlan „halál istene”, a mindent figyelő, bűnöket feljegyző 

„könyvelő isten”, végül a „teljesítmény-isten”, aki jó cselekedeteket vár a hívőtől. A pozitív 

istenképek ezek ellentettjei: az irgalmas és szertő Isten, aki egy jó anyához hasonlít, az élet 

Istene, a gyöngéden vezető Jó Pásztor, végül a termékenység Istene (9).  

Lawrence tanulmányában (18) megemlíti, hogy noha az Isten-felfogás illetve istenkép 

valójában nem szétválasztható, feltételezhetjük, hogy szoros a kapcsolat az egyén Isten-

értelmezése és önképe, önértékelése között, és hogy az alacsony önértékeléssel bíró személyek 

nehezen alakítanak ki magukban egy „szerető Isten”-képet, aki őket teljességel elfogadja (18). 

Kutatások (Benson és Spilka, 1973) kimutattak korrelációt a „szerető Isten” képe és az 

önértékelés között, illetve az istenkép és önkép között – ez utóbbit Jolley kutatása (1983) 

mutatta ki foglyok körében, ugyanakkor diákok körében nem talált ilyen összefüggést (18).  
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2.3. Lélekfogalom 

 

„Amiként nincsen társadalom vallás nélkül, olyat sem találunk – bármilyen kezdetlegesen 

szervezett is –, amelyben ne lennének a lélekre, a lélek eredetére és rendeltetésére vonatkozó 

kollektív képzetek” – véli Durkheim (6). Arisztotelész szerint „a lélek az élőlénynek mint 

szubsztanciának a formája”, ugyanakkor az emberben levő „értelmes lelket” megkülönbözteti 

a növények „vegetatív” és az állatok „érzékelő” lélekrészétől (7). 

A lélek és szellem fogalmakat meg kell különböztetnünk egymástól. Az isteni és emberi lélek 

héberül Ruakh, görögül pneüma „alapjelentése: lehelet, szél, az ókori ember számára a 

láthatatlan, megfoghatatlan erő típusa és jelképe, (...) nem egyik része, elkülönülő darabja, 

szerve az élő embernek, inkább a funkciója, képessége, hogy elfogadja Isten irányítását”, amely 

meghatározza az emberek egyéniségét (17). A lélek fogalmának szentírási szinonímái a héber 

Nefes, illetve a görög Pszükhé, amely „az élet princípiuma, minden élőlény közös jellemzője” 

ételemben használatos (17), azaz magát az embert jelöli.  

Benkő megemlíti Nuttin kutatását (2), amelyben egy egyszerű kérdéssorral a 

Motivational Induction Method fél-projektív eljárással mérte a megkérdezettek indítékait, fő 

motívumait, a vágyakat illetve törekvéseket, amelyek istenképüket alakítják, és nyolc fő 

motívumot talált, amelyek: önmagam (self), önmegvalósítás, tevékenység, kapcsolat másokkal, 

ismeret és kutatás, pihenés és szórakozás, birtoklás, végül transzcendens célok. 

 

2.4. Vallás 

 

Stietencron megfogalmazása szerint „a vallás a világnak és a valóságnak az emberek valamely 

csoportja által elfogadott értelmezési modellje, e modellhez rendelt értékekkel, normákkal és 

az ezekből következő emberi magatartás-, észlelés- és gondolkodás-formákkal” (25). A religio 

(latin) fogalom etimológiája is vitatott már az ókorban: a relegere újra felvesz, megfontol, míg 

a religare visszakapcsol, hozzáköt (az istenekhez) jelentésű (25). 

Durkheim a vallás fogalmát így foglalja össze: „részekből formált egész; mítoszok, 

rítusok, szertartások többé-kevésbé komplex rendszere” (6). Meghatározásából a vallásnak a 

következő attribútumokat tulajdoníthatjuk: szentség, moralitás, közösségformáló hatás, tehát a 

vallás hiedelmek és gyakrolatok összefüggő rendszere, elválaszthatatlanul kapcsolódik az 

egyházhoz, illetve közösségi entitás (6). Fejtegetéseiből kibontakozó véleménye szerint a vallás 

tisztán emberi eredetű társadalmi, közösségi jelenség, amely emberi igényből született. Max 

Weber Vallásszociológia című művéből „kiderül, hogy gondolkodásmódjában – csak úgy, mint 

Durkheim – az ’immanencia’ talaján áll, vagyis a vallást és a vallásos cselekvés emberi, evilági 

tényekből eredezteti” (24). „Erikson tételeinek kulcsa az volt, hogy a vallás identitásforrás” 

(24). 

Koenig a következőképpen határozza meg a vallást: „hitek és gyakorlatok egy közösség 

által elfogadott rendszere olyan rítusok támogatásával, melyek a szentre, az istenire, Istenre 

(nyugati kultúrákban) vagy a végső igazságra, a valóságra, a nirvánára (keleti kultúrákban) 

irányulnak, azt elismerik vagy imádják, kommunikálnak vele” (11).  

Míg egyik irányzat vallásértelmezése  úgy fogalmazható meg, hogy az csupán egy 

lehetőség a világ és az ember létének magyarázatára, Frazer szerint „a vallás nem más, mint 

egy a létezésre és a világ egészére vonatkozó magyarázatok közül” (24), a másik tábor az 

istenkeresést emberi egzisztenciánk egyetlen lehetőségének és esélyének tartja: „Ha nem keresi 

az Istent, az ember sokkal nagyobb kárt okozhat magának, mint összes ellensége okozhat neki” 

(Kempis Tamás, idézi Reisinger János, 29). 
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3. Az istenkép alakulásának rövid áttekintése 

 

Az istenkép évszázados alakulásának összefoglaló történetét úgy állítottuk össze, hogy abból 

kirajzolódjon az istenprezentációk sokfélesége, amelynek célja egy vázlatos ív megrajzolása, 

amely ívben elhelyezhetővé válik Kokas Klára isteneszméje is. 

A zsidó vallás, azaz az Ószövetség tanúsága szerint „Isten van (aszeitás) (...), élő 

személy. Isten nemcsak mindentől függetlenül létezik (2Móz.3,14), hanem szabad és élő 

személyként dönt, beszél és cselekszik (...) Isten egy. Halld, Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr 

(5Móz.6,4)” (17). Az Újszövetség Istenképe az ószövetségiből indul ki, de azon messze 

túlmutat, „a keresztyénség Jézus szellemében tiszta szellemi monotheismus (...). Az Isten 

egyetlen, szent es szuverén, mert szellemi: „Az Isten Lélek és akik őt imádják, szükség, hogy 

lélekben és igazságban imádják” (19. Ld. Jn. 4,24). 

Philónnak az Isten lényegéről írt eszmélkedésének összegezéseként is értékelhető a 

tömör megállapítás, mely szerint az Isten „nagyobb a jónál, tisztább az egynél és ősibb az 

egységnél” (A szemlélődő életről, idézi Perczel, 21). „Szent Ireneus azt tanítja, hogy »Isten 

tökéletes mindenben« és »minden jó forrása« (...), Tertullianus (2-3. sz.) írásaiban Isten 

»mindenben tökéletes« valóságként szerepel”, Ágostonnál „a nem unható bőséggel teljes 

szépség” (27). „Szent Cyprianus szerint Isten mindenütt jelen van, ő mindent lát és mindent 

hall” (27). 

A Vallomások istenélményei alapján jól körvonalazható Ágoston istenértelmezése. A 

Szentháromságról című művének II-IV. könyveiben Istenről mint láthatatlan és felfoghatatlan, 

„egyszerű, alak nélküli lényegről” beszél (21). A felfoghatatlan, de az emberi értelem szintjére 

leereszkedő Istenről, azaz a transzcendens Isten immanenciájáról értekezik Chrysostomos, és 

úgy határozza meg, hogy „ő önmagában egyedül a nem-született lényeg” (Apologia 8, idézi 

Perczel, 21). Sokat elárul istenképéről az Aranyszájúnak tulajdonított keleti liturgia imájában 

felcsendülő invokáció: „Te vagy a kifejezhetetlen, elgondolhatatlan, láthatatlan, felfoghatatlan 

Isten...” (Liturgikon, idézi Perczel, 21). 

Az Arisztotelészt követő arab és zsidó bölcselők, miképpen Aquinói Tamás is Istent 

tiszta valóságnak („actus purus”) tekintik (27). Boetius megfogalmazásába beleszövi 

Szentháromság-tanát is: „Isten három személy egyetlen lényegben” (De Tirnitate, idézi Turay, 

27). Aquinói az Isten személyes voltáról értekezik, miuátn a persona meghatározását adta: 

„Isten az önmaga által szubszisztáló és szellemi természetű lét teljessége”, míg végül eljut a 

felismerésig: „Ő az első igazság, miként ő az első lét is”, „a legtökéletesebb valóság”, „ő a 

valóság végtelen óceánja”, akinek nincs létesítő oka, mindenekfölött egyszerű (27).  

Descartes azonban, bár joggal tekinthető éppúgy a racionalizmus, mint az idealizmus 

atyjának, korántsem távolodott el Isten eszméjétől. Sőt, logikai úton igazolni kívánta azt. Az 

idealista Spinoza „gondolkodásának tengelyében csak egyetlen substancia van. Ez a substancia 

pedig az Isten, ami végtelen és abszolút” (24).  

A Voltaire-hez intézett leveléből világosan kirajzolódik Rousseau álláspontja Isten 

létével, attribútumaival kapcsolatban: „Ha Isten létezik, úgy tökéletes; ha tökéletes, úgy bölcs, 

hatalmas és igazságos; ha bölcs és erős, akkor minden jó; ha igazságos és hatalmas, akkor 

lelkem halhatatlan” (Levél Voltaire-hez. Idézi Sárik, 24).  

A nagy német idealista, Immanuel Kant istenképe immanens istenfogalom köré 

rendeződik, az ő Istene valójában az én Istene, egy emberi belső erkölcsi igény feltételezi őt, 

tehát „ez az Isten sem személy, társ, hanem erkölcsi szükségszerűség. (...) Isten nem 

mozdulatlan mozgató, első ok, hanem az emberek közösségét lehetővé tevő morális úr, 

szükségszerűség” (16). 

A pszichoanalízis és Freud eszmevilágának megjelenésével a vallás teoretizált neurózis 

értelmezést kap, az istenkép pedig különös funkciót: „minden egyes embernek az istenképét az 

apakép alakítja, és […] az Istenhez fűződő személyes viszonya a vér szerinti apához való 
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viszonyától függ […] Isten alapjában véve nem más, mint felnagyított apa.” (Freud, 1995, idézi 

Szenes, 26). A Freud-tanítvány, Jung viszont „úgy véli, hogy egyáltalán nem szükséges az 

istenképet projekciónak felfogni, mint azt Freud gondolta, hanem valójában az egy bennünk 

lévő archetípus, ősminta” (26). Később Vergote is kritizálja a freudi istenkép-értelmezést:  „az 

apáról kialakított legális (reális), illetve ideális (vágyott, másutt látott stb.) kép beépül a későbbi 

istenképbe, alakítja azt. Tehát az istenkép nem csupán a megtapasztalt apakép áttétel nélküli 

projekciója, mint azt Freud vélte (Vergote, 1970)” (26). 

A vallás lényege és értéke (1923) című munkájában Makkai Sándor öt csoportba és ezek 

szerint öt fokozatra tagolja az istenkép-fejlődést az embei történelem során: a legprimitívebb a 

polidémonisztikus szemlélet, majd a politeizmus, a henoteizmus – „amely több isten 

létezésének elismerése mellett egynek főképen való tiszteletét jelenti” (19). 

Fromm humanista szemlélete a vallásról alkotott felfogásában is megjelenik. Fromm 

számára a vallás nem az Isten kereséséről, hanem az ember kereséséről szól. A vallásos 

szimbólumok az ő értelmezésében emberi tapasztalatok megjelenései (26). 

Az élet értelmének keresése Frankl életművének középponti gondolata (...trotzdem ja 

zum Leben sagen - ...mégis mondj igent az életre!, 1945), aki az Istent mint olyan felettes 

értelmet határozza meg, amiben hinni lehet, de többet megtudni róla nem (26) „Az Istenbe vetett 

hithez, magához Istenhez nem űzve vagyok, hanem mellette vagy ellene döntést hozhatok. A 

vallásosság vagy énszerű, vagy nem létezik.” (8).  

 

4. Kokas Klára Istenképe 

4.1. Az elemzés munkamódszere 

 

Kutató-elemző-értelmező munkám első lépéseként  A deszka galaktikája című rövid írást és két 

könyvet, A zene felemeli a kezeimet és Megfésültem a felhőket című Kokas-műveket az Életmű-

DVD-ről (13) kiemelve az Atlas.ti7-es kvalitatív szövegelemzést segítő szoftver által 

beolvasható formátumú adathalmazzá alakítottuk, a továbbiakban pedig az említett 

számítógépes program segítségével a szövegeket indikátorokkal láttuk el. Kódokat jelöltünk ki, 

sajátos szövelemzési koncepciót állítottunk fel, amely a szövegek három dimenzióját 

körvonalazza: Kokas Klára istenképét, emberképét és gyermekképét. Jelen tanulmányban a 

kokasi istenkép-dimenzió feltárására törekszünk adekvát kutatási módszerekkel: kvalitatív 

szöveg- illetve tartalomelemzés után Kokas Klára vallásosságának komponenseit, a kiemelt 

szövegrészeket interpretatív módszerrel értelmezzük, majd megállapítjuk a kokasi istenkép 

illetve spiritualitás jellemzőit. 

 

4.2. Kutatási cél, adatforrás 

 

Kokas Klára gazdag és igen változatos életművének meglehetősen tehetős része mai napig nem 

került publikálásra. Az életmű papír alapon, digitálisan, internetesen illetve hangzó formában 

elérhető egészéből (könyvei, tanulmányai, vele készített interjúk, filmek, rádióműsorok, 

honlap, felnőttképzési kurzusok dokumentumai, a Kokas Klára Agapé Zene-Életöröm 

Alapítvány kiadványai közül) kvalitatív kutatásom alapjául három írást: A deszka galaktikája 

című esszét (14), valamint A zene felemeli a kezeimet, amely először 1992-ben jelent meg az 

Akadémiai kiadó gondozásában Budapesten (12) és a Megfésültem a felhőket, amely 

posztumusz kötetként a Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány kiadásában jelent meg 

Budapesten (15) című köteteit választottam.  

Kutatásunk első lépéseként a fent említett mű elemzése alapján vázoljuk fel Kokas Klára 

Istenről alkotott felfogását, a szakrálissal való kapcsolatát illetve spiritualitását, amelyek fontos 

aspektusai a Kokas-életműnek. 
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4.3. Kokas Klára istenképének elemzése 

 

Kokas Klára Istennel való misztikus kapcsolatának vizsgálatakor nem csupán szavakat 

és kifejezéseket, hanem egész mondatokat, sőt azok kontextusát is figyeljük a lehető 

legárnyaltabb kép megrajzolása érdekében. Kutatási kérdésünk és vizsgálódásunk tárgya 

nehezen körülhatárolható, ezért a szövegekből merített idézetek segítségével készítettünk 

fogalomtérképet, amelyet aztán a szövegek tartalma szerint csoportosítottunk, azaz a fő kódokat 

bontottuk tovább, aminek eredményeként a kokasi istenkép öt fő askeptusát emletük ki (az 

istenkép-összetevők illetve faktorok előfordulásuk indexeivel):  

1. Isten nevei, megszólításai: Isten (41), Jézus (10), Mester (1), Csendesség (1), Teremtő 

(13), Mindenség Alkotója (1), Lélek (2), Messiás (2), Mindenható lény (1), a Bölcsesség 

maga (1), Úristen (1), Egek Ura (2), Uram (1), Alkotó (3),  Jóisten (1) 

2. Isteni valóságok: áldás (7), szent (6), angyal (4), menny és ég (15), transzcendens (8), 

kegyelem (5), Szentírás (1), evangélium (2) 

3. Lélekre, lelkiekre való utalások: lélek (89), lény (3), szellem (5), személyiség (3) 

4. Spirituális tevékenységek: ima (12), hit (18), áhítat (5)  

5. Vallásosság: a hit megélése különböző tevékenységekben (2), ünneplésben (9), 

feltámadás (15), stb. 

Ezeken kívül a teljes Kokas-életműben, így a kutatásunk alapját képező esszé és könyvek 

szövegeiben is – elszórtan, többnyire jelzés nélkül – előfordulnak Bibliából vett igei idézetek 

és azok parafrázisai, illetve intertextuális utalások (25). Ezeket külön kóddal jelöltük (ld. Ige, 

Bibliai idézetek). 

 

Isten nevei 

Elsőként Kokas Klára Isten-megszólításainak vizsgálatából próbálunk a vallásosságát érintő 

következtetéseket megfogalmazni, hiszen azok fontos üzenetek, érzékeny fémjelzői az Isten-én 

kapcsolatnak. Vizsgálódásunk közben szem előtt tartjuk, hogy a szövegek bár erősen személyes 

jellegűek, mégsem imádságok. Így érthető, hogy a kutatásunk alapjául vett művekben egyszer 

jelenik meg az Uram megszólítás, de akkor is csak „Uram, bocsá’” felkiáltásként, birtokos jelző 

nélkül Kokas Klára egyszer sem utal Istenre Úrként. Az Úr-én viszony valóban egészen 

másfajta kapcsolatot feltételez. Ugyanakkor Isten feljebbvalóságát hirdeti a Teremtőként való 

megszólítás: „ a zenei befogadás művelete: titok, bűvölet, elragadtatás. Örömteli találkozás a 

Teremtővel, valamiféle üzenete útján” (14). A Mester szavaival értelmezi saját küldetését: a 

rábízottakkal gyermekké lételük lehetőségeit keresni, hiszen ez kizáró ok lehet: „»Ha nem 

lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a Mennyek országába.«  Miben olyanok? 

Felnőtt tanítványaimmal, ha magunkra maradunk, ennek útját keressük.” (14). 

A gyermekfantázia történetei, táncai, a belülről jövő tudás, amit alkotásnak nevezünk, 

egyaránt isteni eredetűek Kokas világában. „A »Tudás«, az más. A zene tudása az alkotóé. Ő 

közelebbről illeszkedik a Mindenség Alkotójához” (14). Spontán, rövid utalások is árulkodnak 

az isteni jelenlét folyamatosságáról, arról, hogy Kokas Isten jelenlétében él, abból egy pillanatra 

sem lép ki, minden foglalkozást, minden találkozást ebben a szakrális atmoszférában él meg. 

Számára a vallásosság viszonyrendszer, személyes spirituális tér, ihlet, tanítványi lét. Különös 

nevet kap Isten Kokas Klárától, amilyet csak figyelő, önmaga lelke felé forduló, tanítványi 

öntudatú embertől kaphat: „Feszültségekbe szorult gyerekeket kapok, mintha ringlispílen 

pörögnének, szünet nélkül, körbe-körbe. Szívemből szánom őket. Lecsendesítésükhöz annak 

irgalmát kérem, aki maga a Csendesség” (14). Simone Weil volt az, aki ugyancsak Csendnek 

nevezte az Istent. 
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Isteni valóságok 

Kokas szövegeiben felbukkannak – olykor nevesítve – az angyalok alakjai is, templomok 

üvegablakáról ikonokról néznek vissza „nagyon feketén, karcsún, ifjú hajlékonyságban” (12). 

A kegyelem és áldás pedig rokon fogalmak Kokas Klára lelki viszonyrendszerében: áldás 

az erő, a „zenefigyelem” (kokasi fogalom: „A zenefigyelem: áldás, kegyelem a magasból. A 

magasba kell feljutniok érte” – 12), a szülői bánásmód („Én abban a mérhetelen áldásban 

részesültem, hogy anyám, apám sohasem gúnyolt, és közönyükre sem emlékszem” – 12), a 

gyerekek szeretetteljes közeledése („minden ujjamat melegítik áldóan puha kis kezek” – 12), a 

lélek csöndje. A csend kulcsfogalom Kokasnál, a gyerekekkel való zenés foglalkozásokon meg 

is keresi a csendet a gyerekekkel együtt. Önvallomásában így ír erről: „Vigyázok a csöndemre. 

És csodálatos táplálóim vannak, áldás kísér, mindig megmenekülök. Ez nem érdem, ez ajándék. 

Más néven: kegyelem” (14). 

„Menny”, „ég”, „fent”, sőt „Igazság Háza” (a jézusi példázat mennyegzői háza – 12),  

szinonímái a mennyországnak, amelynek valamiképpen már a földön van kapuja, amely nem 

hely, hanem ihletett pillanat, közösségi élmény, öröm, zene, mozdulat és alkotás: „Az átváltozás 

mennyországi előszoba, égbe kukucskálás” (14).  

A szent, az isteni, a transzcendens, az égi attribútumok sem csupán a megszokott személyek, 

tárgyak mellé rendelt valóságok, értékrendszerében az ember léte is transzcendens, sőt 

valamiképpen megfoganásának, születésének pillanata is, amely isteni hívás: „Hiszek abban, 

hogy valamennyiünket nevén szólítanak földre érkezésünk – nem a megszületésünk, hanem a 

foganásunk – pillanatában” (12), és valamennyiünket néven nevezve küldtek a földre (12), 

ugyanakkor „emberré lenni isteni ajándék” (12). 

 

Lélelkre való utalások 

Lélek, szellem, személy, lény – a spiritualitás-fogalom variációi: „A test is mozdul és átváltozik, 

mert szelleme van, lelke, képzelete, tehát szabadsága” (14). Olykor a lélek természetéről szól 

különös tudatossággal, valódi zenepszichológusként, lélekértőként, empatikus vezetőként, 

lelkigondozóként: „Ahhoz, hogy az élmény megszülethessen, a lélek készenlétét kell 

ápolgatnom, mert a lélek ritkán képes élmények befogadására. (...) A lelket az ünnepekkel 

tanítom mély lélegzete” (14). 

Kodály-tanítványként a tiszta forrástól indult ezen az úton, a zenének a lélekkel való 

találkozásának élménygazdag felségterületére, ahova saját gyermek- és felnőtt-tanítványait is 

vezeti: „Az ihletett zene tiszta forrás. Ha isszuk, ha megmerülünk benne, átjárja a test és lélek 

sejtjeit” (14). „A tiszta zene nem kiszolgál, hanem megragad, megpördít, és arra fordít, amerre 

máskülönben ritkán bámészkodsz: a lelked belseje felé” (12). 

 

Spirituális tevékenységek 

Kokas Klára vallásos spiritualitásáról, a legbensőségesebb én-Te kapcsolatról nem tudunk 

mindent, viszont a különböző hitéletre, lelki gyakorlatokra tett utalások alapján bizonyosak 

lehetünk abban, hogy a Kokas-Isten kapcsolat intenzív, bensőséges, élő viszony, amelyben 

imádság, meditáció, ünneplés, azaz a hitélet különböző aspektusai villannak fel, ám az is 

bizonyos, hogy az Istennel való személyes meghittség ennél sokkal többet jelentett Kokas 

számára: „a nekem fontos zene nem tortahab, hanem mindennapi kenyér, amiért imában is 

fohászkodunk” (12). Az Istenbe vetett végtelen bizalmáról is árulkodik az a gondolat, amelyben 

az ima perceinek természetéről ír: „Fohászkodom, pihenek, elengedem az akarás gyeplőit” (14), 

azaz Mesterére hagyatkozik. 

Kokas számára elragadtatás, valóságos katarzisélmény a tiszta, nagy zenékkel való 

találkozás, a bennük való elmerülés, amely felemelei a lelket és mintegy áldása annak. Áhítatot 

érez ilyenkor a lélek, de nemcsak: „Amikor a gyerekeink bensőséges találkozásokban 

érintkeznek tiszta, nagy zenével, megtapasztalják a meghittséget, az áhítatot, a szenvedélyt, a 
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feszültséget, a feloldást, a küzdelmet a kibontakozásért, a nemes harmóniát, halált, feltámadást, 

gonosz indulatok összecsapását, megbékélést” (12). 

 

Vallásosság 

Amint láttuk az előbbiekben, a vallásosság képlékeny fogalom, amelyet nemcsak a szövegközi 

utalásokban, szavak előfordulásában, Istenre utaló explicit kifejezésekben lehet megragadni. 

Kokas Klára egész lénye tanítványi, evangéliumi töltetű, küldetése, Istenhez fűződő viszonya 

világnézeti perspektíva számára. A zenét is, a zenei befogadást a Teremtővel való találkozásnak 

tartó Kokas akár mezőn, akár erdőben, bárhol a természetben mindenkor templomban érzi 

magát. Szerinte minden alkotás – az átváltozó táncok, a gyermeknarratívák is – a Mindenség 

Alkotójához való illeszkedések (14), nem önismeret, sokkal inkább istenismeret, azaz „égbe 

kukucskálás” (14).  

A rituális elemeket tartalmazó közösségi, komplex, zenés gyermekfoglalkozások valóságos 

szertartások, a szólótáncok különösen is kiemelt „szent” pillanatok. A tiszta zene és költészet 

erejéről a jézusi tíz szűről szóló példázat jut eszébe (12), a gyerekek tánca, történetei meg is 

erősítik ezt, amikor táncaikban nem kisebbet, mint az életet és halált jelenítik meg.  

A kokasi vallásos lelkület a zeneválasztásban is egyértelműen megmutatkozik, hiszen 

gyakran visz óráira egyházi, keresztyén szellemiségű, evangéliumi üzenetű vokálszimgfonikus 

műveket, miséket, kantátákat (ld. Beethoven, Bach). Egyszer a ravennai San Vtale-templomba 

vitte táncolni tanítványait olasz gyerekekkel együtt a tér szakrális erejének, hatásának átélése 

miatt – itt forgatott filmjénk címe: Duende, 1985 (ld. kokas.hu/filmtar/). 

 

Bibliai utalások 

Felfigyeltünk azokra a bibliai utalásokra is, amelyek gyakran bújtatva, parafrazálva, kiemelés 

nélkül jelennek meg a Kokas-szövegekben, és megerősítik, hogy Kokas életvitelszerűen volt 

vallásos, életét-szavait átszővik az istenélmények, fohászok, áldások és hitvallások. 

Történeteiben spontánul jelennek meg a Szentírás történeteinek ismert alakjai: az emmausi 

tanítványok (12), a Jézus ölébe telepedő gyerekek, akikhez hasonlóké a Mennyeknek országa 

(Kokas, 2007b), az emberré lett, később a Jordánban térdeplő Jézus, a ráereszkedő Lélek, az 

anyja méhében repeső János, az Igét testében hordozó Mária (12).  

Bibliai szöveg illetve szövegrészlet a címe néhány fejezetnek: „Ahol ketten, hárman 

összejöttök” – Mt. 18,19 (12). „A szeretet dicsérete” – ld. 1Kor. 13 (12), ézsaiási idézetet mond 

szövegbe ágyazottan (Ézs. 52,7) (12), a zene számára „mindennapi kenyér”, ugyanakkor a 

gyerekek lámpásának olaja, amivel bemennek a vőlegény mennyegzőjére (ld. a tíz szűz 

példázatát: Mt. 25,1-13) (12), Pál apostoli levélre tesz utalást, amit lefekvés előtt a gyerekekkel 

együtt felolvastak (1Kor. 13) (12). 

 

5. Összefoglalás – a kokasi istenkép és spiritualitás jellemzői 

 

Kokas Klára Isten-kapcsolata mélységében, intenzitásában, személyes voltában a vallásos 

egzisztencialisták, a perszonalista teológia képviselői és egyes miszitkus gondolkodók (Buber, 

Weil, Pilinszky) lelkiségét idézi fel bennünk, ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy Kokas Klára 

írásaiból nem áll össze egy Kokas-specifikus Isten-tan, az ő Istene a keresztyénség Istene, 

Mestere az Újszövetség Krisztusa. „Buber a zsidó vallást az Isten-ember közti dialógus 

vallásának tartja” – állapítja KormosJózsef  (16). Meglátásunk szerint a buberi Isten és ember 

közti személyesség, meghittség jellemzi Kokas Klára vallásosságát is olyan szintű mélységben 

illetve magasságban, a hit megélésének olyan fokán, ahol nincs jelentősége a felekezeti 

hovatartozásnak, ugyanis a legtisztább jézusi istenkép érvényesül. Úgy misztikus ez a 

kapcsolat, hogy közben elkerüli a miszticizmus elragadtatásait, amiképpen „a hasszidizmusban 
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a miszticizmus nem egy titokzatos feloldódást, hanem egy bensőséges, az ember életének minden 

pillanatában jelenlévő Istennel való együttlevést jelent” (16). 

Isten és Kokas Klára kapcsolata leginkább ebben a buberi Isten-én viszonyrendszerben 

mozog, kettőjük istenképének legfontosabb összekötője, közös jellemvonása a személyesség, 

Kokas Klára Istenre való utalásai, valamint a gyerekek átváltozó táncainak, történeteinek 

interpretációiban megjelenő hitvallásszerű megnyilatkozások a buberi „én-te” viszony 

fokozhatatlan bensősségességéről tanúskodnak.  

A kokasi istenfogalom és vallásosság, illetve az ő Istennel való kapcsolatának vizsgálatát 

nehezíti, hogy 1990-ig nem volt ésszerű nyíltan beszélni, írni a katolikus, keresztény kötődésről, 

sem egy bibliai emberképre épülő pedagógiai alapvetésről. Tanulmányunkban a kokasi istenkép 

felvázolására törekszünk, miközben tudjuk, hogy Kokas Klára vallásos közegben, templomi 

közegben nőtt fel, ami erős befolyással volt későbbi hitéletének, ezáltal pedig pedagógiai 

meggyőződésének, tehát sajátos személyiségfejlesztő módszerének alakulására.  

Vizsgálódásunk során a kokasi istenkép illetve Istenhez fűződő kapcsolatának következő 

aspektusai rajzolódtak ki: hangsúlyozott személyesség, Biblia-szerűség illetve a Szentíráshoz 

való hűség, evangéliumi alázat, krisztusi elfogadás, együttérzés, empátia, nyitottság, segítés és 

támogatás szándéka, a kapcsolatok és énközlés fontossága, evangéliumi esztétika. Kokas úgy 

tanít, úgy bánik a gyerekkel, mint aki tudja, hogy őbenne éppen kialakulóban van az istenkép, 

ami egész jövendő spiritualitását, személyiségét, vallásosságát meg fogja határozni (9), 

tudatában van annak, hogy a gyermek társas kapcsolatrendszere szorosan összefügg az éppen 

gyerekkorban megalapozódó-kialakuló istenprezentációval (ld. Saussy in Robu, 23), és ez az 

énkép és önértékelés fontos bázisává válik. Éppen ilyen indíttatással és ezzel a céllal fektet 

különös hangsúlyt a személyiségfejlesztésre pedagógiájának minden mozzanatában. Az ő 

szemléletében minden életmozzanat „törekvés a végtelen felé”, minden önközlés, minden 

vallásos megnyilatkozás „kísérlet a felfoghatatlan felfogására” (6). 

Kokas Istene – az arisztotelészi „nem mozgatott mozgató” (7) párjaként – az eleve bölcs, a 

nem alkotott Alkotó (15), akinek Bach eszköz a kezében, sőt Bach „műveit a Lélek sugallta” 

(15), Bárdos karnagy pedig, amikor Beethoven Missa Solemnis-ét vezényelte, „a művet 

megjelenítő erejével az Alkotóhoz fordult, és úgy szedte le Beethoven harmóniáit az ujjai 

hegyével” (15). Isten Kokas lelkében, képzeletében úgy jelenik meg Teremtőként, hogy alkotó 

örömben formálja az embert, miközben szeme csupa mosoly (15). Ez az Isten ugyanakkor úgy 

adja a törvényt, mint „Mindenható lény”, aki maga a Bölcsesség (15). A művészek, csakúgy 

mint a gyerekek is alkotásaikat ödaföntről kapják, egyenest az Úristen ihletéséből (15). 

A gyerekek alkotásai, ahogy ők maguk is, sőt a világ egésze és az igazi zeneművek (15) 

„egyetlen összhang. Isten lehet ilyen” – vallja Kokas és hozzáteszi: „azért vágyunk annyira 

arca látására” (15). Nem túlzás azt mondanunk, hogy Kokas Klára számára Isten maga a 

teljesség, hiszen a neki juttatott részről bibliai képpel példázva azt mondja, hogy a 

mérőzsinórral neki juttatott rész, bármi is legyen az, ugyancsak maga a teljesség (15). 

Összességében Kokas egy „szerető Isten” képét közvetíti a gyerekek felé (18), egy bölcs, 

mindenható, Teremtő, de megértő Istenét, olyan Istenét, aki az ihlet forrása, ugyanakkor a 

feltámadás Istene – nemcsak a halálból, de az életből való feltámadásé is, ami a földön 

botorkálók felé való transzcendens élményközvetítést jelent (15) zene és szeretet által: „Az én 

zenébe bújóim felfedezték maguknak a művészet legszebb üzenetét: »változtasd meg élted«1. 

Azaz: támadj fel ócska magadból új életre, hisz képes vagy rá” (15). 

 

 

 

 

                                                 
1 Rainer Maria Rilke versrészlet 
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Absztrakt 

Canterbury-i Anselmus Orationes sive Meditationes (Imádságok és Lelkigyakorlatok) című 

gyűjteménye 19 imádságot (Oratio-t), és 3 Lelkigyakorlatot (Meditatio-t) tartalmaz. A 

szövegek alaphangja a bűnbánat, funkciója a közbenjárás. A bűnbánó alaphang nem csupán 

Anselmus költői adottságainak bemutatását teszi lehetővé, de egyben a filozófiai és teológiai 

traktátusaiból ismert hamartológiájának és kegyelemtanának árnyalására is lehetőséget ad. A 

közbenjáró imádságnak két formáját képviselik a szövegek: az egyik eset, amikor az imádkozó 

maga gyakorolja a közbenjárást, imádkozva barátaiért (18. ima), ellenségeiért (19. ima) és 

papként imádkozva közösségéért (17. ima); a másik pedig, amikor a szentek megszólítása azt a 

célt szolgálja, hogy imádságukkal vegyenek részt az imádkozóval együtt Isten 

kiengesztelésében (szép példája a Szent Péterhez szóló 9. ima). Az alaphang és a funkció mellett 

ugyanakkor célszerű a célközönség összetételét is megvizsgálni. Ennek meghatározásában 

Anselmus levelezése szolgáltat megbízható forrást, amely egyúttal arról is informál, hogy 

Anselmus korának elismert imádságszerzője volt.  Kolostori vezetőként a kor szokásai szerint 

elsődleges olvasóközönsége a helyi nemesség volt, melynek életvitele nem tette lehetővé a 

mindennapos vallásgyakorlatot, ezért levélben kértek lelki vezetést és hitüket erősítő 

olvasmányokat. Ugyanakkor Anselmus rendtársai is kedvelték ezeket az imádságokat, melyeket 

velük is megosztott, sőt ők is megrendelőkké váltak, az ő kérésükre írta meg a legnagyobb 

hatást gyakorló Máriához szóló imákat. Mindez pedig felvet egy vizsgálatra szoruló kérdést: ha 

Anselmustól azért kértek spirituális szövegeket, hogy azok a mindennapos hitgyakorlat egyfajta 

pótlékaiként szolgáljanak, alkalmasak-e arra, hogy valódi spirituális élményt idézzenek elő? Ez 

abban az esetben lehetséges, ha rituális jellegüknél fogva képesek az istentiszteleti „élményt” 

előidézni. A szövegek ritualitás célokat szolgáló megfogalmazását konkrét szövegi példák  

révén igyekszem kimutatni (egyrészt a gyűjteményhez készült előszó bemutatásával, másrészt 

kísérő levelek releváns megfogalmazásaival, harmadrészt néhány imádság-részlet szövegeiben 

liturgia töredékek, szerkesztés, direkt-asszociációk belekomponálásának kimutatásával). 

Amennyiben pedig sikerül igazolni a szövegek rituális karakterét, még akkor is vizsgálatra 

szorul maga a hatásmechamizmus. A magyarázatot a korszak kulcsfogalma, a spirituális 

olvasás szolgáltatja, melynek ismertetéséhez a majdnem kortárs Szentviktori Hugó 

Didascalicon című írásához célszerű folyamodni. Hugo írása, a szerzetesi hagyományhoz 

igazodva, az olvasásról, imádságról és tanulásról úgy beszél, mint amelyek ugyanazon 

hitgyakorlat különböző formái. Az olvasás is része az életszentségnek, ezáltal pedig már 

eszköze a szakrális tértől és közösségtől való fizikai távolság és akadályoztatás, elszigeteltség 

áthidalásának.  

Kulcsszavak: középkor, dogmatörténet, liturgiatörténet, Canterbury-i Anselmus, lelkiség  

 

 

1. Canterbury Anselmus Orationes sive Meditationes című gyűjteménye 

 

Canterbury-i Anselmus (1033. Aosta – 1109. április 21. Canterbury) bencés szerzetes, a Bec-i 

kolostor második apátja (1078-1093), teológus, filozófus és Canterbury érseke (1093-1109) 
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volt. Mindemellett egy 19 imádságból (oratio) és 4 lelkigyakorlatból (meditatio) álló 

gyűjtemény szerzője. A gyűjtemény (Orationes sive Meditationes) első darabjai az 1070-es 

években keletkeztek. Bizonyítja ezt Anselmus egyik levele, melyet Adelaidának címzett 1 és 

amelyben leírja, hogy engedve Adelaida kérésének készített néhány zsoltárkivonatot (flores 

psalmorum) és mellékel még hét imádságot, amelyek közül az első nem is imádság, hanem 

lelkigyakorlat. E levélben pedig fel is sorolja, ennek megfelelően, az Első Lelkigyakorlatot, 

továbbá a Szent István vértanúhoz szóló imádságot és a Mária Magdolnához szóló imát, sajnos 

a másik négy imádság címét azonban nem említi meg, így azok beazonosítására csak 

feltételezések vannak2. A gyűjteményt 1104-ben zárta le, amelyről a gyűjteményhez készített 

előszava is szól, és tudjuk, hogy az anyagot Matildának el is küldte. Mivel a 3. sorszámú 

lelkigyakorlat tematikájában a Cur Deus Homo traktátus egyértelmű hatását mutatja (többek 

között a kritizált szükségszerűség-fogalom pontosítását is tartalmazza), ezért az utolsó darab 

biztosan a Cur Deus Homo utánra datálható3. 

 

Anselmus az imádságok és lelkigyakorlatok megírásakor világosan megfogalmazta célját. Az 

előbbiekben idézett levélben (E10) Anselmus úgy fogalmaz, hogy a „...által a bűnös lélek magát 

röviden megvizsgálja, megvizsgálva önmagát elveti, önmagát elvetve megalázkodik, 

megalázva magát a végítélettől való félelemtől kényszeríti, hogy kiáltásban és könnyekben 

törjön ki4”  

 

A gyűjteményhez 1104-ben írt előszavában pedig így ír az imádságok olvasásának módjáról:  

„Az alább leírt imádságokat avagy meditációkat azért adtam közre, hogy Isten iránti szeretetre 

(amor), és istenfélelemre indítsák az olvasó lelkét, illetve önvizsgálatra; nem lármában, hanem 

csöndességben (in quiete) való olvasára; nem is sietve és fürgén5 ; hanem lépésről lépésre,  

figyelmesen és lelkiismeretesen meditálva6 (sed paulatim cum intenta et morosa meditatione).” 

Még azt is hozzáteszi, hogy nem kell egy imát vagy meditációt még végigolvasni sem, nehogy 

megunják e tevékenységet, csak annyit olvasson, amennyi nem fárasztó számára, nem untatja, 

hanem  „… érzi, hogy, Isten segítségével, van ereje az imádság iránti szeretet feltüzelésére 

fordítani, avagy amennyire ez gyönyörködteti.”  

 

                                                 
1Az Anselmus levelezését tartalmazó F. S. Schmitt-féle kritikai kiadásban 10. sorszám alatt közölt levél címzettje 

Hódító Vilmos lánya volt – véli W. Fröhlich, aki  a teljes levelezést angol nyelvre fordította. W. Frölich (1990)  

93. Tanulmányom elkészítésekor az ő fordítására támaszkodom, bár néhány helyen a terminológia bemutatása 

végett utalni fogok a latin szöveg megoldásaira is. A levelekre való utalások során a levél kritikai kiadásban 

szereplő sorszámát és egy E betűt (epistula) fogok használni, így például a 10. levélre E10-ként fogok utalni. 
2B Ward (1973) 275. Frölich (1990.) 92-94 
3Vagy legalábbis érzékelhető, hogy a szükségszerűség fogalom használata kapcsán megfogalmazott kritikákra, 

melyek szerint, ha Krisztus szükségszerű megváltó, mint tökéletes istenember, akkor istensége kérdésessé válhat, 

hiszen a szükségszerűség szembemegy az omnipotenciával. Erre reagálva az említett meditációban sokszorosan 

hangsúlyozza Anselmus, hogy Jézus önként halt meg (sponte moriebatur).  
4Qua se peccatoris anima breviter discutiat, discutiendo despiciat, despiciendo humiliet, humiliando terrore ultimi 

iudicii concutiat, concussa in gemitus et lacrymas erumpat. Frölich fordításában: in which the soul of the sinner 

briefly contemplates itself;  contemplating, it despises itself; despising, it humiliates itself; humiliating, it agitates 

itself by the terror of the last judgment, and though this agitation it breaks down in groans and tears. A despicio 

szót lehetne lenézésnek is fordítani, egyfajta önmegvetésnek, gondolva Jézusnak azon mondatára, hogy mert aki 

megalázza magát, felmagasztaltatik, azaz az alázat az önmegvetés a Krisztus általi üdvözítő felemeltetés útja, de 

az önmegvetésre, önelvetésre való buzdítás egybevág az imádságok szövegének visszatérő fogalmával, amikor is 

Anselmus a szentek megigazult mennyei állapotát látva és a maga bűnét megvallva (confessio) elismeri, hogy ha 

meg nem tudja békíteni Istent és az Ő szentjét (utóbbival azt remélve, hogy előbbi is megtörténik, avagy fordítva 

– ezzel a gondolattal játszik a Szent Péterhez szóló imában is), akkor őt a szent és az ő Ura elveti (sperno). 
5Sebesen, gyorsan, élénken 
6A cum ez esetben a cselekvés körülményeit jelenti (a Finály Henrik-féle Szótár javasolja e fordítási lehetőséget) 
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A csöndes, magányos, és elmélyült, figyelmes imádkozási módot javasolja a Benedek Regula 

52. fejezetének 4. verse is: „ne hangosan imádkozzék, hanem odafigyelő szívvel és könnyek 

között”7. A két idézetet összevetve kiolvasható Anselmus egyértelmű célja e szövegek 

megírásával: a kolostori magányos imarítusnak a falakon kívüli gyakorlásában segítséget adni8. 

 

Anselmus törekvése teljességgel egybevág a korabeli közel fél évezredes szokásokkal: mivel a 

nemes hölgy vagy úr nem tudta hitét a mindennapokban úgy gyakorolni, ahogyan szerette volna 

– hiszen időbeosztása és társadalmi helyzete ezt nem engedte – ezért az általa irányított területen 

működő kolostor vezetőjétől lelki vezetést kért, ez a kapcsolat pedig akkor is jól jött, ha a 

kolostor esetleg kezdett nagyobb mértékben szűkölködni. Ez  A Wilmart, R. W. Southern és B. 

Ward álláspontja9. 

Jelen írásban azt állítom, hogy ezek a szövegek, Anselmus imádságai és lelkigyakorlatai rituális 

karakterű írások, és mint rituális karakterű írások, olvasásuk révén alkalmasak az Isten és ember 

közötti közvetítésre, a megbékélés elősegítésére. 

Érvelésemet 4 lépésben kívánom felépíteni.  

1. Tisztázom a rítus fogalmát. 

2. Bemutatom az általam használt rítus-fogalom érvényességét Anselmusnál szövegi példák 

segítségével. 

3. Rámutatok ennek az Anselmus által megfogalmazott célrendszerrel való kapcsolatára. 

4. A szövegek ritualitását igazolva, a spirituális olvasás fogalmával a szövegeket összekötve 

megkísérelem megindokolni azt az erős hatást, amelyet olvasóikra gyakoroltak. 

 

2. Liturgia vagy rítus? 

 

B Ward, aki angol nyelvre fordította Anselmus imádságait és lelkigyakorlatait, írt a gyűjtemény 

elé egy előtanulmányt, melyben kitért az imádságok és lelkigyakorlatok liturgikus jellegére is. 

Ebben az írásban három kategóriát állít fel. Az első kategóriába azokat az imádságokat sorolja, 

amelyek használhatóak akár a liturgiában is, ide tartozik például a Szent kereszthez szóló 3. 

sorszám alatt közölt imádság, amely a veneratio crucis nagyheti szertartásán akár el is 

hangozhatott a liturgiában. A második kategóriába azokat az imákat sorolja, amelyekben 

vannak liturgikus szövegtöredékek, utalások (a Szent Péterhez szóló imádságban az O princeps 

apostolorum antiphona, amely a kritikai kiadásban a 9. ima), a harmadik kategóriába pedig 

szerinte azok a szövegek tartoznak, amelyeknek nincs liturgikus kapcsolódása10, ezek inkább 

teológiai traktátusok, mint rituális szövegek (ide sorolja a Barátainkért és az Ellenségeinkért 

mondott imádságot a 18. és 19. ima).11 

 

A rítus a legáltalánosabb megfogalmazás szerint olyan ismétlődő magatartás, amely egy 

közösség számára valamiféle tervezhető hatást közvetít aktuálisan12. Fontos figyelembe venni 

ennek kapcsán, hogy a rítus nem valami leírt viselkedés, nem egy forgatókönyv, a rítus ugyanis 

                                                 
7… oret non in clamosa voce, sed in lacrimis et intentione cordis 
8Azért a magányos, mert a fent idézett Regula-részlet az imateremben történő magányos imádkozás szabályait 

ismerteti. Csöndes ima ez, hogy ne zavarjon másokat esetleg, ha ők is jelen vannak (szemben az imaórák közös, 

hallható hangon végzett zsoltározásával); könnyek között és figyelmes szívvel – ezek pedig a bűnbánat 

körülményeit jelző kitételek.  
9R. W. Southern (1992) 91-112 
10Ennek a kategóriának létjogosultságát vitatom, a hely szűkössége miatt azonban itt nincs lehetőségem 

ellenérveimet kifejteni, annyit szeretnék itt csak röviden megjegyezni, hogy a barátokért mondott imádságban a 

kutatásom jelen állása szerint a nagycsütörtöki lábmosási rítus indirekt jelenléte felvethető. 
11B Ward (1973) 27-35. 
12Ezt nevezi a néprajztudomány szokáscselekménynek. l. Magyar Néprajzi Lexikon rítus szócikke Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1977-1982 letöltve: 2019. június 16. http://mek.niif.hu/02100/02115/html/4-983.html 



580 

 

az, ami a forgatókönyv alapján megvalósul. Ott és akkor. A rítust ezért a tapasztalatért végezzük, 

ismételve és lehetőség szerint ugyanúgy. A rítus éppen ezen tapasztalat miatt speciális és fontos 

az aktuális jellege, hogy most végezzük és most tapasztalunk. Ezért hangsúlyoztam, hogy nem 

maga a forgatókönyv, a leírás, akár egy szertartáskönyv a rítus, hanem, amit abból itt és most 

megvalósítunk. A rítusban tehát forgatókönyv végrehajtását meg lehet ismételni, de a rituális 

élmény mégis egyedi, aktuális. Mivel pedig nem önmagáért végezzük csupán, hanem a hatásért, 

amit közvetít, éppen ezért hangsúlyoztam a közvetítő jellegét. Megvan a rítusa egy 

diplomaosztó ünnepségnek, amelyet előre megterveznek, sőt az egyetemeken évről-évre 

hasonlóan zajlik, de az teszi rítussá, amit együtt azon az ünnepélyes napon átélünk, akár azért, 

mert átvesszük a diplománkat, akár azért, mert szerettünk diplomázik, vagy látva a 

diplomázókat saját leendő diplomázásunkról álmodozunk, vagy már átéltük ezt, de ha nincs 

semmilyen kifejezett kapcsolódásunk, akkor is magunkkal viszünk egy élményt, mert részesévé 

váltunk.  

Egy másik példa a házasságkötés. A házasságkötés rítusa nem hat rám, akár olvasok róla, akár 

látok egy menyegzői forgatókönyvet, vagy egy szertartáskönyvben megmutatják, hogyan zajlik 

egy templomi házasságkötés. Ha résztvevője lehetek egy menyegzőnek, akkor viszont átélek 

egy tapasztalatot és ehhez az átéléshez nagyban hozzájárul egy magatartássor, ami erre a 

tapasztalásra elvezet. A magatartássor pedig összetett, hiszen a rítus szabályozott elemeihez 

tartozik akár az öltözék is, a helyszín is és az elhangzó szövegek is. Lehet más ruhában is 

házasságot kötni, de akkor meg fogják utána jegyezni, hogy ez nem volt igazán klasszikus 

esküvő. A magatartás sor pedig, ami ezt az élmény-összességet közvetíti: ez a rítus. 

Ha mindezt vallásos szóhasználatra konkretizáljuk, akkor rítusnak azt nevezzük, ami 

közvetíteni képes az ember és a transzcendens lény, istenség között. Rítus az, most már 

keresztény megfogalmazásban, amely közvetít Isten és ember között, ami megjeleníti, jelenvaló 

tapasztalattá teszi a megváltást, sőt aktualizálja számomra – például a szentség révén13.  

Ebben az értelemben rituálisak Anselmus szövegei, hiszen ezek a lelkigyakorlatok és 

imádságok azzal a céllal íródtak, hogy Isten és ember között közvetítsenek, a bűnök felismerése, 

a bűnbánat gyakorlata, és a bűnvallás révén pedig a bűnből való megtisztulást – amely 

leginkább elválaszt Istentől – előremozdítsák.  

Van ugyanakkor a rítusnak egy másik megfogalmazása is, amely sokkal szorosabban 

kapcsolódik a liturgiához: helyi sajátságokat követő, jogilag szabályozott liturgikus 

magatartásforma. A liturgia központosítása előtt számos helyi variabilitást  mutató liturgia-

változat létezett, nálunk magyaroknál is létezett az ún. Esztergomi Rítus, de voltak sokkal 

régebb óta fejlődő helyi rítusok is. Fontos a jogi szabályozottság, amely a rítust és annak 

teológiai alapját összekapcsolja. Ilyen értelemben Anselmus szövegei közül ennek a keresztyén 

rítus definíciónak a B. Ward szerinti 1. kategória felel meg.  

Vizsgáltam kutatásaim során még egy rítus-definíciót, amelyet René Girard fejtett ki. Girard a 

Mi rejtve volt a világ teremtésétől fogva című művében úgy jellemzi a rítust, hogy az nem más, 

mint a társadalomban ösztönösen jelenlevő, de tiltott agresszív késztetések szabályozott, éppen 

ezért feszültséget csökkentő megélési formája14. Girard a történelem során ismétlődő közvetlen 

(pogromok) és közvetett (boszorkányperek)  agresszív közösségi megnyilvánulások 

vizsgálatakor kimutatott egy olyan közösségi kiközösítési folyamatot, amelynek része egy 

közösséget sújtó válság (természeti csapás, járvány, társadalmi krízis), amelynek okát a 

közösség valamely tagjának jelenlétére vagy viselkedésére vezeti vissza és ezért kitaszítja, 

esetleg el is pusztítja, hogy vére árán lemossa magáról a rontást. Számos mitikus, irodalmi és 

                                                 
13Ez a rítusról szóló gondolatmenet B Cooke és G Macy (2005) igen szűkre szabott összefoglalása 

1. 14 R. Girard (2013) 32 „… a rituálé esetében a feladat nem az, hogy elkerüljék, hanem éppen az, hogy 

reprodukálják a mimetikus válságot. Míg a tiltás a válság vázlatos körvonalait adja, ezzel szemben a rituálé 

erősen kisarkítja. Nem kétséges, hogy a mimetikus krízis mozgat minden vallásos gondolkodást.” 
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történelmi példát csokorba szedve vázolja fel az emberi közösségek újra meg újra ismétlődő 

viselkedését, amit mimetikus ciklusnak nevez magyar nyelven is olvasható műveiben15.  

 

A keresztyén megváltástanban ugyanakkor azt ismeri fel a Látám a sátánt, mint a villámlást 

lehullani az égből című művében16, hogy Jézusban az önfeláldozó, és a mimetikus ciklust jól 

ismerő Isten (Jeruzsálem, te megölöd prófétáidat) nem előidézi a mimetikus válságot, hanem 

kiszolgáltatja magát annak és miután halálára és feltámadására rítust alapít, végleg lezárja azt.  

Éppen a meditációk céljának megfogalmazása teszi szükségessé az önvizsgálat lehetséges 

eredményeinek vizsgálatát. Az önvizsgálat ugyanis szélsőséges esetben önmagunk 

felmentésére is vezethet éppúgy, mint az önvád akár már pszichopatológiai állapotának 

előidézésére. Ideális esetben pedig a bűn feletti megszomorodásra jutunk. A rítusnak – 

Anselmus lelkiségi programjában – az a célja, hogy az önvizsgálat révén eljussunk a 

bűnbánatra, a bűnbánat révén a bűnvallásra, a bűnvallás után pedig Isten feloldozásának és a 

Vele való megbékélésnek örömteli tapasztalatára. 

 

3. Eredmények 

 

Eredményeim bemutatásakor két szöveg rövid elemzésére vállalkozom, hogy kimutatható 

legyen Anselmus lelkiségi programja.  

 

3.1. A Szent Péterhez szóló bűnvalló ima rituális karaktere 

 

A girardi mimetikus motívum jelenlétére elsőként ennek az imának olvasása során figyeltem el. 

Az ima első részében egy részletesen kidolgozott kép olvasható, amely két bibliai történetet 

szintetizál. Egyrészt az elkóborolt bárány példázatát, amely után elmegy a pásztor, hogy 

megmentse és visszaviszi a nyájba, sebeit pedig begyógyítja. A másik szöveg Péter pásztori 

megbízásáról szól, amelyről János evangéliumának 21. fejezetében olvashatunk, ahol Jézus 

háromszor is megparancsolja Péternek: legeltesd az én juhaimat. Péter tehát a pásztor, akinek 

feladata van az elveszett juhocskával: meg kell keresnie, meg kell gyógyítania és vissza kell 

helyeznie a nyájba.  

A juhocskát azért kell felkutatnia, mert elkóborolt, azaz a bűn útjára lépett. A kép allegorikus 

értelmezésekor Anselmus a bárányt saját lelkével azonosítja, a vadállatok harapásait pedig 

démoni támadásokkal. A sebzett állat, azaz a sebzett lélek látványa pedig a keresztyén lelket 

irgalomra kell, hogy indítsa. Csakhogy nem ez az egyetlen olyan ima, amelyben a segítségül 

hívott szent megengesztelése, mérhetetlen haragjának megenyhítése, elutasításának 

kiküszöbölése a célja. Ez a fajta haragos elvetése a sebzettnek azért figyelemreméltó, mert a 

sebzettség a mimetikus erőszakot kiváltó egyik sztereotípia a girardi modellben. Ugyanez az 

elutasítás jelenik meg a Máriához szóló három imában is, ahol a bénult, gyönge, beteg 

Anselmus a szenttől is feloldozást kér. Egyedül talán a Mária Magdolna imában nem jelenik 

meg, hiszen Mária Magdolna volt talán a legbűnösebb, épp ezért legmegközelíthetőbb szent 

Anselmus gondolkodásában.  

Éppen ezért Anselmus elkeseredett érvelésbe kezd, és rájön: az igazság (iustitia) soha nem 

állhat az ő oldalán. Csak a kegyelem mentheti meg őt, viszont Isten kegyelme a szent 

elutasítását is felülírja és arra kell, hogy késztesse a menny kapujában álló Pétert, hogy az 

imádkozó lélek előtt megnyissa a kaput.  

Az állatszimbolikával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a Biblia beszél az ördögről, 

mint ordító oroszlánról (1 Péter 5,8) és a 13. századi Bec-i misekönyvben van egy szép 

                                                 
15Girard (2013) 48. 
16Girard (1999) 161-162 
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könyörgés a virágvasárnapi körmenet zárásaként, amely ima után nyílik meg a templom – a 

menny reprezentánsának – kapuja: „libera me de ore leonis17” 

 

A bénultsággal, gyöngeséggel, nem elég forró imádsággal (szintén visszatérő motívum) 

kapcsolatban pedig érdemes felidézni a Laodiceai gyülekezethez írott levél híres mondatát 

arról, hogy az Úr megveti, kiköpi a langymeleg kereszténységet (Jelenések 3,14-22) 

 

3.2. Az Első Lelkigyakorlat Rituális karaktere 

 

Az Első lelkigyakorlat központi képe a gyümölcsöt nem hozó fa, amely akár a gyümölcstelen 

fügefára, vagy arra a szőlőtő képre is utalhat, amely János evangéliumának 15. fejezetében 

jelenik meg, melynek az a lényege, hogy a Krisztusban megmaradó szőlővessző gazdag 

gyümölcsöt hoz, tehát a gyümölcstelenség bűnre, Krisztustól való eltávolodásra utal.  

 

A szöveg számos negatív jelzőt alkalmaz, de főként a haszontalanságot hangsúlyozza (inutilis), 

valamint a kárhozatosságot: „Bizonyos és igaz az, amit az Igazság mond: »minden fa, amely 

nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik«.18” 

 

A bűnös ember feszült, könnyfakasztó belső lelki állapotát jól érzékelteti ez a két mondat: 

Undorodik lelkem az életemtől19. Élni restellek, meghalni reszketek20.  

 

Ez a bénultság ugyanakkor veszélyes, hiszen cselekednem kell, tudva, hogy az ítélet napja 

közeledik: könnyekre kell fakasztania a ténynek, hogy bűnös vagyok és kétségbeesett 

kiáltozásra, tudva, hogy az ítélet által pokolra is juthatok.  

 

A bűn pedig nem más, mint a gőgösségemből fakadó sértés, tiszteletlenség (dishonor) Isten 

iránt. Ez a hamartológia a Cur Deus Homo bűnfogalmával rokonítható21.  

 

Az ember keménységének (duritia) pedig meg kell törnie, a bénultságából ki kell mozdulnia. 

Bénultsága ugyanis egyfajta szundikálás, alvás, amelyből fel kell ébrednie, hiszen, ha az 

eljövendő ítélet fenyegetése, mennydörgése sem rázza fel a bűnös lelket, akkor nem is alszik, 

hanem halott. „Miért szunnyadsz el, bénult, kiköpésre méltó22 lélek,  miért szunnyadsz el? Aki 

nem ébredsz fel, aki nem remegsz attól a mennydörgéstől, nem is alszol, hanem halott vagy.23” 

 

Az ember tehát ebben az állapotban sír, könyörög és reménykedik, hogy ugyanaz a Bíró, aki 

egyben a Megváltó is, megkönyörül az emberen, és bebocsátást ad a mennybe. Az ezen pozitív 

végkifejletért való könyörgés, és ennek reménye ugyanakkor csak a szöveg végén szólal meg, 

a 99 soros szöveg utolsó harmadában.  

 

3.3. Anselmus céljai és e szövegek összhangja rituális szemszögből 

                                                 
17Közreadja: A Hughes (1963) 57. 
18Constat enim et verum est quod veritas dixit: »Omnis arbor quae non facit fructum bonum, excidetur et in ignem 

mittetur«. 
19 A latin szövegkiadás Kritikai apparátusa azonosítja a mondatot: Jób 10,1a Káldi fordításában: Undorodik a 

lelkem az élettől! A két meus kihangsúlyozását mégis fontosnak találtam. Taedet animam meam vitae meae. 
20Vivere erubesco, mori pertimesco. 
21L CDH 1.11 Dér Katalin fordításában: „Tehát minden bűnös az Istentől elragadott tiszteletet tartozik megfizetni 

Istennek, ez az az elégtétel, amivel minden bűnös tartozik neki.” Dér Katalin (2007) 267 
22A szó erősebb, de valószínűsíthetően ez is a Jel 3-ra utal Quid dormitas, anima tepida et digna evomi, quid 

dormitas? 
23 Qui non expergiscitur, qui non tremit ad tantum tonitruum, non dormit, sed mortuus est. 
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Ezen két kiemelt szöveg néhány részletén keresztül arra igyekeztem tehát rámutatni, hogy 

Anselmus megfogalmazott egy lelkiségi programot. Ennek a programnak a sarokpontjai az 

önvizsgálat (meditatio) és a bűnvallás (confessio), célja pedig a bűnből való feloldozás 

elnyerése. Kérdés, hogy mindez a girardi rítusfogalomnak megfelel-e, önmagam áldozattá 

nyilvánítása, az önostorozás, a sírás, önmagam elvetése, egy ellenségesnek tűnő mennykép 

felvázolása, egy haragvó Isten és a lángban álló pokol szorítása24 vajon illeszkedik-e ebbe a 

modellbe? 

 

A fenyegetettség, az erőszak, a kitaszítottság és a szenvedés képei jelen vannak. Ugyanakkor a 

sztereotip ítélkezésnek lényegi eleme, hogy nem vizsgálja a kiváltott szenvedésben az ok-

okozati viszony valós fennállásának lehetőségét, csupán feltételezi. Itt viszont több, mint 

bizonyos, hogy egy ítéletre méltó lélek szenvedését látjuk, s az is, hogy az önostorozás 

egyértelmű célja a megváltás reménységének realizálása. Azaz van remény, s ilyen értelemben 

a girardi állítás, hogy a Jézus által alapított rítus komolyan vétele a mimetikus ciklusok 

mindenkori lezárását teszik logikailag szükségszerűvé. Jézus megváltása ugyanis időben is 

egyetemes, eltörli a mindenkori ember mindenkori bűnét, ha az ember bűnbánatot tart. Ez 

viszont az ítélkezés jogát kiveszi a kezünkből (a szentek kezéből is). Ebből pedig az következik, 

hogy a Bíró és a Megváltó egy és ugyanaz. Hozzá kell a feloldozáshoz vezető rítusban 

közvetítést találni. Van tehát hasonlóság a girardi áldozati sztereotípiával, azon belül is a 

betegség motívummal. Amennyiben a rítus a közösségi erőszak elkerülését, megelőzését, 

kizárását célozza, Jézus megbékítő áldozatának újraélése, mint rítus első rendben a szentségben 

történik meg, de úgy tűnik, hogy az imádság is lehet az égi harag kiengesztelésének reális útja, 

mert az égi harag válasza a megtérésre, a bűntől való elfordulásra és annak megvallására 

bűnbocsánat („Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít 

minket minden gonoszságtól.” 1 János 1,9) 

 

Ebből pedig adódik a legfőbb kérdés: hogyan lehet az imádságok olvasásával a bűnbánat rítusát 

gyakorolni? A bűnbánat gyakorlatában ugyanis fontos és szükségszerű a lelki vezető, a 

lelkipásztor jelenléte. Ha az utóbbi levélben elküldi a bűnbánatra serkentő lelkigyakorlatot és a 

bűnvaló imát, vajon eljut a bűnös lélek a feloldozásig? Azért fontos kérdés ez, mert lényeges, 

hogy e levélben küldött imádságok címzettjeinek egy része (nem csak a nemesek, hanem 

szerzetestársak is megkapták, de itt most a nemesekre gondolok), az egyházzal való 

kapcsolattartását igen esetlegesen tudta gyakorolni. Ez pedig azért jelentős probléma, mert az 

egyház ekkoriban már sokat haladt előre  a bűnbánati rítusok gyakorlásának kidolgozásában. A 

kolostori falakon kívül ugyanakkor az emberi közvetítés, segítség, jelenlét lehetősége 

meglehetősen minimális volt. Éppen ezért volt jelentős Anselmus segítsége a levelekben küldött 

imádságokkal, és a szövegek ritualitásának megvalósulását segítette a spirituális olvasás is.  

 

A fogalmat Ivan Illich alkalmazza Szentviktori Hugo Didascalicon című művéhez írott elemző 

munkájában. Illich szerint a skolasztika előtti ember nem információgyűjtés céljával olvas, 

hanem azért, mert hasznos, mert táplál, mert nemesít. Nyilvánvalóan az információgyűjtő 

olvasásra szakosodott agyú ember a Szentírást sem csupán lelke épülésére olvassa, vagy 

hallgatja felolvasását, figyel és gyűjti az ismereteket: megtanulunk értelmezve olvasni. A 13. 

század előtt ugyanakkor a könyvek még nincsenek fejezetekre osztva, nincs a könyvekben 

                                                 
24Szintén az Első lelkigyakorlat megfogalmazása: „E bűnök miatt fognak megvádolni, a rémisztő igazság [pedig] 

ez: alattad tátong a pokol borzalmas üressége, feletted haragos Bírád, benned lángoló lelkiismereted, kívül pedig 

a tűzben álló világ.” (Hinc erunt accusantia peccata, inde terrens iustitia; subtus patens horridum chaos inferni, 

desuper iratus iudex, intus urens conscientia, foris ardens mundus.)  
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tartalomjegyzék, oldalszám, nem kiemelt cél a visszakereshetőség. A cél az építő olvasás25. Ez 

valamennyire jelen van a hobbiszerű olvasásban még napjainkban is, és néha a Bibliát is így 

olvassuk. Ez a fajta olvasásszemlélet pedig az olvasást is lelkigyakorlattá teszi önmagában. 

Nem véletlen, hogy Anselmus fontosnak tartja, hogy figyelmesen, lassan, csöndben olvasson 

az ember, ne olvasson unalomig, vagy a pillanat gyönyörűségének elveszítéséig.   

 

4. Következtetések, kitekintés 

 

E vizsgálat alapvető célja az volt, hogy Anselmus Orationes sive Meditationes című 

gyűjteményének vizsgálatával igazoljam azt a feltevésemet, hogy e szövegek rituális 

karakterűek. Ehhez általános, és speciálisabb rítusfogalmak érvényességét vizsgáltam, és a 

szövegek hatásgyakorlásának módjára is rákérdeztem. A kutatás következő szakaszában 

fontosnak tartom a szövegek önmagukban való liturgikus karakterének vizsgálatát is igazolását, 

ehhez pedig már szükség lesz egy kánonjog-történeti vizsgálatra is.  

 

A vizsgált levél és bevezetés egyértelművé teszi, hogy Anselmus e szövegek megalkotásakor 

rítusszövegeket igyekezett létrehozni. Működőképességét pedig Illich teóriájának 

beillesztésével tartom bizonyíthatónak. Disszertációmban természetesen törekedni fogok az 

elsődleges forrás alaposabb vizsgálatára is. 
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Absztrakt 

A sci-fit sokféle jelzővel illethetjük: beszélhetünk róla úgy, mint az ötletek, a változás vagy a 

kognitív elidegenedés irodalmáról, kiemelhetjük fontos jellemzőjeként, hogy a (ma még) 

lehetetlent fiktív tudományos alapokra helyezve lehetségesnek mutatja, vagy azt, hogy az 

ismeretlent próbálja feltérképezni és ezáltal közelebb hozni olvasóihoz. 

Éppen ezen műfaji sajátosságokból következik, hogy a történetbeli konfliktus forrását 

sokszor egy világméretű, vagy egyelőre csak egyéni, de később egy egész közösséget fenyegető 

kataklizma előjeleinek megjelenése, közeledése, vagy a baj bekövetkezése nyújtja. 

Tanulmányomban hat ilyen jellemző narratívát vizsgálok, melyekben az érintettek részéről a 

fenyegetéshez való hozzáállás sokszor gyökeresen eltérő és ennek következményeképp a 

veszélyből adódó problémák kezelésének teljesen különböző módjaival találkozhatunk. A hat 

narratíva a következő: 1. A klasszikus felvilágosodás, ill. a pozitivizmus szellemiségének 

narratívája: az emberiség fejlődése töretlen és bármilyen krízis álljon is elő, az emberi erővel és 

összefogással megoldható, áthidalható és legyőzhető (Asimov  Alapítvány-Birodalom sorozata).  

1.1. Világmegmentés-narratíva: az abszolút antropocentrikus nézőpont, melynek értelmében az 

emberiség megmentése a „gonosz” idegenektől/természeti katasztrófától/gépektől abszolút 

elsőbbséget élvez. A hollywoodi tömegfilm tipikus sablonja. (Világok Harca, Terminátor, 

szatirikus feldolgozások: Orson Scott Card: Végjáték, Robert Heinlein: Csillagközi invázió). 

2. Az átmeneti állapot narratívája: Jelen világunk és fejlettségi fokunk csupán egy lépcsőfok egy 

alacsonyabb rendű és egy magasabb rendű – humán és poszthumán – létállapot között. A magasabb 

rendű állapot elérése elvezethet az emberiség megváltásához ill. jelen formájában való 

megszűnéséhez (2001 – Űrodsszeia, Arthur C. Clarke: A gyermekkor vége). 3. A 

disztópia/kiútkeresés narratívája: A világunk romlott és (szinte) menthetetlen hely. A tömegek 

fölött autoriter rezsim uralkodik, a jogállamiság nem, vagy csak részleteiben működik, az 

állampolgár megtévesztett/megfigyelés alatt áll, az emberek túlterheltek és/vagy elidegenedtek 

egymástól. Kilátástalan helyzetükön lényegében már csak egy külső beavatkozás (csoda, 

transzcendens, vagy olyasmi, amit a jelen tudomány még az előbbi kategóriákba sorol) segíthet(ne) 

(ld. Philip K. Dick művei). 4. Apokalipszis/világvége utáni narratíva: a Föld sorsa az 

elkerülhetetlen pusztulás, de az emberiség egy kiválasztott része/ az ártatlanok (gyermekek, 

állatok) esélyt kapnak az újrakezdésre egy másik világban (Kim Stanley Robinson: Aurora, 

Amikor megállt a Föld). 5. A kozmikus jelentéktelenség narratívája: az emberiség, illetve a föld 

története egy kozmikus narratívának csupán hallatlan jelentéktelen szeletkéje. Porszemek vagyunk 

a világegyetemben, valójában nem számít, hogy mit teszünk, vagy mit nem. (Arkagyij és Borisz 

Sztrugackij: Piknik az árokparton, Vonnegut: A Titán szirénjei, Douglas Adams: Galaxis útikalauz 

stopposoknak). 

Dolgozatomban a fentebbiekben felvázolt kategóriákat példázó irodalmi művek és filmek 

bevonásán keresztül azt vizsgálom, hogy milyen létfilozófiai alapállás húzódik meg a felsorolt 

motívumrendszerek mögött és hogy ezek adott esetben hogyan formálják a világnézetünket, 

milyen jövőket és megoldási módokat projektálnak az emberiség számára. 

Kulcsszavak: tudományos fantasztikus, fikció, narratíva 
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1. Bevezetés 

 

Jelen tanulmány arra az alapkoncepcióra épül, hogy a SF művek nyitó-és záró szituációját 

(olykor többet is, olykor magát az egész művet) be lehet sorolni a következő öt kategóriába:  

 

1. Töretlen haladás  

1.1. Klasszikus hollywoodi narratíva  

2. Átmeneti állapot  

3. Permanens krízis  

4. Apokalipszis / után  

5. Kozmikus jelentéktelenség 

 

A fentebbi besorolás a SF szövegkorpuszának a művek filozófiai hátterét és atmoszféráját 

tekintve azoknak egy képzeletbeli antropológiai optimizmus-pesszimizmus skálán való 

elhelyezhetőségével is kapcsolatba hozható és az ezen a skálán való pozíciójuk erősen korrelál 

az általam javasolt felosztásban elfoglalt helyükkel. 

A normalitás és a harmónia, valamint az ezeket megtörő krízis és a katasztrófa 

megkerülhetetlen szembenállása és ezeknek az összetett, egyik állapotból a másikba forduló 

dinamikája szerves része a legtöbb SF-műnek. A különböző kategóriák közötti váltások 

vizsgálatának során fény derülhet az egyes alműfajokra rendszerszinten jellemző, vagy egyes 

ikon-fajtákhoz, novumokhoz etc. kötött, szükségszerűen egymásból következő logikai 

láncokra, amelyekre egy más megközelítésű elemzés során nem találhatunk rá.  

A szükségszerű összefüggések és az egymásból következő cselekményelemek feltárása 

révén jobb rálátásunk nyílhat mind a művek narratív szerkezetére, mind pedig az általuk 

közvetített allegorikus, parabolisztikus szignifikácókra, ezek törvényszerűségeire.  

Felépítés, célok, módszerek 

 

2. Krízis és katasztrófa-narratívák 

2.1. Krízis 

 

A krízis görög eredetű szó jelentése fordulat, vagy válság. Erősen kiélezett lelki, 

gazdasági, társadalmi, természeti helyzeteket és konfliktusokat jelöl, amelyek megoldásához új 

eszközök és megküzdési stratégiák bevetése szükséges. [1] A válság az események normál 

folyásával szemben fordulópontként szolgálhat egy egyén vagy egy csoport életében. Esélyt 

biztosít a fejlődésre, a pozitív irányú változásra, ugyanakkor a kritikus állapot elhanyagolása 

vagy nem megfelelő kezelése esetén negatív végkifejlettel is zárulhat, mind társadalmi, mind 

egyéni viszonylatban.  

A krízishelyzet pontosan azért eredményez kiküszöbölhetetlenül bizonyos válaszút-

szituációt, mert a jelentkező problémával való szembenézés az érintettek számára 

elkerülhetetlen. A felmerülő nehézségekkel való megküzdés lehet érzelemközpontú, vagy 

problémaközpontú. [1, p. 28.]  

A pusztán érzelmi jellegű krízissel ellenétben az általam vizsgált narratívák esetében a 

probléma megoldása (vagy legalább annak kísérlete) adja a cselekmény magvát és jelentheti a 

művekben megjelenő krízisek előnyös, vagy kevésbé előnyös lezárását. A felmerülő válság 

megakadályozása, a válságra való felkészülés, vagy épp annak kirobbanása és kezelése, és az 

ezzel kapcsolatos emberi reakciók elemzése és bemutatása műfaji szinten igen jelentős és 

explicit és implicit formában is. A továbbiakban tehát a krízist az egyén, vagy egy egész 

társadalmi csoport pszichológiai működését befolyásoló válsághelyzet jelölésére használom. 
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2.2. Katasztrófa 

 

A „katasztrófahelyzetek halmozott és sűrített krízisek. […] Katasztrófahelyzeten az 

emberek csoportját, esetleg tömegét is érintő szélsőséges, az életet, a testi épséget is 

veszélyeztető helyzetet értünk. A csoportot érintő vészhelyzetek jellemzője a nagymértékű 

pusztítás. Leggyakrabban váratlanul csap le, a teljes jólét, a természetes biztonságérzés válik 

pillanatok alatt tragédiák színpadává. Az előre meg nem jósolhatóság, a váratlanság fokozza a 

pánikot, a kiszolgáltatottságot, tartósabb bizonytalanságérzést okozva. […] A 

katasztrófahelyzetek speciális krízishelyzetek: csoportot érintenek, nem csak egyént, 

kínálkozik a másikban való támasz lehetősége, az összefogás, a terhek megosztása, a segítség. 

A csoportlélektani jelenségek sora, mint például a társas befolyásolás, konformizmus, 

érzelemvezéreltség, pánikreakció ellenben rontják az egyén megküzdési stratégiáit. A 

problémaközpontú munkamódok helyett érzelemvezérelt technikák, rendezetlen és gyakran 

eredménytelen cselekvések dominálnak. Ugyan a katasztrófák nagyobbik része váratlan, de 

léteznek előre jelzett vészhelyzetek is. Egy árvíz bekövetkezését nagy valószínűséggel meg 

lehet jósolni, létrejöhet az összefogás, a fölkészülés, a társas támogatás.” [1, pp. 29-31.] 

A SF katasztrófák egész tárházát vonultatja fel, az ember és ember, ember és idegen, vagy 

ember és gép közötti háborúktól kezdve a természeti kataklizmákon át egész bolygók, vagy 

egész civilizációk lehetséges, vagy tényleges megsemmisüléséig. A megjelenített katasztrófák 

mindig születésük korszellemének termékei. Szolgálhatnak ökológiai, társadalmi, politikai 

figyelmeztetésként, de lehet pusztán társadalmi feszültség-levezető szerepük is. A filléres 

regényekben és a tömegfilmben pedig azért van rájuk szükség, hogy a válogatott szörnyűségek 

elhárítása révén a főszereplő hőssé válhasson és újra meg újra megmenekülhessen a világ. 

 

3.  A krízishez vagy katasztrófához való viszony 

 

Az alábbiakban öt eltérő jellemző SF világképet szeretnék felvázolni, amelyeket a 

különböző művekben megjelenő krízishez vagy katasztrófához való ontológiai viszonyulás 

szerint különítettem el. Ezek a világképek nagymértékben átfedésben vannak a művek nyitó-és 

záró szituációival, amelyeknek bemutatására és egymáshoz való viszonyukra a későbbiekben 

térek ki. 

 

3.1. Töretlen haladás (a felvilágosult racionalizmus győzelme) 

 

Ide tartozó szerzők, művek: Isaac Asimov: Alapítvány és Robot-novellák, Iain M. Banks 

Kultúra-sorozata, szovjet SF: Ivan Jefremov: Androméda-köd, Szergej Sznyegov: 

Istenemberek, Georgij Martinov: Az időspirál, Star Trek sorozat. 

A hidegháború, mint a modern SF nagy részének történelmi-ideológiai háttere 

predesztinálta a műfajt a végletek – azaz az utópisztikus, saját erőnkből felépített éden, és egy 

újabb háború okozta végső apokalipszis – bemutatása közti ingadozásra. A két világháború 

okozta komplex társadalmi, gazdasági és pszichológiai sokk még nem múlt el, és ehhez társult 

az atomfegyverkezés által előrevetített esetleges harmadik világháború és vele együtt a totális 

pusztulás, a teljes civilizáció végének fenyegető rémképe. Ugyanakkor a hihetetlen ütemű 

technológiai fejlődés nagymértékű bizakodásra is okot adott, ami a jövő felé irányuló hatalmas 

elvárásokban nyilvánult meg, melyeket a SF írók egy része és a média is igyekezett 

meglovagolni. (Ld. az ekkor festett jövőképeket: Az atomenergia széleskörű, biztonságos 

elterjedése, űrutazás a kétezres években, repülő autók, házi robotok stb.)  

A SF szerepe az első atombomba ledobása után megváltozott, hiszen az emberiség 

önmegsemmisítéséről szóló narratíva, mely eddig csak a képzelet játéka lehetett, hirtelen 

mindenki számára kézzelfogható közelségbe került. A SF kérdésfelvetései pedig hirtelen jóval 
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komolyabbak és valószerűbbek lettek. Nagyobb presztízsű, szélesebb körben elfogadottabb 

irányzattá avanzsált, [2, p. 8.] mivel kritikai éllel, és minden lehetséges végkifejleteket 

elképzelve érzékenyen reflektált a szuperfegyver létének és esetleges bevetésének várható 

következményeire.  

A különböző evolúciós és devolúciós narratívák közötti darwinista jellegű oppozíció [3, p. 

75.] mellett az is árnyalja a képet, hogy a szembenálló két világrendszer, az USA és a 

Szovjetunió mindegyike saját társadalmi-gazdasági berendezkedését, illetve ideológiai 

álláspontját tekintette a történelmi fejlődés csúcsának, és a szembenálló félét pedig 

meghaladottnak, idejétmúltnak, elnyomónak. Ugyanakkor a SF, mint a társadalmi félelmek, 

paranoia, és feszültségek levezető szelepe mindkét világrendben hasonló szerepet látott el, és 

mind nyugaton, mind keleten születtek az embert és a technológiai fejlődést ünneplő, és mélyen 

elmarasztaló művek is. 

A szovjet éra volt az orosz tudományos fantasztikum aranykora. [4] A tudomány és 

technológia soha nem látott mértékben való fejlődése, és a szovjet űrkutatás sikerei bizonyos 

mértékig valóban megalapozták azt az optimizmust, amely ha kissé didaktikusan is – mivel a 

hivatalos ideológiát szolgálta – ugyanakkor őszintén sugárzik a fentebbi művekből. A legtöbb 

szovjet író a jövőbeli földet kommunista utópiaként ábrázolta, vagy a rendszer iránti valós 

lelkesedéstől fűtve, vagy pedig a kiadóknak való megfelelés érdekében és a cenzúra elkerülése 

végett. A klasszikus szovjet SF hőse az Új Ember,[5, p. 358.] aki kompetens, erős, egészséges 

ugyanakkor nem másokat lenéző, a gyengébbeken átgázoló Übermensch, hanem inkább az 

ideális állam-illetve már világpolgár megtestesítője. 

A korabeli szerzők a poszt-apokaliptikus vagy disztópikus cselekményeket általában a 

Földön kívülre helyezték, más, fejletlen bolygókra, a távoli múltba vagy párhuzamos világokba, 

ami végső soron talán csak jobban kiemelte a valós világgal való párhuzamaikat és a kortárs 

társadalom kritikájaként, szatírájaként szolgált. (Ld.: Arkagyij és Borisz Sztrugackij: Lakott 

sziget.) 

A nyugati és a keleti pólus tehát ez esetben az emberiség diadalmenete ünneplésének 

tekintetében összeér: a fent nevezett kategória kritériuma, hogy a történetek kerete végig 

teljesen racionális marad, tudományos-technikai apparátusa a művek születése idején létező 

kurrens eredmények, eszközök egyenes ági leszármazottja, tehát tipikus hard SF. Mindenek 

felett hisz az emberi faj alapvető pozitív értékeiben és fejlődőképességében, de bármiféle 

metafizikai kérdés felvetése, vagy ilyen irányú segítség igénybe vétele nélkül képzeli el a nem 

is oly távoli fényes jövőt. 

Asimov korai műveit egy interjújában maga nevezte „social science fiction”-nek, utalva 

társadalmi kérdéseket boncolgató gondolatkísérlet-jellegükre és arra, hogy a társadalmi 

kérdések és ezek lehetséges megoldásai nagyobb hangsúlyt kapnak bennük, mint a tudományos 

fejtegetésekben való tobzódás. Ahogy Brian Stableford is rámutat, két nagyon népszerű és nem 

kevésbé befolyásos sci-fi sorozatának alapvetései is inkább a humántudományokra épülnek, 

mintsem a szigorútudományra.[6, pp. 37-39.] Az Alapítvány-széria a pszichohistória kitalált 

tudományán alapul, amely a történettudomány, a szociológia és a matematikai statisztika 

kombinációjából jött létre, és amelynek segítségével a nagy embercsoportok jövőbeli 

viselkedését lehet megjósolni, de az egyes egyének kiszámíthatatlan tetteit nem.  

Az eredeti Alapítvány-sorozatot alkotó kötetek az Alapítvány, Alapítvány és Birodalom 

és a Második alapítvány értelmezhetőek a római birodalom hanyatlásának és bukásának 

galaktikus méretűvé nagyított parafrázisaként is. A fő különbség a két narratíva között, hogy 

Asimovnál a sötét kor elkerülhetetlen eljövetelét előre látják a pszichohistorikusok, akik ezért 

létrehoznak egy intézményt, az Alapítványt a galaktikus tudás és kultúra megőrzésének és a 

későbbi korokba való átmentésének céljából. Az Alapítvány elsődleges feladata tehát egy 

galaktikus enciklopédia megalkotása; fokozatosan kiderül azonban, hogy tagjai életüket a 
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civilizáció ügyének áldozó, hatékony titkos ügynökök, akik maguk is tevékeny szerepet 

vállalnak a háttérben a galaktikus ügyek alakításában. 

Az Alapítvány-univerzum meglepően antropocentrikus szemléletű: az emberiség olyan 

csillagközi térhódítását mutatja be, amelyben egyáltalán nem szerepelnek földönkívüli lények, 

vagy civilizációk. Ennek egy kézenfekvő oka lehet, hogy az idegenek nem illeszthetőek bele a 

pszichohistória által kínált kiszámíthatóságba, hisz az embertől eltérő voltuk, viselkedésük 

felborítaná és használhatatlanná tenné azt a rendszert, melynek bemutatása és működési 

mechanizmusai a történet központi magvát képezik.  

 

3.1.1.Klasszikus hollywoodi narratíva  

 

A töretlen haladást hirdetik a hosszú évek alatt kiérlelt akciófilmes hagyományokon 

alapuló hollywoodi blocbusterek is. Ld.: (Roland Emmerich: A függetlenség napja, Barry 

Sonnenfeld: Sötét zsaruk, Paul Verhoeven: Robotzsaru, Csillagközi invázió.) 

David Bordwell vizsgálatai alapján tömören összefoglalhatjuk a klasszikus tömegfilm 

jellemző vonásait: sematikus, gyakran egyetlen cél vezérelte szereplőkkel operál. Bemutat egy 

vagy több hőst, akiket néhány következetes jellemvonással, világos értékekkel és jól 

körülhatárolható értékrenddel ruház fel. A film során a hősök konfliktusba kerülnek másokkal, 

vagy külső körülményekkel. A konfliktus zárulhat győzelemmel, vagy vereséggel, de a történet 

mindenképp a főhős körül forog, ő az események fő katalizátora. A pozitív végkimenetelű 

cselekmény kötelező elemei: a kezdő szituáció zavartalan állapotának bemutatása, 

bonyodalom, majd a bonyodalom megszüntetése. Ez a fajta befejezés gyakran mesterkélt, mivel 

önkényes helyreigazítása annak a világnak, amelyet az előzőekben a cselekmény létrehozása 

érdekében kizökkentettek.[7, pp. 170-173] Bordwell szerint „Az összes elbeszélésmód közül a 

klasszikus áll a legközelebb a történetmegértést kutató tudósok által a mi kultúránkban 

megszokottnak tartott »kanonikus történethez«. A fabula terminusaival fogalmazva, a 

hősközpontú okozatiság és a cselekmény meghatározása mint egy cél elérésére irányuló kísérlet 

a kanonikus forma kiemelkedő sajátosságai.” [7. uo.] 

A fentebbi narratív séma a kötelező happy endnek és a cselekménynek mindent 

alárendelő jellegéből következően az általa bemutatott aktuálisan fennálló rendet legitimálja. 

Hiszen a világmegmentés után a hős, és vele együtt a néző azt a tanulságot vonhatja le a látottak 

alapján, hogy mivel helyreállt a béke és a rend, így végső soron a társadalom jól működik. 

Minden probléma megoldható, a néző hátradőlhet: mindent jól csinálunk! Ennek a 

zsánerfilmnek a SF-be oltott paródiája a Támad a Mars. Ahol végül Slim Whitman Indian Love 

Call c. dalának folyamatos újrajátszásával sikerül legyőzni a Marslakókat.  

A jelenben létező folyamatok vektorainak folyamatos meghosszabbítása a felvilágosult 

racionalizmus szellemiségén belül maradva eredményezhet utópisztikus derivátumot, 

amennyiben a műben ábrázolt emberiség és politikai vezetése humánus alapelveket követ mind 

elméletben, mind a gyakorlatban. Pl.: Jól működő szociális támogató rendszert mutat be, az 

eltérő gazdasági-társadalmi csoportok egymáshoz való közelítését irányozza elő szegregáció 

helyett, realizálja a divatos jelszóként hangoztatott fenntartható fejlődés elvét, a sematikus 

munkák robotok által felváltása megtörténik nagy gazdasági krízis és tömeges munkanélküliség 

elkerülésével, stb. 

Ugyanakkor a racionalizálás, a társadalom keretrendszerének merev és az 

átjárhatatlanságig mozdíthatatlan, rögzítése valamint a rendezett, szabályozott működést 

mindenek felettinek tartó, hatalmi potenciáljával visszaélő, az egyes egyének érdekeit semmibe 

vevő rendszer kiépítése disztópikus jövőképet vetít előre. (Ld.: lentebb a 3. kategóriát.)  
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3.2.  Átmeneti állapot  

 

A csillagközi űrutazás gondolatával kacérkodó, de valójában már a holdraszállást is óriási 

eredményként megélő és anyagi-erőforrásbeli áldozatként elkönyvelő emberiséggel 

kapcsolatban kézenfekvő elgondolkodni azon, hogy valójában hogyan értük el ezt a civilizációs 

szintet, ahol most vagyunk és mi segíthetne minket továbblépni, fejlődni egy ennél is magasabb 

rendű szellemi, technológiai, pszichés állapotba. Az átmeneti állapotot képviselő narratívák 

kardinális fókusza épp ennek az átmenetiségnek és az átmenet során elért lépcsőfokoknak, 

illetve a további lehetséges evolúciós, vagy épp ezt segítő metafizikai ugrásoknak a bemutatása, 

végiggondolása. Közös jellemzőjük, hogy a haladás egyértelmű, sőt, valamit sejtünk, vagy 

éppen ténylegesen meg is tudunk ennek okairól, elősegítőiről, katalizátorairól. Ezek az okok 

lehetnek transzcendensek, vagy külső segítségből fakadóak, de a minőségi változás az 

emberiség önerejéből, tudományos-technikai talpraesettségéből, zsenialitásából fakadóan is 

megtörténhet. 

A pozitív narratívák szerint van módunk továbbfejlődni és elérhetünk egyfajta 

szuperhumán, transz-vagy poszthumán esetleg szupernaturális minőséget, amely állapotban 

már maga az ember-létünk is megkérdőjeleződik, vagy ténylegesen meg is szűnik. Ez az állapot 

elérhető nálunk fejlettebb földönkívüli, vagy mesterséges beavatkozás útján (Octavia E. Butler: 

Hajnal, Arthur C. Clarke: A gyermekkor vége), amely a saját, vagy a megbízója céljait szem 

előtt tartva irányítja az emberiséget egy magasabb létállapot felé, vagy próbára tesz minket (Luc 

Besson: Az ötödik elem), esetleg észrevétlenül terelget (Dr Who, Asimov robotjai). 

A saját erőből való szintlépés közkedvelt eszközei a biomérnökség és a génmódosítás, 

vagy az ember-gép transzfúzió, a kiborgizálódás, illetve ennek tisztább formája a virtuális 

tudatfeltöltés. (Brandon Hackett: Isten gépei, John Scalzi Vének háborúja-sorozata, Osii 

Mamoru: Szellem a gépben. A témát feldolgozó számítógépes játékok: Deus Ex sorozat, 

Remember Me, Soma, Observer, Detroit: Become Human.) 
Az átmeneti állapot negatív zárás-típusa lehet egy olyan narratíva, amelyben nincs mód a 

továbbfejlődésre, mert valamilyen természeti vagy politikai körülmény, krízis vagy katasztrófa 

vagy bizonyos képességek társadalmi szintű hiánya megakadályozza a kollektív minőségi 

ugrást. A krízis súlyosságától függően az eredménye lehet visszafejlődés, vagy az általunk 

teremtett entitás (M.I., génmódosított lény) ellenőrizhetetlen és kordában tarthatatlan 

evolúciója, melynek révén végül magasan túlszárnyalja emberi teremtőit.  

 

3.3. Permanens krízis (miatti stagnálás)  

 

A harmadik kategória kiindulópontja a permanens krízis állapota, amely gyakran 

manifesztálódik disztópikus államberendezkedésként (ld. PKD életművének nagy része, 

továbbá Jevgenyij Zamjatyin: Mi, Aldous Huxley: Szép új világ, Itó Projekt: Harmónia), vagy 

a dark SF és a cyberpunk által közkedvelt motívumként használt kapitalista alapokon nyugvó 

kognitív elidegenedésben, a fogyasztói társadalom mérhetetlen elburjánzásában és az élet és az 

egyén szubjektumból objektummá, valamint árucikké silányításában nyilvánul meg. (William 

Gibson: Neuromancer, Duncan Jones: Hold, Michael Bay: A sziget.) 

Ez a fajta narratíva gyakran természetéből kifolyólag nem engedi pozitív végkifejlet 

kibontakozását. Legfeljebb reménysugarakat láthatunk, távoli esélyt arra, hogy később talán 

jobb lesz, de látszólag marad minden a régiben (Ld.:PKD: Szabad Albemuth Rádió, A végső 

igazság, Kamera által homályosan). 

A negatív végkifejletek esetében épp az életnek ez a változatlan és már-már 

megváltoztathatatlan gépiessége az elembertelenedés indikátora. Vagy megfordítva, az 

egymástól és önmagunktól való elidegenedés az oka a megdönthetetlenné szilárdult civilizációs 

börtön létrejöttének. A szereplők legfőbb feladata és túlélési lehetősége az entrópiával való 
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küzdelem, valamilyen szilárd fogódzó megragadása az arctalanná mosódó tömegek 

társadalmában. [8, p. 346.] Egy olyan világban, ahol a látvány elszakadt az eredetijétől [9], ahol 

az illúzió ereje és hatása olyan mindenek feletti, hogy már ontológiailag elbizonytalanító vagy 

ahol egyáltalán nem is létezik már az origó, az eredeti. [10] 

Vö.: „De persze e kor számára, amely előnyben részesíti a képet a dologgal, a másolatot 

az eredetivel, a képzetet a valósággal, a látszatot a lényeggel szemben […] csak az illúzió szent, 

az igazság pedig profán. Sőt, a szentség abban a mértékben nő a szemükben, amenynyire az 

igazság csökken és az illúzió nő, úgyhogy az illúzió legmagasabb foka számukra egyúttal a 

szentség legmagasabb foka is.” [11, pp. 26-27.] 

Philip K. Dick saját fenoméneket is alkotott az entrópia térnyerésének jelölésére.  Ilyen a 

„szuvat” (kipple) az Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal-ban, amely az üres 

házakban mindent elborító, folyton növekvő kacathalmokat jelöli, amelyben a tárgyak elvesztik 

egyediségüket és egykori funkcióikat és megkülönböztethetetlen masszává válnak. Vagy a 

„rucsok” (gibble) amellyel az Időugrás a Marson autista kisfiúja illeti a számára mindenhol 

jelenlévő enyészetet. A fiú ugyanis felgyorsított módban érzékeli a valóságot, így minden 

épületnek, embernek, tárgynak a sok-sok évvel későbbi (halott), pusztuló állapotát látja. 

Dick az Ember, android, gép c. tanulmányában azt írja „[…] Az általam »androidnak« 

nevezett mentalitás és az emberi közötti különbség az, hogy az utóbbi átesett valamin, amin az 

előbbi nem, legalábbis átesett rajta, és másként reagált rá – megváltozott, átalakult, ahogy 

cselekedett és ezáltal az is, ami volt; valamivé vált.” [12, p. 257.] A stagnáló narratívák legfőbb 

közös jellemzője tehát mindenfajta érdemi fejlődés és evolúció ellehetetlenülése. (Ld. Arkagyij 

és Borisz Sztrugackij: Nehéz istennek lenni). A narratíva katasztrofális negatív végkifejlete 

lehet egy rosszul (vagy épp túl jól) sikerült forradalom, vagy háború miatt bekövetkező 

apokalipszis. 

A pozitív végkifejlethez gyakran transzcendens út vezet: valamilyen metafizikai, vagy 

egyenesen isteni beavatkozás történik, ami lehet egyszeri, de manifesztálódhat az egész művön 

végigvonuló gondviselésként, útmutatásként is. (Ld.: Philip K. Dick: VALIS-trilógia,)  

A fejlődés végbemehet az emberi összefogás és tudományos haladás révén is.  

 

3.4. Apokalipszis utáni narratívák  

 

Az eddig bemutatott 2. és 3. kategória negatív végkifejlete után sem törvényszerű, hogy 

az apokalipszis közkeletű használatával megegyező értelemben elhozza a „világvégét”. 

Egyfajta világrend végét igen, de ezzel együtt tiszta lapot is jelenthet, és a romok eltakarítása 

után egy új, más, pozitív esetben az előzőnél jobb társadalmi berendezkedés kialakulását is 

maga után vonhatja. Az alábbiakban tárgyalt narratíva tehát abból a végső soron pozitív 

feltételezésből indul ki, hogy egy túlélhetetlennek gondolt katasztrófa után is van élet. A kérdés, 

hogy milyen és hogy érdemes-e egyáltalán élni. 

A posztnukleáris narratíváknak a hidegháború óta nagy hagyománya van. Ld.: Robert 

Merle: Malevil, David Brin: A jövő hírnöke, Philip K. Dick: Dr. Vérdíj, Dmitry Glukhovsky 

Metró-sorozata. A hagyomány továbbgyűrűzött a filmek és az újmédia, a videojátékok 

(Wasteland-sorozat, Fallout sorozat, A.T.O.M., Metro-sorozat, Mad Max: Fury Road, R.A.G.E., 

Borderlands sorozat) területére is. 

A katasztrófát kiváltó ok tekintetében majdnem ilyen népszerű az ember által kifejlesztett 

halálos vírus (ami élőholtakat is létrehozhat), vagy az elszabadult gonosz M.I. Ezekben a 

történetekben gyakoriak az újabb, akár egymásból következő krízisek, hiszen egy 

(sugár)fertőzött területekkel teli, vagy épp nukleáris télbe süllyedt bolygó anarchikus világában 

nem könnyű feladat az újjáépítés. Tipikus toposzai a fosztogatókkal való harc, a magányos hős, 

aki végül megtalálja a helyét egy közösségben és sikerre vezeti azt, illetve maga a pusztaság, 
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ahol az élet kemény, az erőforrások végesek és folyamatos harc tárgyát képezik és az előző 

civilizáció kultúrájának maradványai csak nyomelemekben lelhetőek fel.  

Negatív narratíva esetén a társadalmi különbségek ismételt kiéleződésének és a 

nyersanyagokon, élelmen és a hatalmon való marakodásnak lehetünk a tanúi. Ez esetben az 

általunk követett hős, illetve kis közösség szerencsés esetben, illetve talpraesettségének, 

erkölcsi magasabbrendűségének, az összefogásnak a következtében megmenekülhet. 

De az is lehet, hogy a civilizált élet újraindításának kezdeményezése elbukik és a világ 

újra kőkori szintre és barbárságba süllyed, nem csak technikai, de szellemi szinten is. (Ld.: 

Simon Wells: Az időgép). A legradikálisabb narratívák az emberiség valószínű kipusztulásával 

is számolnak (Bong Joon Ho: Snowpiercer, Steven Spielberg: A.I. –Mesterséges értelem). 

A természeti kataklizma (meteor, napkitörés, környezetszennyezés következményei) által 

okozott pusztulást gyakran mutatják be elkerülhetetlennek és visszafordíthatatlannak, de ez a 

kiváltó ok inkább jellemző a SF elemeket nélkülöző katasztrófa-narratívákra (Lars von Trier: 

Melankólia, Abel Ferrara: 4:44 Last Day on Earth, Roland Emmerich: Holnapután, 2012). 

 

3.5. Agnoszticizmus–porszemek vagyunk  

 

Az eddigi kategóriák kivétel nélkül antropocentrikus nézőpontból foglalkoztak a krízis, 

vagy a katasztrófa jelenségével. A fentebbiekhez tartozó művek kulcskérdései a következők: 

Mi a krízis, vagy kataklizma, amellyel elkerülhetetlenül szembe kell nézni és kezdeni kell vele 

valamit? El lehet-e kerülni ennek az eszkalálódását? Amennyiben igen, mit kell tenni ezért? 

Érdemes-e egyáltalán tenni érte? Amennyiben bekövetkezik, az milyen hatással van az emberi 

életfeltételekre, a civilizációra?  

Az ötödik és egyben utolsó kategória különlegessége, hogy az ide sorolható művek 

megpróbálnak –amennyire ez lehetséges– kívül helyezkedni, eltávolodni attól a 

szempontrendszertől, amely az emberiség feltétlen túlélését kívánatos, magasztos és bármi áron 

kivívandó célnak tartja. Megpróbálják magukat egy, az emberiséggel kapcsolatban minden 

érdektől és szándéktól mentes entitás, vagy faj szemével nézni, vagy egyszerűen csak galaktikus 

perspektívába helyezni és feltenni a kérdést, hogy galaktikus szinten egyáltalán észrevehetőek 

és lényegesek vagyunk-e? A narratívák által adott válasz általában egy kiábrándító és gyakran 

szatirikus „nem”. (Ld.: Arkagyij és Borisz Sztrugackij: Piknik az árokparton, Stanislaw Lem: 

Solaris, Az Úr hangja, Kurt Vonnegut: A Titán szirénjei, Douglas Adams: Galaxis útikalauz 

stopposoknak.) 

A Solaris különösen érzékenyen problematizálja az emberen túli idegen értelemmel való 

találkozást. A bolygónyi plazmaóceán hosszú évtizedekig érdemben tudomást sem vesz az őt 

vizsgáló kutatócsoportokról, eltekintve attól, hogy mechanikusan lemásolja néhány, a közelébe 

helyezett tárgy formáját, de aztán ezen tevékenységével is felhagy. Végső soron mégis reagál 

az emberi behatásokra, és idegensége, valamint az állomáson a tudósok emlékeiből megképzett 

látogatók révén tükröt tart egész fajunknak. Kelvin mondhatni prométeuszi szereplő (a hajó 

neve, amin érkezik, nem véletlenül Prometheus), heroikus humanisztikus tudásszerző 

küldetésen. A küldetés végeredménye radikálisan ellentmondásos – leginkább a váratlan 

komplexitás felfedezésének és az ezzel való szembesülésnek lehetünk tanúi, tehát nem 

értelmezhető szimpla sikerként vagy kudarcként. Kelvin véső soron, amikor leereszkedik a 

bolygófelszínre, kommunikál az óceánnal, bár teljesen más módon, mint amire felkészítették. 

Olyannyira megéri a küldetés, hogy Kelvin, aki a történet végére a szerző kognitív szócsöve 

lesz, ennek áldozza az életét, de nem várhat érte semmilyen jutalmat, onto-teologikus 

bizonyosság formájában. [13] 
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4. Konklúzió 

 

További kutatásaimban – melynek részét képzi a fentebb tárgyalt kategóriák, illetve 

nyitás-zárás típusok konkrét művekben való manifesztációinak vizsgálata – célom a SF 

elbeszélések néhány általános (1) narratív, strukturális, formai elemének, szabályának leírása, 

(2) tematikai, filozófiai, tartalmi jellegzetességének vizsgálata, és mindezek felhasználásával 

(3) egy sokszempontú, komplex tipológia megalkotása, köztük egy saját szempontrendszerű 

tipológia kidolgozása. A sokparaméteres, szisztematikus tipologizálás segíti a művek lappangó 

struktúráinak, összefüggéseinek kibontását, a szövegek intra- és intertextuális kapcsolatainak 

felderítését. 
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Absztrakt 

Eddigi kutatásaimban (ld. Az ezerarcu lélek – Telma Titusz kiáltványa, Bacsó Beáta 

tanulmányával, Sáránszki Kiadó, Sajóvelezd, 2011), már részben próbáltam bemutatni 

Karinthy sajátos kozmogóniáját és az ebből következő ontológiai, ill. morálfilozófiai 

elképzeléseit. Most készülő disszertációmban az eddigi kutatások folytatásaként az egész 

életművön átívelő „álom-élet”, ill. „harmadik állapot” lételméleti elképzelését, a „felelős 

ember” fogalmának (mely messiás-figuráiban nyilvánul meg) morál- és egzisztenciál-filozófiai 

vonatkozásait, valamint kozmogóniájának komplexebb feltárását és bemutatását tűztem ki 

célul. 

Karinthy egész életművét átszövi a világmegváltás lehetőségének keresése, ennek megfelelően 

alkot meg különböző messiás-figurákat, pl. a Holnap reggel c. színművének „homunkuluszát”: 

Ember Sándort, Az ezerarcu lélek és Telma Titusz kiáltványa-nak főhősét: Telma Tituszt, a 

Kötéltánc c. kisregényének összetett messiás/álmessiás figuráját: Jellen-Darman-Raganzát. 

A most vizsgálandó Géniusz c. karcolata, mely először 1908-ban még Va-con-dia címen jelent 

meg a Budapesti Napló hasábjain, majd annak teljesebb, érettebb. színműváltozataként 1927-

ben megjelent Lepketánc főhőse, Géniusz szintén a fent vázolt megváltó-figurák közé 

sorolható.  

A korabeli kritika lesújtó értetlenséggel fogadta a színdarabot, és sajnos ez a további 

recepciótörténetére is rányomta bélyegét, ami a mű mélyebb filozófiai mondanivalójának meg 

nem értésével, társadalomkritikai üzenetének elutasításával magyarázható. A két mű részletes 

elemzésével éppen ezen erényeit próbálom feltárni és bizonyítani. 

Karinthy filozófiai műveltségét és önálló filozófiai gondolkodását sokan még ma is kétségbe 

vonják, holott számos műve rácáfol erre, ahogy a vizsgált két mű alapjául is az antik filozófia 

egyik legmeghatározóbb gondolkodójának, Platónnak a barlanghasonlata, ill. az Állam ideatana 

szolgál. Mindkét műben a szereplők vakok (innen jön a Va-kondia, ill. a Vakong mint 

országelnevezés), de közülük egy fiatalember, Géniusz szert tesz a látás képességére, és ezt a 

csodálatos felfedezését szeretné társaival is megosztani, melyet egy cikként közöl a „Nemzeti 

Tapintat” oldalán. A karcolatban társai értetlenül állnak felfedezése és az ebből következő 

filozófiai fejtegetései előtt, nevetség és gúny tárgyává válva, Géniusz, a már l á t ó – vagyis a 

platóni értelemben vett igazságot meglátó emberként, filozófusként arra kényszerül, hogy 

értetlen, jobban mondva érteni és látni nem akaró v a k társait, és addigi hazáját, Va-kondiát 

elhagyja.  

Az ugyanerre a témára épülő, de későbbi színművét, a Lepketáncot Karinthy már tudatosan egy 

görög dráma színhelyeként rendezi be. A színmű „átveszi” az eredeti karcolatban is szereplő 

Géniusz cikkének tartalmát és honfitársainak értetlen elutasítását, de a történet jóval 

bonyolultabb, a jellemek kidolgozottabbak, és a történet más, pesszimista irányba fordul, hiszen 

a történet végén maga a fény, a  l á t á s h o z szükséges „platóni” közvetítő közeg tűnik el, mely 

záró képpel Karinthy a húszas években megjelenő fasizmus baljóslatú árnyait vetíti előre. 

Kulcsszavak: Karinthy, Genius, Platón, barlanghasonlat, megváltás  
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1. Bevezetés, célok 

 

Két szempontból is nagyon fontos az alább elemzett Karinthy karcolat, és az abból 19 évvel 

később megszületett színműve: 

– Karinthy sajátos, irodalmi műveibe szőtt, filozófiai gondolkodásának fejlődéstörténetéből 

ragadhatunk meg egy viszonylag kezdő és már egy kifejlettebb mozzanatot – erre az először 

1908-ban Va-con-dia címen megjelenő Géniusz c. karcolat és annak az 1927-ben megjelenő 

Lepketánc c. színműváltozata nyújt lehetőséget. Mind két műből kimutatható a görög filozófia 

hatása, konkrétabban Platón Állam c. művének ideatana és az abban szereplő barlanghasonlat, 

majdhogynem adaptációs változatként. A Lepketánc c. színműben viszont már markánsan 

megjelenik az addigra kiforrott ontológiai és eszkatológiai elképzelése. Így, a két, 

fejlődéstörténetileg összetartozó műből, kuriózumként lehet tetten érni az író filozófiai 

gondolkodásának alakulását. Ezért mindkét mű részletes, összehasonlító filozófiai módszer 

szerinti elemzése, fontos bizonyíték lehet Karinthy irodalom-filozófiájának kimutatására és 

annak irodalomtörténeti tényként való elfogadtatására. 

– A korabeli kritika, méltatlan meg nem értéssel, sikertelen műként aposztrofálta a Lepketánc 

c. színművet, mely a mű további recepciótörténetére is rányomta bélyegét. Most a mű filozófiai 

és társadalomkritikai mondanivalójának mélyebb és részletesebb elemzésével, az életműben 

betöltött szerepét, irodalomtörténeti elhelyezését próbáljuk korrigálni. 

 

2. A Géniusz c. karcolat és a Lepketánc c. színmű elemzése Platón barlanghasonlatának 

összevetésével 

2.1 A Géniusz c. karcolat bemutatása, mint a Lepketánc c. színmű ősváltozata 

 

A Géniusz c. karcolat1 egy kávéházi jelenettel kezdődik, amint Va-kondia értelmisége, Szinfon, 

a zeneszerző, Pipere az író, egy egyetemi tanár és más értelmiségiek körében „Hő-fogyat”-kor, 

azaz este felolvassák a Géniusznak, az ifjú titánnak a „Nemzeti Tapintat”-ban megjelent cikkét 
1új filozófiai felfedezéséről. 

 A karcolat a Karinthyra oly jellemző karikírozó, humoros stílusban kezdődik, az ország, a 

szereplők, a környezet virtuózan briliáns elnevezései a szaglás és tapintás érzékelésébe zárt 

világnak megfelelően magáért beszél. A humoros környezeti elemek ellenére a karcolat 

azonban hamar komolyabb gondolati síkra helyeződik. 

Platón a barlanghasonlat konklúziójaként azt a tanulságot vonja le, hogy az igazságot, ill. a jó 

ideáját megismerő embernek kötelessége visszatérnie – éppen felismeréséből fakadóan – a 

barlangba (még a nevetségessé válás vagy akár élete kockáztatása árán is), hogy azt a j ó t, amit 

ő megtapasztalt, igyekezzen az egész állam javára fordítani. Vö. [13: 465-466] 

Géniusz hasonló felismerés alapján írja meg cikkét és tér vissza, Va-kondiabéli társaihoz, hogy 

megossza velük csodálatos, új felfedezését.  

Géniusz cikkében a látás képességét próbálja elmagyarázni vak társainak:  

„Eleinte magam is kételkedtem benne, de most már bizonyos vagyok és ez a bizonyosság olyan 

földöntúli, emberfölötti ujjongást kelt a szívemben, amelyhez foghatót vakondi ember sohasem 

érzett még előttem. Fizikailag kezdődött, igen fizikailag. Egy idő óta arcom felső részében, az 

orr fölötti két lapos dudorban, amelynek rendeltetését tudósaink még most sem ismerik 

teljesen, - nos tehát, ebben a két dudorban sajátságos szúrást éreztem és folytonos ingert. 

Reggel felé, ha Hő-Kelet irányába fordultam, oly erős volt ez az inger, hogy fájdalmat okozott. 

                                                 
1 A karcolat először Va-con-dia címen jelent meg, A Budapesti Napló, 1908. november 20. számában. Vö. [15: 

329] 
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És rájöttem, hogy ezt az ingert maguk a tárgyak okozzák, azok is, melyeket sem meg nem 

szagoltam, sem meg nem tapintottam. Nem tudom, hogyan magyarázzam ezt meg nektek, Va-

Kondiak: félek, hogy egyáltalán nem fogtok megérteni.” [5: 86] [Kiemelés tőlem – B. B.] 

Ebből megtudjuk, hogy valójában a vakondiak rendelkeznek a látás szervével, azaz a szemmel, 

csak épp eddig – hisz nem volt rá szükségük a föld alatt – nem kellett használniuk2. Hasonlóan 

Platón barlangjában is, a dolgokat természetes fény hiányában, csak egy belső tűz gyenge 

fényén keresztül falra vetült árnyakként érzékelik az emberek, tehát valójában nem a valóságot 

látják, és ez Platón szerint pont olyan, mintha vakok volnának. Vö. [13: 386]  

Ezzel azt is akarja érzékeltetni az író, hogy minden ember rendelkezik a l á t á s képességével, 

vagyis elvileg mindenki megtanítható a helyes látásmódra, csak a társadalmi konvenciók 

meggátolják ebben, ahogy Platón fogalmaz az Államban: a „tömegemberek” a látszat után 

mennek, és csak az arra rátermett, bölcsességet és igazságosságot szerető filozófus képes 

önállóan a látszat mögötti valóság, idea felismerésére.  

Géniusz megfeleltethető ennek az arisztokratikus alkatú (Platón meghatározása) filozófusnak, 

aki felismerésének felelősségtudatában a többiek szemét is szó szerint fel akarja nyitni, hogy 

ők is részesüljenek a felismerés, megismerés gyönyörében: 

 

"A dolgoknak tehát, amint most már bizonyos vagyok benne, kiterjedésükön, hangukon, 

szagukon kívül van még egy másik, nagyszerű tulajdonsága, amit szavakba foglalni képtelen 

vagyok. Ez a tulajdonság általánosabb, jelentősebb amazoknál. Nem tudok szavakat találni a 

lelkemben kavargó érzésekre; szeretném, ha a lelkemmel tudnám elmondani nektek, micsoda 

elragadtatást érzek, hogy birtokába jutottam ennek az új, abszolút igazságnak, mely meglep 

és kiforgat mivoltomból. Egy új világ nyílott meg előttem, - ennek a világnak nincsenek 

határai és korlátai: ez a szellemek magasabb birodalma.” [5: 87]  [Kiemelés tőlem – B. B.] 

Mintha csak a platóni barlangból a napvilágra jutott ember ujjongását hallanánk, aki immár nem 

csak a barlang falára vetült árnyképeket látja, hanem az igazi napfény által megvilágított 

csodálatos v a l ó s á g o t. Ami persze Platón esetében az ideák világát jelenti, ahol a Nap a jó 

ideájának a metaforája Vö. [13: 446], a barlangon kívül látható világ pedig a többi létező 

egyszeri és megismételhetetlen ideája/formája, melyhez képest a földi élet csak látszatvilág, 

utánzás. Vö. Barlanghasonlat [13: 455-462] 

Karinthynak volt egy hasonló elképzelése, mely szerint van egy „harmadik állapot”, ami nem 

más, mint egy „ébrenlét”, „amelyhez viszonyítva eszmélő életünk annyi csak, mint mostani 

életünkhöz képest az álom” [9: 333]. Ezt a lételméleti és egyben eszkatológiai elképzelését (K. 

egy halál utáni ébredésre gondol) számos későbbi művében kifejti3, mely még itt, a Géniusz-

karcolatban nem fogalmazódott meg ilyen érett formában (majd, mint látni fogjuk az 1927-es 

kiadású Lepketáncban már igen). De tkp. Géniusz részéről az új világnak, a l á t á s 

képességének szó szerinti és átvitt értelmében való felfedezése már ezt az eszmélést, az i g a - 

z i  v a l ó s á g r a való fel-, ill. ráébredést jelenti, ahol – akárcsak Platón eszkatológiai 

elképzelése szerint – a lélek már nincs az anyagi testhez kötve, hanem szabadon szárnyal. Vö. 

A pamphüliai Ér látomása [13: 699-709].  Ahol, már nincsenek földi gyötrelmek, kicsinyes 

anyagi gondok, hanem csak a j ó van, a boldog, szabad létezés, mely jobb az életnél, de jobb a 

                                                 
2Vö. Platón soraival:  

„Szókratész: Ha a szemben megvan a látás képessége, s a szem tulajdonosa meg is próbálja ezt használni, sőt a 

szín is rajta van a tárgyakon, de nincs jelen valami harmadik dolog, ami egyenesen erre a célra szolgál – tudod-e, 

hogy akkor sem a látás nem láthat semmit, sem pedig a színek nem lesznek láthatók? 

Glaukón: Mi ez a harmadik dolog? 

Szóratész: „Az, amit te fénynek nevezel.” [13: 444] [Kiemelés tőlem – B. B.] 
3 Pl. Kötéltánc, Lepketánc, Van-e túlvilági élet? Minden másképpen van, Holnap reggel előszava, Az ezerarcu 

lélek, Telma Titusz kiáltványa, A rossz álom, Mennyei Riport előszava stb. 
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halálnál is, egy h a r m a d i k  á l l a p o t, melyről a Kötéltánc c. regényben a főhős, Jellen-

Darman-Raganza épp Szókratész megidézett szellemét kérdezi. Ld. [6: 135]     

Ami épp azt bizonyítja, hogy Karinthy jól ismerte Platónnak Szókratész szájába adott ideatanát, 

túlvilági elképzelését, és nagy hatást gyakorolt saját ontológiai és eszkatológiai elképzelésére. 

A Mennyei Riport előszavában saját túlvilág-elképzelése megerősítéseképpen szintén 

Szókratészra hivatkozik: „…Valószínű, hogy a túlvilág tulajdonképpen nem is más, mint 

ráeszmélés arra, hogy a világot mi magunk alkotjuk olyannak, amilyennek a boldogság vágya 

mutatja nekünk. Mintha ketten sejtettek volna hasonlót: Mohamed és Szókratész. Az egyiknek 

volt bátorsága bevallani, hogy túlvilág és mennyország csak az lehet, ahol nem is Allah, hanem 

ő, Mohamed érzi jól magát - a másiknak volt bátorsága kijelenteni, hogy nem mindenki számára 

létezik, csak ama lelkek kiváltsága lehet, akik meg is tudják teremteni a semmiből.” [8: 18-19]   

[Kiemelés tőlem – B. B.]  

Hogy Karinthy mennyire tudatosan Platón barlanghasonlatára építette föl Géniusz történetét, 

arról a következő mondat egyértelműen árulkodik: „…képzeletem haloványan hullt vissza az 

ürességbe, amelynek szűk torkán kiemelkedtem a szabadba.” [5: 87] Épp úgy, ahogy a 

barlangból kivezetett ember jut fel a fénylő kinti világba, és jut a megismerés birtokába.  

 „Értsetek meg: mindenről tudok, olyanról is, ami nem esik érzékeim alá. (…) A Létnek úgy 

tetszik, egy magasabb, szélesebb régiójába jutottam: közelebb a végtelen Eszmének 

székhelyéhez.” Uo. [Kiemelés tőlem – B. B.] – Ami pontosan a platóni örökkévaló j ó ideájának 

feleltethető meg.  

„Új élethivatás nyílik meg számomra – a mi utaink itt szétválnak. Va-Kond testvéreim – 

sajnállak és szánlak titeket.” Uo. – Ahogy Szókratész jósolja Glaukónnak: „S ha 

visszaemlékszik korábbi lakóhelyére, ottani bölcsességére és ottani rabtársaira, nem gondolod-

e, hogy e változás miatt boldognak fogja tartani magát, amazokat pedig szerencsétlennek?” [13: 

459] 

 „Egy új, sohasem hallott, még meg nem alkotott, ismeretlen szót keres az elmém, amellyel 

szánakozásomat, boldogságomat búcsúzóul kifejezzem, mielőtt lélekben eltávoznék tőletek. 

Kifutok a szabadba – széttárom karjaimat: – és ujjongva, sikoltva tör ki szívemből egy 

ismeretlen nyelvnek ismeretlen kiáltása: Világosság!... Világosság... Világosság!...” [5: 87]   

A va-kondiak – a barlangban rekedtekhez hasonlóan – értetlen elutasítással fogadják Géniusz 

heurisztikus felfedezését, a kontraszelektált, pozíciókban ücsörgő hatalmi emberek tipikus vak, 

látásra képtelen reakciójukként dekadenciának, fantazmagóriának, „a metafizika értéktelen üres 

agyspekuláció”- jának tartva azt. [5: 88] 

A karcolat csattanójaként Géniusz mindvégig közöttük ül és n é z i őket, s tudja már, nem 

maradhat közöttük, számukra nem tudja elhozni a fényt, a felismerés örömét. 

A Lepketánc ős-karcolata itt ér véget, az olvasó akár pozitív végkifejletet is gondolhat tovább 

Géniusz számára. Talán új életet kezd majd a kinti, külső világban, amit felfedezett, és örökre 

itt hagyja ezt a fejlődésre és megújulásra képtelen társadalmat. 

Platón a barlanghasonlatot az ideális állam eszményének megvalósítása céljából hozza föl 

példának, hiszen az ideális állam ideájának is léteznie kell, legalábbis mintaképe elgondolható4 

                                                 
4 „Szókratész: De hihető-e az, hogy valaki, aki megrajzol egy mintaképet, amilyennek a legszebb embernek lennie 

kellene, s aki mindent az utolsó vonásig tökéletesen ábrázol, csupán azért lenne kevésbé jó festő, mert nem tudja 

bebizonyítani, hogy ilyen ember a valóságban is lehetséges?”  

Glaukón: Nem, Zeuszra, ezt nem hiszem. 

Szókratész: Nos, nem ilyen mintaképet rajzoltunk-e mi is gondolatban a tökéletes államról? Glaukón: De igen.”  

[13: 362] 
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épp ezért az arra alkalmas filozófus számára megismerhető, tehát az általa vezetett államot is 

képes az igazságosság szellemében felépítenie és irányítania. 

Karinthy is kereste ezt az ideális államot és államférfit (Vö. [4: 121]), és nyilván nem kevés 

szarkazmussal saját elvakult társadalmát karikírozta már a Géniuszban is, melyet az 1908-as 

első megjelenés után 1909-ben a Nyugat 8. számában, majd 1912-ben az Esik a hó c. kötet 

részeként is megjelentetett. Vö. Ungvári Tamás jegyzete [5: 521]  

De azután is foglalkoztatta a téma, valószínűleg az aktuálpolitikai sűrű történések. Az első 

világháború, a Tanácsköztársaság és annak leverése, a trianoni békeszerződés és az azután 

következő Horthy-korszak hazug, feudalisztikus, fasizálódó rendszere, melyek előreláthatóan 

végzetes helyzetbe sodorták az országot, amely a polgári demokrácia fejlődését megrekesztette, 

a szegény kisemberek vertikális társadalmi felemelkedését lehetetlenné tette. Emiatt esély sem 

mutatkozott arra, hogy Magyarország végre egy nyugati típusú modern, demokratikus, polgári 

állammá váljon. [1] 

 

2.2 A Lepketánc bemutatása, mint a Géniusz c. karcolat továbbfejlesztett színműváltozata 

Az 1927-ben az eredeti Géniusz-karcolat egy jóval érettebb színmű kiteljesedéseként 

Lepketánc címen jelent meg, melyben már sokkal több a drámai elem, a szereplők jellemei 

kidolgozottabbak. A Lepketánc prológusából megtudjuk, hogy a történet Va-kong fővárosában, 

Anokulban játszódik, egy távoli bolygón, ahol huszonöt évig tart a nappal és huszonöt évig az 

éjszaka. – Mint látjuk Karinthy egy kicsit változtatott az egyébként nagyon találó Va-kondia 

elnevezésen, távol-keleties hangzást adva a névnek, habár a szín, mely Argus, a kultúrakadémia 

elnöke palotájának terasza, inkább egy görög dráma színhelyéhez hasonló fehér márvány 

épületével és női mellszobrával. A szereplők leragasztott szemei is „úgy hatnak, mint a görög 

szobrok domborszemei, egybeolvadva az arcmaszkkal” [7: 8], ahogy Argus „szép szókratészi 

fej” jelzője is a görög hangulati elemeket erősíti. Tkp. ezzel Karinthy egy görög tragédia vagy 

inkább ”tragikomédia” színhelyét teremti meg, ugyanakkor mindjárt aktuálpolitikai lehetőségre 

is felhívja a figyelmet, azzal a megjegyzéssel, hogy „Audax, Rhinál és Corpades, a három 

kulturakadémiai tekintély maszkjai közéleti férfiak karikatúrája is lehet.” Uo. 

Az Anokul elnevezés is beszédes an + ocul, a latin oculus = szem, és az an = -talan, -telen 

fosztóképzőből ügyesen kombinált szóösszetétel, amely tkp. szem-telen jelentésnek fordítható. 

A történet immár nyolc szereplővel játszódik. Az önmagukért beszélő nevek itt is bravúros, hol 

latin, hol görög szavak, vagy épp csak, az íráskép miatt, annak tetsző szóösszetételek. Pl. 

Rhinál akadémikus neve a görög ρις, ρινος = orr szó képzete, vagy Audax drámaíró 

akadémikus neve a latin audio = hall igéből képezve, vagy az audax = arcátlan, elbizakodott 

jelentésben értve. Argus, a kultúrakadémia elnökének neve, valószínűleg, szarkasztikusan, a 

görög mitológia Argosz nevű százszemű óriására utal. Corpades vezérezredes és Copas szolga 

neve inkább a latin írásmóddal karikírozó vicces elnevezések. Délia, Argus leánya dea Delia, 

azaz Artemisz holdistennő melléknevét kapta (bár a magyar dél szó női névvariánsaként is lehet 

értelmezni), Gemma, Délia szobalányának neve ékkövet jelent, és Genius – immár latinosan 

írva – neve magáért beszél, a kivételes szellemi képességű ember jelzőjeként. 

A színen először Copas, a szolga jelenik meg kinyújtott karokkal, hogy üdvözölje a három 

akadémikust (Audax, Rhinal, Corpades). A nem látó ember tájékozatlanságát eláruló kérdéssel 

fordulva Audaxhoz megkérdezi, hogy egyedül van-e, és miután az közli vele, hogy hárman 

vannak, a következőképp szabadkozik: „Ah, bocsánat. Orra vehettem volna. (szimatol) Pompás 

szagban van méltóságos uram!” – A színművet, ahogy a Géniusz-karcolatot is, ehhez hasonló, 

a tapintás, hallás, szaglás érzékszervének megfelelő humoros szóképzések gazdagítják. 

Miután az akadémikus urak megbeszélésre bejelentették magukat Argusnál, komikus 

jelenetként Copas vezetésével „kinyújtott kezük mutatóujját libasorban egymás hátgerincére 

illesztve elvonulnak” [7: 10] 
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Copas és Gemma beszélgetéséből tudjuk meg, hogy hamarosan „Hőfogyatkozás” következik 

be – a huszonöt éves nap utáni huszonöt éves este következik –, ezért a felszínről a föld alá kell 

költözniük a va-kongiaknak.  Gemma és Délia becéző beszélgetéséből – kicsit a Csehov-

darabok karikatúrájának is beillően, ahogy „Édes símaságom!” „Narancsíz!” „Dinnyezamat!” 

stb. jelzőkkel illetik egymást – kiderül, hogy Délia és Genius szerelmesek egymásba, de Délia 

úgy érzi, valami miatt Genius már nem szereti. Pedig nemsokára lesz az ünnepély, ahol Geniust 

is Audor-rá (akadémikussá) fogják kinevezni egy gyászillatú csuklyát borítva a fejére, Argus 

pedig majd áldást mond szerelmükre, és így együtt szállhatnak alá a meleg „Téli városba… Új 

kort kezdeni, új életet!” [7: 15] 

Déliától tudjuk meg azt is, hogy a Napot „hőforrás”-nak, „erőközpont”-nak, a Földet „Nagy 

Tömeg”-nek hívják, amelyet egyben a világ középpontjának is tartanak (nem kevés karikírozó 

éllel) – ahogy a platóni barlanglakók is saját barlangjukat, vagy, ahogy a középkori kozmológia 

geocentrikusnak képzelte a világot. Déliától azt is megtudjuk – aki egyébként sóvárogva várja 

Geniust –, hogy Argus és Genius vitáztak valami miatt, és azóta Argus betegnek tartja Geniust. 

Argus elmeséli Déliának, hogy valaha Genius apjával harcoltak a „Süketség és Hidegség” és 

Közöny országa ellen” [7: 18] Ezért is bízik abban, hogy Genius méltó lesz a kiválasztott 

tisztségre.  

Délia apját, Argust tartja a legbölcsebb embernek Vakongiában5, hiszen mindent tud, amit 

„halandó ember hallott, tapintott és érzett valaha” [7: 18] – Karinthy itt ugyanazt érzékelteti, 

amit Platón a barlanghasonlatban, vagyis, hogy amíg az ember korlátozott érzékszerveire van 

utalva, addig azt hiszi, hogy ismerhet mindent, miközben a  l á t á s képességével, rendelkező 

számára nevetségesnek tűnik ebbéli elbizakodottsága. Ennek megfelelően Délia nem érti, miért 

nem ismerheti apja Genius igazi baját. 

Közben megérkeznek az akadémikus vendégek: Corpades, akinek majd lovaggá kellene ütnie 

Geniust, Rhinal, az ország első természettudósa és Audax, a nagy író „a félméteres csuklya 

lovagja”, akik Genius ügyében jöttek. Az asztalon a „Nemzeti Tapintat” és a „Szimat” friss 

számai.  

Összejövetelük apropója Genius levele, melyet Audaxnak küldött, és egy frissen megjelent 

riport a „Szimat”-ban.  

Genius levelének lényege, hogy a Barlangteremben (!) a huszonöt éves „Hőfogyatkozás” 

alkalmából tartandó székfoglalójára „fütyül”, a csuklyát nem akarja felvenni és nem a 

Baralangteremben, hanem  a szabadban akar egy „Új Dologról”, „Felfedezésről”, egy bizonyos 

„Dimenzióról” beszélni. Természetesen felháborodás és értetlenkedés kíséri a levél tartalmát. 

Audax tudálékosan megállapítja, hogy a „gondolkodásban és művészetben nem a min, hanem 

a mikénten van a hangsúly. – Az egész műben (legalábbis az Atheneaum első kiadásában) ez 

a két szó van kiemelten szedve, valószínűleg azért, mert Karinthy fontosnak tartotta a korlátolt, 

tudományos fontoskodás kicsinyességét kigúnyolni, mely pont a lényegi gondolatot mellőzi a 

forma, a stílus mellékes jelentőségét tartva fontosnak. Amitől ő is sokat szenvedhetett, hiszen 

írásainak mindig pont a gondolati lényegét, filozófiáját hagyták figyelmen kívül, ahogy épp ez 

a színműve is hasonló sorsra jutott – legalábbis a korabeli kritikusok részéről.6  

Geniust ennek megfelelően eredetieskedéssel vádolják, őrültnek tartják – pont, ahogy a platóni 

barlangba visszatérő embert is társai, hiszen ő már látta az igazi fényt. Genius felfedezését, 

amint az eredeti karcolatban is láttuk, zavaros metafizikai spekulációnak titulálják. – Talán 

ebben Karinthy a korabeli túlzott pozitivista vagy épp a nietzschei ateista világnézetet 

karikírozza, ahogy a Telma Titusz kiáltványa-ban (Ld.[4: 116-121]). De ugyanígy bírálta a 

                                                 
5 Karinthy nem egészen következetesen a bevezetőben Va-kong, a színmű többi részében Vakongia elnevezést 

használ. 
6 „A darab bemutatása után megjelent kritika nagyobb visszhangot keltett, mint maga a mű. Illés Endre hat 

színdarabról – köztük a Lepketáncról – írva rövid, de mindenre kiterjedő kritikában indokolja meg ennek az 

egyfelvonásosnak a teljes kudarcát.” [13: 222] 
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szintén ateista alapokon nyugvó bolsevizmust, a húszas években egyre erősödő fasizmust7, 

vagy egyáltalán a szekularizálódó polgári társadalom (már amilyen mértékben ez 

Magyarországon jelen volt) spirituális kiüresedési tendenciáját. 

Hallatlan dolognak tartják, hogy Genius az addigi megismerési és érzékelési eszközeiket 

elégtelennek, kezdetlegesnek találja, éppoly nevetségesen hatva ezzel, ahogy Délia Argus 

tudását a legnagyobbnak vélte. – Ezzel Karinthy valószínűleg a Horthy-korszak feudális 

alapokon álló, fasizálódó, vertikálisan merev, haladásellenes társadalmi attitűdjét is parodizálja, 

és persze ezen túlmenően az általános emberi elbizakodottságot. 

Miközben Audax keresi a kérdéses cikket, aközben Genius számukra észrevétlenül belép: 

„Oldalt jött be, nem szimatolt, nem nyúlt hozzá senkihez, tehát senki sem tudja, hogy ott van. 

Különösen, bizonytalanul, egészen másképp jár, mint a többi, a szeme nyitva van, tétova 

mozdulattal nyúl néha szeméhez, hunyorgat. A karjai lelógnak. Tántorog, néhányszor csaknem 

megbotlik, vagy nekimegy valaminek. Most egyszerre megütközve rájön, hogy az a hang, amit 

hall, attól a négy embertől ered, akik az asztalnál ülnek. Ekkor riadtan megáll, elöl, oldalt, 

néhány lépésnyire tőlük feszülten és kővémeredten figyel, és nézi őket. Újra meg újra 

szemeihez emeli kezét. Később a jelenés vége felé lassan közeledik az asztalhoz, leül a kőpad 

szélére, kis távolságba tőlük, és ölében görcsösen tördelt kezekkel, lehajtott fejjel tűnődik, majd 

felkapja a fejét.” [7: 28] – Itt pontosan a barlanghasonlatnak megfeleltethetően a fényből a 

homályba visszatért bizonytalanul mozgó embert látjuk. 

Audax kis eltéréssel a Géniusz-karcolatban leírtakat olvassa föl a „Nemzeti Tapintat” cikkeként, 

mely a Lepketánc lényegi mondanivalóját és filozófiáját képezi. Ahogy már fent is elemeztük 

Genius a látás érzékét fedezi fel, ez az a bizonyos új „Dimenzió”, amiről levelében ír, melynek 

heurikus élményét és megismerését ugyanúgy meg akarja osztani társaival, ahogy a platóni 

barlangból kijutott kiválasztott is, csak épp azok – és ebben tér el a Lepketáncbeli rész a 

karcolatáétól – már a cikk felolvasása közben is gúnyolódva kinevetik magasztos felismerését 

szó szerint elvakult, ostoba elbizakodottságukban. Egyébként jellegzetes Karinthys humorral 

oldva föl a szöveg komolyságát – talán némi öniróniaként is. 

Karinthy nem véletlenül választja a Genius nevet főhősének – ő kora géniuszaként nagyon is 

jól ismerte a zsenik szellemi magányosságát, ahogy Nietzsche is költőien megfogalmazza Az 

éji dalában ezt a gyötrő magányt:  

„…Fény vagyok: ó, bárcsak éj lehetnék! Ámde magányom ez, hogy fény övez. 

Ó bárcsak lehetnék éji sötét! Hogy csüggnék emlőjén a fénynek! 

És megáldanálak benneteket is, hunyorgó csillagocskák, ti fénybogarak odafönt! – és fény-

ajándékotokban lelném üdvömet. 

Csakhogy saját fényemben élek én, visszaiszom magamba a lángot, mely bensőmből kitör. 

…” [12] 

A másik eltérés: a cikk végének befejezéseként itt a „Világosság” szó helyett „lux”- ot ír, ami 

Corpades szóviccére ad lehetőséget, mikor már oldalukat fogva a nevetéstől gúnyolódásképpen 

játszik a szavakkal: „Lux? Stux?... Fuchs (…) ha nem tanulsz buksz!” [7: 31] – talán a 

felolvasott szöveg patetizmusát feloldandó, vagy a rutinos színházi ember megérzése, hogy a 

viccet könnyebben befogadja a közönség, míg a komoly gondolaton átsiklik. De Karinthy más 

műveiben is tapasztalható az emelkedett gondolatok, történések hasonló elviccelése, komikus 

irányba való fordítása. Valószínűleg ez egyfajta önirónia, Karinthy humorista énjének 

visszatarthatatlan előbújása az élet és az írás legkomolyabb pillanataiban (Vö. Én és énke). 

Egyedül Argus az, aki nem nevet a többiekkel, annak ellenére, hogy (látszólag) ő sem érti meg 

Genius felismerését, és reménykedik abban, hogy ez csak egy múló állapot nála. 

                                                 
7 Mindkét rendszert bírálta és elvetette, mint élhető társadalmi formát. Vö. [10: 7-12] 
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Audax véleménye Genius „dekadens” próbálkozásáról sejthetően a korabeli kritikák tipikus 

fordulatait idézi, előre meg is jósolva ezzel Karinthy saját műve bukását: „A közönség 

természetesen egészséges ösztönével nem dűl be az ilyen szélhámosságnak, s az ’új mű’ , ’a 

kísérleti éposz’ rendszerint megbukik.” Nagyon is tisztában van azzal, hogy műve mélyebb 

filozófiai értelmét nem értik meg, pláne csípős társadalomkritikáját fogják majd elutasítani – 

így is történt (Vö. 6. jegyzet).  

Karinthy gúnyos élccel karikírozza az akadémikus merev szemléletet Audax szájába adva: „Mi 

tehát ezt üzenjük neki: a külső forma, a mi parnasszusunkon egybeesik a belső lényeggel.” [7: 

34] Genius minden kérését elutasítva ezzel, tanainak megtagadására szólítják fel (akárcsak 

Galileit a korabeli inkvizítorok). Az egész akadémikusi hozzáállást a korrupt, ostoba 

tekintélytisztelet lengi át, ahogy ez valószínűleg a korabeli magyar viszonyokra is jellemző 

lehetett, és ahogy általában az ehhez hasonló intézményekre jellemző, ahol nem a megfelelő 

emberek töltik be az adott funkciót, vagyis ahol nincs igazságosság a társadalomban – ahogyan 

ezt Platón kifejti az Államban, hiszen az igazságosság épp azon alapszik, hogy mindenki a 

tehetségének megfelelő munkát végzi az adott államban. Vö. [13: 263] 

Szintén az emberiség nagyképű elbizakodottságát gúnyolva adja Rhinal szájába: „Nem lehet 

részese annak a kultúrának, melyben az Ember a Nagy Tömeg ura, diadalmaskodik lépésről-

lépésre, a süket és tehetetlen Természeten.” [7: 35] 

A tanács úgy dönt, hogy tesznek egy utolsó próbát Geniusszal, mielőtt leereszkednének a 

mélységbe. Mindeközben Genius végig jelen volt (ahogy a karcolatban is). Távozva véletlenül 

beleütközik Argusba, aki megriad ettől, ő pedig Argus l á t v á n y á t ó l felejt el válaszolni. 

Bevallja Argusnak, hogy hallotta a beszélgetést, aki viszont nem érti, hogyan lehetett jelen 

észrevétlenül. Genius feltárja neki, hogy a tanácskozás a bizonyosság órája volt, hogy nem 

beteg, hiszen ők nem tudnak róla, ha nem akarja, ő viszont tud róluk anélkül, hogy megtapintaná 

őket. Próbálja legalább Argust meggyőzni arról, hogy nem hazudhat l á t ó állapotáról, de hiába, 

Argus ragaszkodik hozzá, hogy visszatérjen vele a Baralangterembe, ahol lovaggá ütik majd. 

Genius viszont nem akarja elhagyni a napfényt, és nem akarja felvenni a csuklyát, ami eltakarná 

az arcát – ahogy a megvilágosodott ember már nem tud visszatérni a sötétség szűk szellemi 

keretei közé. Ezért Genius inkább a társadalmi kirekesztettséget választja, hisz nincs egyedül: 

ott van számára a neki megnyilatkozott Isten! 

De Argus nem megy el, hanem Délia felől kérdezi Geniust, tudva, hogy a szerelem erősebb 

lehet még az elvi meggyőződésnél is, és abban reménykedik, hogy ez majd visszahozza. Őszinte 

atyai közeledése közben feltárja Genius előtt, hogy bár ő az isten felkent papja, de amíg a 

többiek nevettek, őt az a balsejtelem fogta el, hogy hátha mégis ők az eszelősek, és mégis 

Genius az isten i g a z i papja, vagyis a kiválasztott, aki előtt majdnem le is térdelt. Mindennek 

ellenére Argus mégis próbálja meggyőzni arról, hogy ez a Hideg és Idegen Isten nem törődik 

ővele – mint egy gnosztikus távoli istenség, mely Karinthy más műveiben is feltűnik:8 

„Fiam, sokszor gondolok rá mostanában, hogy az Isten talán nem is mi miattunk, emberekért 

teremtette a világot. Más céljai vannak, mi csak úgy véletlenül hullottunk le asztaláról, mint a 

fölösleges forgács... Lehet, hogy te megéreztél valamit a Nagy Valóságból, ami túl van az 

emberen - de ez a nagy Valóság soha boldogabbá nem fog tenni téged, hidd el - arra lenne csak 

jó, hogy megrontsa és elvegye tőled ezt az egyetlen nyomorult és gyönyörű, piszkos és édes, 

gyötrelmes és mámoros, egyetlen életet, amit ajándékba kaptál... alamizsnának könyörületből, 

egy nagylelkű, gazdag nagyúrtól... Hát nem volna kár?!... Az előbb felsikoltottál - azt mondtad: 

fáj!... akkor szerettelek volna megölelni és megsimogatni és megvigasztalni, és aztán mondani 

- gyere, gyere, hadd itt ezt a gonosz és kegyetlen hatalmat - aki csak fájdalmat okoz neked... 

gyere, odalent semmi se fáj... odalent lágy remegés... odalent édes illatok... odalent bódító, 

zsongító zenék... odalent könnyes, irgalmas szavak... nedves, langyos ajkak borát kínálja a 

                                                 
8 Vö. pl. Telma Titusz kiáltványa, Mennyei Riport 
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fájdalmas élet. Szünet. Lám, hogy remegsz! Nagy szünet után. Felejtsd el, fiam!...” [7: 44-45] 

[Kiemelés tőlem – B. B.] – Így adva ezzel Argus szájába Karinthy saját metafizikai, ontológia 

elmélkedéseit.  

De egyelőre Genius, habár megrendül Argus beszédétől még mindig kitart saját meggyőződése 

mellett. Végül Argus Déliát küldi hozzá. 

Délia nem érzékeli, hogy Genius jelen van, és míg „vár rá”, hárfán kísérve egy dalt énekel: 

„Halkul a szivverés 

Elszáll a hang 

Táncol a lepke 

Arcodba csap. 

Halkul a szivverés 

Elszáll a lepke 

Már messze zümmög 

Valahol kint 

Vége szegénynek 

Sohase látod” 

(Érdekes, hogy az egyébként címadónak is tekinthető vers végén szerepel a „látod” szó – 

legalábbis az első kiadásban -, hogy ez csak következetlenség-e Karinthy részéről, vagy egy 

rejtett utalás lenne arra, hogy talán valamely messzi időben a Vakongiak is láttak, hiszen 

mégiscsak megőrződött ez az „archaikus” szó egy régi, talán altatódalként dúdolt melódiában? 

Csak találgathatunk. De ha így van, akkor egész más értelmet kaphat a Lepketánc, mint cím, 

magának a fizikai és egyben átvitt értelmű l á t á s n a k az elvesztését jelképezheti. Ugyanakkor 

a lepke, mint a halál pillanatában elszálló, vagy inkább platóni értelemben, a testből kiszabaduló 

lélek szimbólumaként is felfogható9.) 

Genius hallgatja és gyönyörködik e látványban, abban, hogy Délia s z é p – ami ismeretlen 

fogalom Vakongiában, hiszen most találta ki e szót, ami „valami jót jelent, … valami jót és 

igazat…” – Karinthy pontosan és tudatosan használja a jó és szép egymást átfedő platóni 

értelmét. 

Genius próbálja elmagyarázni Déliának, hogy mit ért azon, hogy s z é p, és próbálja leírni neki 

a tájat, ami szeme elé tárul: 

„Genius (kifelé mutat szabadon maradt karjával): Odakünn tudod-e... arrafelé... 

Délia (borzong): Merre? 

Genius: Erre... erre... várj... (arrafelé fordítja az arcát) Nem érzed? 

Délia (álmodva): Langyos... még langyos... 

Genius: Nemcsak langyos... hullámzó, mozgó, gomolygó, szétáradó, összefolyó... ezerféle... 

(havasok felé)... és fölötte... fölötte... 

                                                 
9 Mircea Eliade szerint Platón eszkatologikus látomása a Phaidroszban éri el csúcsát, amelyben a „lélek 

szárnyának” mitikus képe tűnik fel. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg Eliade, hogy: „Ez a kép a röpdöső madárhoz 

vagy pillangóhoz hasonlítható szellemi lényegként történő felfogásával azonos. A ’szárnyalás’ a titkos dolgok 

vagy metafizikai igazságok felfogását, megértését jelképezi.” [11: 420] Karinthy hasonló értelemben használja a 

lepke táncát, az igazság megismerésének, a l á t á s képességének szimbólumaként. 
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Délia (elragadtatva): Mi van fölötte? 

Genius: Messze... messze... kinyúlik... fel egy őrülten forgó golyó felé, és harsányan énekel... 

Ezer torokból... száz orgonán... millió kürt... szerteáradva, egyre hevesebben dörömbölve 

homlokodon... míg megsiketülsz, és már nem hallod... és megnémulsz, és már nem szólsz... és 

megdermedsz, és már nem érzed... és mégis... és mégis  t u d o d, hogy 

van,  j o b b a n  tudod...  b i z t o s a b b a n  tudod... hogy van, mint mikor hallottad... és 

fogtad... és mintha álomból ébrednél... erősen... ruganyosan... felugorva fekhelyedről... 

álomba... ami akkor kezdődött, mikor megszülettél... és mégiscsak álom volt... és most 

mintha felébredtél volna, és nagyot rikoltasz... és tudod... hogy most menned kell... menned 

kell, iramló lábbal, tátott szájjal... kimeresztett homlokkal... futnod... arrafelé... arrafelé... 

eszméletlenül kapkod a horizont felé... ahol az a Nagy, az a Nagy... Ezek a mozdulatok a 

lepketánchoz hasonlók a láng körül.” [7: 49-50] [Kiemelés tőlem – B. B.] 

Karinthy egész életművén átívelő ontológiai elmélete hangzik el itt Genius szájából, amely 

(ahogy fent is utaltunk már rá) hasonló Platón ideatanához, ennek megfelelően az orphikus 

eszkatológiával10 is mutat rokonságot (ugyanis K. úgy érti a f e l - é b r e d é s t, hogy a halál, 

az valójában az i g a z i  v a l ó s á g r a  való felébredés, amikor a lélek kiszabadul testi 

börtönéből. Pl. A rossz álom c. novellája, ahol az egész novella ezt az elképzelést önti elbeszélő 

formába, ezen túlmenően számos esszéisztikus írásában, novelláiban, regényeiben visszatérő 

filozófiai gondolat11, melyre komplexebb morálfilozófiai és eszkatológiai elképzelését építi 

fel.)12 

Genius magával akarja vinni Déliát a kinti szabad, fényes világba, de közben sötétedik, a Nap 

leszáll, és egyre kevésbé lát, végül teljesen sötét lesz, és már maga sem biztos abban, hogy 

tényleg birtokában volt-e a látás képességének, így végül Déliával ő is visszatér a sötét földalatti 

világba, ahol vár rájuk a „boldogság”. 

Maga a fény tűnik el a világból, s Genius csak röpke pillanatra „táncolhatott” lepkeként a fény 

körül (a regény címe is erre utal), s a világ máris sötétbe borult. Így Genius boldogsága sem 

lehet valódi odalent a fény nélküli világban, hisz egyszer már birtokában volt a  

l á t á s n a k, s ki kívánkozna vissza a sötétbe anélkül, hogy esélye lenne rá, hogy megtapasztalt 

tudását átadhatta volna a többieknek, mert nincs k ö z e g, ami a látást lehetővé tenné. Genius 

így nem tudta megváltani saját világát, államát, ahogy platóni értelemben véve is ez lett volna 

rendeltetése, mint minden géniusznak a földön. 

 

3. Összefoglalás és konklúzió 

 

Karinthy maga is tapasztalhatta, hogy meglátásainak átadásához nincs közeg, a húszas évek 

világára a fasizmus árnya borult, s jól tudta, hogy ennek végzetes következményei lesznek. A 

világ megválthatatlannak bizonyult, s ahogy az 1923-ban írt Kötéltánc c. regénye, az 1927-ben 

megjelent Lepketánc sem lehetett pozitív kicsengésű műalkotás.   

                                                 
10 „Platón néhány utalása lehetővé teszi, hogy átlássuk a halhatatlanság orphikus felfogásának kontextusát. A lélek 

egy ősbűn megtorlásaképpen a testbe (szóma) van zárva, mint egy sírba (széma). Következésképpen a megtestesült 

létezés inkább halálhoz hasonló, és az igazi élet kezdetét a halál jelenti.” [11: 412] [Kiemelés tőlem – B. B.]  

A barlanghasonlat tkp. az orphikus eszkatologiai elképzelés allegóriájaként is felfogható, hiszen: „Platón maga 

azonosítja a beavatottakat a filozófusokkal a Phaidónban – a barlangok tipikus helyszínei voltak a halálból az 

életbe, illetve a sötétségből a fénybe való visszatérés misztériumainak.” [14: 40] 
11 Ld. 3. jegyzet  
12 Vö. még: A felelős ember c. tanulmány [4] 
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A Lepketáncot valószínűleg az 1911-ben megjelent H. G. Wells-novella, A vakok országa 

ihlette.13 A két mű között feltűnő hasonlóságok vannak, csak a Wells novella pozitív kicsengést 

kap, hiszen ott a főhős megszökik a megvakítás, vagyis a látásvesztés aktusa elől (Ld. [17: 132-

134]), ahogy Ibsen Peer Gynt-je is hasonló (félig) megvakítási aktus elől menekül meg a manók 

barlangjából. Ld. [2: 37-40] 

Bár a színművet kitűnő színészekkel rádiójátékként is feldolgozták [16], komolyabb elemzésre, 

irodalomtörténeti jelentőségre ez idáig nem méltatták, ill. inkább a sikertelenebb művei közé 

számították (Vö. 6. jegyzet). Az egészen kézenfekvő barlanghasonlattal való összevetésére nem 

bukkantunk. Most igyekeztünk pótolni ezt a hiányt, és egyben a korábbi méltatlan 

irodalomtörténeti elhelyezését korrigálni.  
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Absztrakt 

A tanulmány alapjául választott népi kéziratos könyv a Szegedi Somogyi Károly Városi és 

Megyei könyvtárban Vőfélykönyv néven került leltárba. Három nagy tematikus egységéből a 

címben is megjelenő vőfélyversek jelentik az egyiket. A vőfélyversek előtt céhes köszöntőket, 

utánuk a feltételezett szerző név- és ünnepnapokra aktualizált különféle költeményeit 

olvashatjuk. Külső megjelenését, fizikai paramétereit tekintve a füzet összesen 55 oldalból áll, 

a kézírás könnyen olvasható, és végig egységesnek látszik. A három nagy szövegcsoport világos 

elkülönítése tudatos szerkesztésre utal. 

Doktori disszertációm és mesterképzést záró szakdolgozatom témájául egyaránt egy népi 

kéziratos könyv elemzését és a közköltészet jelenségének kutatását választottam. Ez 

alkalommal az utóbbi, körülbelül 1810-ben összeállított, nagy valószínűséggel Vályi Klára 

költőnőhöz köthető, Vőfélykönyvként nyilvántartott kéziratos füzet tartalmára hivatkozom.  

A részletes elemzésre kiválasztott Az Igaz Szeretetnek hármas kötele című vers nagy 

valószínűséggel Gvadányi Józseftől származik. A költemény formai bravúrja, hogy sorainak 

horizontális és vertikális olvasata is lehetséges, és „…mindkétfélekép más értelmet ad”.  A vers 

kötetben való megjelenésének körülményei, valamint hasonló alkotások felbukkanása például 

Mikszáth Kálmánnál és Sárosi Gyulánál minden bizonnyal izgalmas témát jelentenek. Az 

idézett illusztrációkon keresztül igyekszem összefoglalni az úgynevezett kétágú vers műfajának 

változatos elnevezési lehetőségeit, történetiségét, előadási alkalmait és a hozzá kapcsolódó 

folklorizációs jelenségeket. 

Kulcsszavak: Népi kéziratos könyv, Vályi Klára, kétágú vers, közköltészet 

 

1. Bevezetés – a tanulmány célja 

 

Írásomban a címben megjelölt ritka és különleges kétágú vers egy példáját fogom bemutatni. A 

műfaj és az ismertetésre kiválasztott néhány konkrét darab elemzéséhez feltétlenül szükséges a 

közköltészet fogalmának és a népi kéziratos könyvek kutatásának rövid ismertetése is. 

 

2. A népi kéziratos könyv sajátosságai 

 

Kutatásom tárgyául a 2013-as – a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális 

Antropológiai Tanszékén leadott, egy népi kéziratos könyvet vizsgáló – szakdolgozatom egy 

részletét választottam.  

A szakdolgozat vizsgálati alapját jelentő kéziratos füzet a szegedi Somogyi Károly 

Városi és Megyei Könyvtár helytörténeti gyűjteményébe tartozik, ahol Vőfélykönyvként [1] 

vették nyilvántartásba. 

A kézirat összesen 55 oldalból áll, ezek közül az utolsó üresen maradt. Az íráskép arra 

enged következtetni, hogy a szöveget ugyanaz a kéz jegyezte le, a könyvtári nyilvántartás 

szerint, 1810-ben. Az írás során a füzet használója vélhetően előröl kezdett lapozni, a következő 

művet pedig mindig az azt megelőző alatt helyezte el. A különféle verseknek mindig címet 
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adott, így – a témamegjelölésen kívül – a művek egymástól való elhatárolását is biztosította. 

Utóbbi jelenség egyébként a népi kéziratos könyvek esetében nem mindig jellemző, gyakran 

inkább a papírfelület teljesen random kihasználása figyelhető meg, éppen ezért a versek nem 

feltétlenül kronológiai sorrendben követik egymást. A címadás gyakorlata sem megszokott, a 

különféle verseket általában a „Más” megjelölés választja el egymástól. [2] Ezt a módszert az 

énekeskönyv összeállítója is alkalmazza, ő azonban csak a vőfélyversek lejegyzésekor határolja 

el így a menyasszonykikérés vagy a vacsora alatt elhangzó költeményeket.  

A versek sorrendiségét, a füzet szabályszerű használatát az ihlető témák is 

alátámasztják. Kezdetben ugyanis a Nemes Szűts Céh inspirálja a költemények alkotóját, a 

kézirat elejétől egészen a 15. oldalig. Összesen 14 vers köszönti a céh magas rangú 

tisztségviselőit, valamint a kereskedelem helyszíneként funkcionáló város (például az Arad 

megyei Pécska – ma Pecica néven Románia része) elöljáróit. A céhes kereskedelem 

költeményei közül az utolsó a Lakozáshoz való versek. Utóbbi egy csaknem négy oldalon 

keresztül folytatódó versfüzér, amely után a Ruhája ékesítésekor már a vőfélyversek 

nyitódarabjának tekinthető.  

Az előbb említett versek egyértelműen a kézirat legterjedelmesebb csoportját alkotják. A 

Ruhája ékesítésekorral együtt 26 vers mutatja be a menyasszony kikérését, majd a lakodalom 

különböző szakaszait. A vőfélyversek csoportja tehát önmagában is egy esemény 

kronológiájának tekinthető, a költemények – a menyegzőnek megfelelő – szigorú 

sorrendiséggel követik egymást.  

Az utolsó szövegcsoport tekinthető a legheterogénebb összeállításnak.  Hasonlóan az 

első kategória céhes verseihez, ide is 14 művet sorolhatunk. Azonban míg a céhes 

köszöntőversek egységesnek tekinthetők, addig az utolsó kategória köszöntői többféle altípust 

is magukban foglalnak. Legnagyobb számban a klasszikus névnapi köszöntők jelennek meg, 

de találkozhatunk református prédikátorok tiszteletére írott verssel, és Habsburg-ellenes 

politikai költeménnyel is. Továbbá különös figyelmet érdemel az imádság-travesztiának 

tekinthető Bavariai Miatyánk, a földrajzi szójátékokra építő elekciós vers, a Furtsaságos 

gyűjtemény, valamint a kétágú vers is.  

Az utolsó szövegcsoport köszöntői közül több konkrét címzettel rendelkezik. A 

megszólítottak Vályi Klára gömöri költőnő, a kor neves irodalmárainak levelezőtársa, 

családtagjaiként azonosíthatók. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra: A Vőfélykönyv első oldala 

Forrás: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged, Helytörténeti 

Gyűjtemény, Vőfélykönyv H.E. 8623. 
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3. Vályi Klára 

 

Vályi Klára 1758 körül született a felvidéki Jánosi községben. Életéről keveset tudunk. Első 

házassága nyomán Kováts Gábornénak hívták, megözvegyült, majd az 1790-es évek második 

felében Komáromba került, ahol Fábián Julianna irodalmi szalonként is működő házába volt 

bejáratos. Itt gyakran megfordult Csokonai Vitéz Mihály, akivel összeismerkedett, sőt a 

későbbiekben leveleket is váltottak. Vályi Klára Komáromból Bécsbe költözött, és innen 

küldözgette leveleit továbbra is Csokonainak. Valószínűleg itt ismerkedett meg Nagy Istvánnal, 

második férjével. Két kötetet is kiadott „maga költségén”, 1798-ban a Buzdító versek a nemes 

magyar insurgensekhez címűt, majd 1807-ben, Vácott a Magyar Tempe, avagy a régi 

istenasszonyoknak mulató virágos kertyek elnevezésűt. Ekkor már Hont megye bábájaként 

tevékenykedett, mint önálló, saját foglalkozással bíró költőnő, több szempontból is figyelmet 

érdemel. 1807-et követően sajnos nem rendelkezünk további információkkal Vályi Klára sorsát 

illetően, hogy hol és mikor hunyt el, léteznek-e további irodalmi művei, annak feltárása újabb 

kutatásokat igényel. [4] 

A Vőfélykönyvből származik a kétágú vers is. A kéziratos könyv három nagy 

szövegcsoportja (céhes köszöntők, vőfélyversek, névnapi köszöntők) közül a harmadikban 

található, többségében névnapi köszöntők, valamint például két travesztia és egy gúnyvers 

„társaságában”.   

 

4. A kétágú vers 

4.1. Eredeti, kéziratos formában 

 

A kétágú vers kétfélesége leginkább a költemény eredeti formájában látszik: 

 

 
 

 

 

 

 

13. ábra: A kétágú vers a „Köszöntő – Az Igaz Szeretetnek hármas kötele” cím 

alatt 

Forrás: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged, Helytörténeti 

Gyűjtemény, Vőfélykönyv H.E. 8623. 
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A betűhű átírás ugyanakkor a könnyebb olvashatóságot biztosítja. 

 

4.2. A betűhű átírás 

 

Szent Jánosnak napjánGyakorta érhessed 

Istennek áldásátBőven is vehessed 

Soha ne érhessedSzívednek fájdalmán 

Es ne is vehessedIstennek haragját 

 

Rajtad a’ nyavalyaSoha ne maradjon 

Kereszt járom igaNeis uralkodjon 

Szüntelen maradjonIstennek áldása 

Mindég uralkodjonRajtad B. Malasztja 

 

Adja Isten nelégyAz ördög markában 

Részt te soha nevégyPokolnak kínjának 

Isten országábanÖrökké vígadjál 

ParaditsomábanMindég uralkodjál 

 

4.3. Értelmezési lehetőségek 

 

A vers elemzésekor első pillantásra feltűnik a sorközépi metszet. A cezúra biztosítja a vertikális 

és a horizontális olvasat elkülönítését, a köszöntő kétféle értelmezési lehetőségét, vagyis a 

jókívánság mellett az átkozódás funkcióját is. Ha a sorokat vízszintesen értelmezzük, 

tulajdonképpen minden két versszak csak egy strófának számít, hosszú sorokkal. Ebben az 

esetben a sormetszet nem jut szerephez, talán csak a mű ritmikai tagolását könnyíti meg. A vers 

ugyanis – formáját tekintve – kétütemű, felező tizenkettes, két darab, hat szótagot magába 

foglaló egységre osztható fel.  

Abban az esetben viszont, ha az olvasás során fentről lefelé haladunk, a mű már 

egyáltalán nem emlékeztet köszöntőre. Ilyenkor a cezúra hangsúlyosabb szerephez jut, két, 

hatos szótagszámú strófát különít el egymástól. Ekkor a szerző a címzettet – neve napja 

alkalmából – evilági és túlvilági szenvedésekkel, az ördöggel és Isten haragjával „kecsegteti”. 

 

4.4. A műfaj elnevezéséről 

 

A fenti köszöntő természetesen nem csak a formája miatt különleges. Valószínűleg olyan ritka 

jelenségnek számít, hogy az elnevezése tekintetében sem tapasztalható kánon. A kétágú 

elnevezésen kívül találkoztam még a műfaj hasított, és lutheránus versként történő 

megjelölésével is. Az utóbbi jelző talán a legkevésbé ismert, és a legszűkebb körben használt. 

Egyedül Bisztray Gyulánál [5] olvastam róla, az indoklást, ami magyarázatot adna rá, miért is 

nevezhető a műfaj lutheránus versnek, azonban sehol sem találtam. Talán összefüggésbe 

hozható a református kollégiumi költészettel és a legfontosabb iskolaközpontokkal, 

Debrecennel és Sárospatakkal. A hasított vers terminus már jóval szélesebb körben ismert, 

ebben a formában olvashatjuk Lukácsy András kötetében [6] is. A – tartalmi és formai – 

kettősségre viszont szó szerint utal a kétágú vers elnevezés, ezért ezt tartom a legkifejezőbbnek, 

és a továbbiakban ezt fogom használni. A terminus például Bogár Juditnál [7] is megjelenik.  
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4.5. A vers „előtörténete” 

 

A vershez (az egész kéziratban egyedülálló módon) alcím is tartozik. A tényleges címnek 

tekinthető Köszöntő után a továbbiakat olvashatjuk: Az igaz szeretetnek hármas kötele. Ez az 

alcím alkalmat ad arra is, hogy a végére járjunk egy – talán a vers formai sajátságainál is 

izgalmasabb – kérdésnek: Megtalálható-e másnál is a köszöntő? Hogyan juthatott el a Vályi 

Klárához köthető füzetbe, és vajon kik használták még? 

 A kéziratos könyvben megjelenő alkotás tulajdonképpen majdnem tökéletes mása Gvadányi 

József – nagy valószínűséggel az 1760-as évek elején papírra vetett – Igaz szeretetnek hármas 

kötele c. versének. Gvadányi biztosan Vályi Klára előtt is ismert volt, hiszen mindkettőjüket 

szoros kapcsolat fűzte a fent már említett Fábián Juliannához. Gvadányinak a 18. század végén 

már rendszeresen jelentek meg művei, mint költő és híres katona, huszár egyaránt ismert volt. 

(Ezt a verset is Lovas Generálisként jegyzi.) Az 1790-es években megjelenő kötetei között van 

az Unalmas órákban vagy is A’ téli hosszú estvéken való idő tőltéshez [8] elnevezésű is, ami az 

Igaz szeretetnek hármas kötelét rejti.  

A vers megszólítottja (a hosszas címzés szerint) Tekéntetes, Nemes és Nemzetes 

Pókatelki Kondé Nepomucéna Asszony, Tekéntetes, Nemes, Nemzetes és Vitézlő Ótskói Otskai 

Ferentz Úrnak, kedves élete párja. Gvadányi leírásból kiderül, hogy a köszöntő átnyújtására 

1788-ban került sor, mégpedig Iker havának 15. napján.  

A vers címzettje és írója között tehát mindenképpen szoros kapcsolatot kell feltételezni. 

A formai kétértelműség dacára a köszöntő egy őszinte jókívánság, hiszen Gvadányi tisztelete 

az ünnepelt iránt már a megszólítás sok patetikus jelzőjéből is nyilvánvalóvá válik. Gvadányi 

nyilvánvalóan tisztában volt vele, hogy az ünnepelt mindkét olvasati lehetősséggel szembesül. 

Valószínűleg ez is volt a célja, nem akarta megsérteni Pókatelki Kondé Nepomucéna Asszony, 

csak prezentálni kívánta zseniális művét. 

A Gvadányi József-féle Igaz szeretetnek hármas kötele azonban nemcsak a fenti elöljáró 

szöveget tartalmazza, egy utólagos jegyzet is tartozik hozzá. A szerző a vers előtt megjelölte ez 

ünnepeltet és a köszöntés napját, a „lábjegyzetben” pedig a mű keletkezési körülményeit 

fejtegeti: „Meg – vallom, hogy ezen Verseimet leg – alább harmintz esztendők előtt munkáltam, 

és több név – napokra is alkalmaztattam, sok kezekben meg is fordultak, láttam – is, hogy mások 

– is magokénak tulajdonították, én pedig nevettem”. A megjegyzés tehát arról tudósít, hogy 

Gvadányi a verset a sajátjának vallja, és több alkalommal is használta már köszöntésre.  

 

5. További kétágú versek 

5.1. Mikszáth Kálmán kétértelmű köszöntője 

 

Bármennyi érdekességgel rendelkezik is az említett mű, mégsem egyedülálló jelenségről van 

szó. Hasonló kétágú köszöntők előfordultak a magyar művelődéstörténetben, jellemzőek voltak 

a 19. századi diákköltészetben. Mikszáth Kálmán például maga is egy saját készítésű kétágú 

verssel köszönti Institoris Endre tanulótársát: 

 

A mosolygó élet – Kísérje léptedet. 

Távol legyen tőled – a gyászemlékezet. 

Minden mi jó vagyon – hogy szívedben légyen. 

Kerüljön, de nagyon – A keserv és szégyen 

 

Különös egybeesés, hogy a fenti költemény valószínűleg Mikszáth rimaszombati 

tanulóévei alatt keletkezett, ugyanazon a területen, ahonnan a kézirattal kapcsolatba hozható 

Vályi család is származik. Így felmerül a kérdés, hogy a Vályi Klárához kötődő füzetben talált 

vers mennyire élhetett a gömöri köztudatban, illetve hogy inspirálhatta-e Mikszáthot 
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tanulótársa humoros köszöntésekor. Valószínűleg igen, hiszen Gvadányi 1795-ben kiadta a 

művet, és – mint az a lábjegyzetéből kiderül – már a megjelentetés előtt is többször alkalmazta 

egy-egy ismerőse névnapján. 

A kétágú versek azonban nemcsak korai tanulóéveiben foglalkoztatták Mikszáthot, 

egyik regényének is fontos fordulópontját adják. Az Akli Miklós cs. k. mulattató története az író 

pályája vége felé, 1903-ban keletkezett, és újra foglalkozik a kétágú versek jelentőségével. 

Ebben a regényben a címszereplő egy kétágú költemény miatt kerül rács mögé, a vers az Ad 

Napolentem címet viseli. A latin nyelvű mű – ellentétben a kéziratban megjelenő költeménnyel 

– időmértékes verselésű, és kétféle olvasata szerint Napóleon mellett, vagy éppen ellene szól. 

Mikszáth Akli Miklós... c. regényének 1959-es kritikai kiadásában Bisztray Gyula fűz 

jegyzeteket a vershez. Ezekből a kétágú vers számos további darabjáról értesülhetünk, többek 

között a következőről: 

 

5.2. Sárosi Gyula kétágú verse 

 

Éljen egész világszerte… 

 

 Éljen egész világszerte Híres magyar dicsőség(. ) 

 Jelasicsnak híres tette(,) Legyen gúny és nevetség. 

 Az Istennek bő áldása Szálljon, magyarok, rátok. 

 Kamarillát látogassa(,) Szégyen, gyalázat, átok(.) 

 

  

 Örvendezzen nagy hírnévnek -  A magyarok nemzete 

 A sárga-fekete színnek Vesszen emlékezete(,) 

 S Windisch-Graetznek hősisége(,) Ássa sírját magának 

 Éljen vitéz harci népe Magyarok táborának 

 Debrecen, 1849 tavaszán. 

 

A fenti kétágú vers Sárosi Gyula Kisebb költeményei, prózai munkái és levelezése [9] 

közül való. Sárosi életkorát tekintve (1816-1861) ugyan közelebb áll a kéziratos könyv 

feltételezett keletkezési idejéhez Mikszáthnál, de földrajzi környezet viszonylatában azonban 

nem találhatóak köztük párhuzamok. Sárosi Gyula borossebesi (Arad megye) születésű, az 

érintkezés lehetősége Gömörrel tehát már nem is lehetne csekélyebb. Mégis, a továbbiakban 

bebizonyosodik, hogy Sárosi írásai eljuthattak az ország északi részére is. 

Bisztray jegyzetei szerint a Sárospataki hírlap 1920-ban a következő címmel hozta a 

költeményt: Egy burkolt célzatú vers (1849 – 50-ből). Ez tulajdonképpen nem is fogható fel 

címnek, inkább csak figyelmeztetés a kétféle olvasati lehetőségre. A vers célzata pedig nem is 

olyan burkolt, hiszen itt a vízszintes olvasási mód hordozza az elsődleges üzenetet. A 

leghangsúlyosabb tehát a magyar sereg felmagasztalása, az osztrákok gyalázása, és ennek 

fordítottja az, ami tulajdonképpen rejtve marad.  Az újság a következő kommentárral vezette 

fel a költeményt: „Itt közlünk egy érdekes verset 1849-ből. A verset egyfolytában is, 

versszakonként is lehet olvasni. Mindkétfélekép más értelmet ad. A zárójelbe tett írásjelek a 

versszakonként való olvasás értelmének megkönnyítésére valók. Írója az Arany Trombita híres 

szerzője.” Bisztray megjegyzi, hogy a Sárospataki hírlap kommentárja a helyes, a vers csak 

1848-49-ben keletkezhetett. Az ’50-es dátum ugyanis nem lenne összeegyeztethető a történelmi 

tényekkel. A vers alatt meg is jelenik a mű keletkezésének helyszíne: Debrecen. Bisztray 

feltételezi, hogy a vers innen már könnyűszerrel átkerülhetett a másik nagy protestáns 

iskolaközpontba, Sárospatakra. 
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5.3. Gvadányi versének variánsa Petőfinél 

 

Visszatérve a tanulmányban elsődlegesen vizsgált, Gvadányitól származtatható kétágú vershez, 

Lukácsy András is közli egy variánsát, Kiment a ház az ablakon… elnevezésű kötetében. A 

hasított vers (ahogy ő nevezi) ezen változatát Pál-napra aktualizálták, és Petőfi Sándor művének 

tulajdonítják. Petőfi állítólag borjádi tartózkodása alatt írta a költeményt, és Pesthy Pálnak 

címezte, akivel éppen összekülönböztek a jobbágyfelszabadítás ügyében. 

 

6. Összegzés 

6.1. Gvadányi versének változatai 

 

Természetesen Petőfi is ismerhette Gvadányi kiadását, vagy éppen a köszöntő más által 

lejegyzett változatával találkozhatott. Annyi mindenesetre megállapítható, hogy a kétféle 

olvasati lehetőséggel bíró kétágú vers esete korántsem elszigetelt jelenség. A későbbiekben 

sokak által felhasznált változat valószínűleg Gvadányitól ered, a 18. század közepéről. Ő 

magáénak vallja a művet, leírja, hogy az ő alkotásáról van szó, de mások is magukénak 

tulajdonították, „ő pedig nevetett”. Tény, hogy a vers körülbelül 50 év elteltével megjelenik a 

Vályi Klárához köthető füzetben is, itt azonban talán nem is konkrét köszöntésre szánták, csak 

a mű különlegessége miatt került a kéziratba. A köszöntő következő variánsának felbukkanása 

már a reformkorban történik. Petőfi használja, körülbelül három évtizeddel a Vőfélykönyv után. 

A kéziratos füzetben talált kettős köszöntőnek tehát „előtörténete” és „utóélete” is van. 

Érdekes, hogy úgynevezett magasművészeti alkotásról van szó, a vers mégis a folklór-

alkotásokra jellemző folyamatokat járja végig. Ebből a szempontból tipikus illusztrációja a 

közköltészet fogalmának.  

6.2. A közköltészet alapvető tulajdonságai, definíciós problémái 

Bár a jelenség az utóbbi időben egyre több figyelmet kap – gondoljunk csak Küllős Imola és 

Csörsz Rumen István közös munkáira [10] vagy például Vaderna Gábor írásaira [11] – sem 

folklorisztikai, sem irodalomtudományi vonalon nem tekinthető még magától értetődőnek a 

jelenléte.  

A közköltészet – mint népköltészet és műköltészet között elhelyezkedő kategória – 

definíciójának megfogalmazása tulajdonképpen jelenleg is megoldásra váró probléma, a 

magyar irodalomtörténet és a szövegfolklorisztikai kutatások szintjén is. A terminust Marót 

Károlynak köszönhetjük, egy egységes definíció felállítását azonban nehezíti, hogy az anyag 

szinte feldolgozhatatlanul bőséges, a megmaradt kéziratos könyvek száma pedig korszakonként 

jelentősen eltér egymástól. [12]  

 

6.3. Általános jellemzők 

 

Ahogy arról a közköltészet kifejezés is tanúskodik, közköltészet alatt lírai, azaz verses 

alkotásokat értünk. Ha megvizsgáljuk a kifejezés másik felét (azaz a köz-szót), az következtetni 

enged a versanyag általánosan ismert voltára. Ebben az értelemben tehát közös költészetről 

beszélünk. Ez a széles körben ismert vershalmaz pedig tömeges terjesztésű, és variánsokban 

létezik. A közköltészeti korpuszt egy adott közösség – társadalmi hovatartozástól függetlenül – 

ismeri és használja, tekintet nélkül arra, hogy ismert-e a szerző vagy nem, és arra, hogy a művek 

melyik stílusrétegbe tartoznak. A közköltészet anyanyelvű és alkalmi jellegű, leggyakrabban a 

versek egy adott eseményhez kötődnek, egy adott funkciót hivatottak ellátni. 

A közköltészet népköltészet és irodalom között elfoglalt helyzetének bemutatására 

rendkívül alkalmas Csörsz Rumen István kedvelt metaforája, az U-alakú közlekedőedény. 

Eszerint a közköltészetet kell megfeleltetnünk az U-alakú cső kanyarulatának, ami – a fenti 
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metaforát folytatva – szűrőként funkcionál a bal oldali függőleges oszlop (a folklór) és a jobb 

oldali (az írott kultúra, műköltészet) között.  

A fentiekre a népi kéziratos könyvek, énekeskönyvek műfajai, versei és prózai szövegei 

jelentenek nagyszerű példákat. 

 

6.4. A kétágú vers a közköltészet tükrében 

 

Bár az Igaz szeretetnek hármas kötele ismert szerzővel rendelkezik, mégis többen átveszik, 

változtatnak rajta, aktualizálják. A 18-19. században természetesen mindezt büntetlenül tehetik, 

hiszen a szerzői jog és a plágium manapság oly gyakran emlegetett fogalmait akkoriban még 

egészen másképpen értelmezték.  Esetleg még szóbeli köszöntésre is használhatták, ami megint 

csak a folklór alkotások jellegzetes közegének tekinthető. Kérdéses azonban, hogy megtörtént-

e a vers felolvasása, hiszen bravúros kettőssége írásban érvényesül, szóban egyszerre csak egy 

értelmezése jeleníthető meg. 

A Vályi Klárához kötődő füzetben talált kétágú vers – és általában a köszöntők – tehát 

mindig folklorisztikai és irodalmi folyamatok szintézisének keretében értelmezendők. 
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Absztrakt 

„Molnár Ferencről nagyon nehéz tárgyilagosan írni: Molnár Ferencnek lelkes rajongói 

és dühödt ócsárlói vannak. Irodalmi alakja halála óta is az indulatok kereszttüzében áll.” – írja 

róla Hegedüs Géza A magyar irodalom arcképcsarnokában. Ez a tézis a mai napig helytálló, 

ugyanis a színházak időről-időre előveszik és felújítják darabjait, az irodalom- és 

színháztörténet a mai napig foglalkozik hatásával. A kérdés azonban az, hogy vajon a hatása 

máig tartó vagy csak a századforduló idején volt kiemelkedő? 

A kritika természetesen már életében foglalkozott vele, például az 1908-ban induló 

Nyugat is figyelemmel kísérte az éppen akkor külföldi babérokra törő fiatal Molnár pályáját. A 

Nyugat kritikái egyrészt kiemelkedő jelentőséggel bírtak a folyóirat kimagasló irodalmi szerepe 

miatt, másrészt pedig azért is érdekes, hiszen maga Molnár távolságtartással fordult a Nyugat 

felé, nem kívánt azonosulni az új irányvonallal, amelyet a folyóirat képviselt. Természetesen 

azonban nemcsak irodalmi folyóiratok foglalkoztak munkáival, hanem számos korabeli 

színházi szaklap is, mint például a Magyar Színpad, a Színházi Élet vagy a Színházi Hét is, 

illetve ezen kívül más lapok is, mint Az Újság, A Hét, a Pesti Napló, stb. A sajtóorgánumok 

mellett 1929-ben Halmi Bódog kiadásában jelent meg az első monográfia Molnárról, amelyet 

azonban hosszú szakirodalmi hallgatás követett. Az 1940-es és 1950-es évek Budapestjén a 

reprízek és új bemutatók ellenére a sajtó nemigazán reflektált Molnár munkáira, sőt még 

halálhírére sem. 

Ezt a csöndes időszakot a hatvanas évek szakmai vitája törte meg, melyet a Vígszínház 

1962-es Játék a bíróságon vagy a ’Molnár-ügy’ című előadása előzött meg. Ez a premier 

rendkívül érdekes a Molnár-kutatást tekintve, azonban érdemtelenül kevés figyelmet kapott a 

kutatóktól. A jelentősége pedig éppen fő kérdésében rejlik, azt vizsgálja, hogy Molnár milyen 

utat mutat az őt követő generációk számára, van e jelentősége munkásságának, beszélhetünk e 

tényleges hatástörténetről. Színháztörténeti szempontból is rendkívül izgalmas, hogy ezekre a 

kérdésekre a szakirodalmakból és a drámákból kiragadott részletekkel keresik a választ. A 

darab további érdekessége, hogy noha a korabeli kritika foglalkozott a Vígszínház új 

premierjével, azonban nem igazán került be a Molnár-szakirodalomba, játékhagyományba. 

Előadásomban szeretném megvizsgálni, hogy ez a Vígszínházi premier miként kötődhet 

Molnár korábbi irodalmi pereihez (kiemelkedő jelentőséggel a Vígszínházi perhez), illetve 

áttekinteni, hogy vajon milyen kritikai hangot adott ez a bemutató a Molnár-kutatásokhoz, 

mennyire volt hivatott releváns választ keresni Molnár fontosságára az irodalmi és színházi 

tudományos életben. 

Kulcsszavak: Molnár Ferenc, Vígszínház, per, Molnár-ügy, színháztörténet, irodalomtörténet 

 

1. Bevezetés 

 

„Molnár Ferencről nagyon nehéz tárgyilagosan írni: Molnár Ferencnek lelkes rajongói 

és dühödt ócsárlói vannak. Irodalmi alakja halála óta is az indulatok kereszttüzében áll.” – írja 

róla Hegedüs Géza A magyar irodalom arcképcsarnokában. [1] Ez a tézis már Molnár életében 

is igaz volt. Kortársai közt számos ellensége és rengeteg barátja, támogatója is akadt, egy 

azonban biztos: foglalkoztak vele.  

A kritika természetesen már életében odafigyelt rá, például az 1908-ban induló Nyugat 

is figyelemmel kísérte az éppen akkor már külföldi babérokra is törő fiatal Molnár pályáját. A 
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Nyugat színikritikái egyrészt kiemelkedő jelentőséggel bírtak a folyóirat kimagasló irodalmi 

szerepe miatt, másrészt pedig azért is érdekes, hiszen maga Molnár távolságtartással viseltetett 

a Nyugat modern törekvéseivel szemben, nem kívánt teljes mértékben azonosulni az új 

irányvonallal, amelyet a folyóirat képviselt. Molnár irodalomtörténeti jelentősége azonban 

abból a tényből is tökéletesen látszik, hogy a legrangosabb irodalmi folyóirat, a Nyugat 

fennállása alatt a huszonnyolc Molnár-premier közül mindösszesen nyolcról nem közölt 

kritikát. Hazai bemutatóinak időszaka szinte teljes egészében egybeesett a Nyugat 

működésével, hiszen a folyóirat 1908 és 1941 között jelent meg Budapest, míg Molnár első 

sikere 1902-ben volt, népszerűsége azonban az 1907-es Az ördög sikeréhez köthető, és az 1937-

es Delilával egy hosszú premierszünet következett, egészen 1946-ig, A császár bemutatójáig. 

[2] 

Természetesen azonban nemcsak irodalmi folyóiratok foglalkoztak munkáival, hanem 

számos korabeli színházi szaklap is, mint például a Magyar Színpad, a Színházi Élet vagy a 

Színházi Hét is, illetve ezen kívül más lapok is, mint Az Újság, A Hét, a Pesti Napló, stb. A 

sajtóorgánumok mellett 1929-ben Halmi Bódog írta az első monográfiát Molnárról saját 

kiadásában, [3] amelyet azonban hosszú szakirodalmi hallgatás követett. Az 1940-es és az 

1950-es évek Budapestjén a reprízek és új bemutatók ellenére a sajtó nemigazán reflektált 

Molnár munkáira, sőt még halálhírére sem nagyon. Molnárban a polgári világ képviselőjét, az 

ellenséget látták, ezért nem kívánatos szerzőként bélyegezték meg 1950-ben a 

Színházművészeti Szövetség konferenciáján. [4:209] Ezt a csöndes időszakot a hatvanas évek 

szakmai vitája törte meg, melyet a Vígszínház 1962-es Játék a bíróságon vagy a ’Molnár-ügy’ 

című előadása előzött meg. 

 

2. Molnár a bíróságon 

 

Molnárnak életében számos szakmai és magánéleti konfliktusa volt, melyek egy 

részéből per is lett. Ebből a szempontból kiemelkedők az életművet tekintve az 1920-30-as 

évek, ekkor ugyanis több jelentős bírósági ügye is volt az akkor már világhírű írónak. 

Legfontosabb szakmai jellegű bírósági pere az 1926-os Vígszínházi per volt, amikor 

beperelte az anyaszínházaként szeretett intézményt, amiért az nyolc Molnár-darabot már évek 

óta hevertetett és azok huzamosabb időn keresztül nem kerültek felújításra. A per éveken át 

elhúzódott, míg 1930-ban a Kúria mondta ki végső, elvi jelentőségű ítéletét, mely szerint, ha 

egy színház öt éven keresztül hevertet egy darabot, akkor annak jogai visszaszállnak a szerzőre. 

[5] Ennek a pernek színháztörténeti szempontból hatalmas jelentősége volt, ugyanis később 

más szerzők esetében is alkalmazta a bíróság az itt kialakított joggyakorlatot.   

Miközben még folyamatban volt a Vígszínházi per, a francia Chanel parfümgyártó cég 

1930-ban beperelte Molnárt, amiért az Egy, kettő, három című darabjában parfümjüket sértő 

kontextusban mutatta be a konkurens Molyneux parfümgyártó cég termékével szemben. Ezt a 

pert szintén a Kúriai ítélet döntötte el 1933-ban, mely alapján a Chanel került ki győztesen, az 

1923. évi a tisztességtelen versenyről szóló V. törvénycikkely alapján, mely szerint sértő a 

Chanel termékeire nézve a fent említett szembeállítás. [6] Viszont azt is említik, hogy az 

általános magánjognak a személyiség védelmét célzó jogszabályai alapján a Chanel kérheti a 

sérelmezett rész kivételét a darabból, azonban erre vonatkozó egyéb jogi intézkedés nem 

történt, mivel egy időre Molnár maga törölte darabjából a sértő párbeszédet. Érdemes azonban 

megfigyelni, hogy a színházak ennek ellenére a mai napig a sértő párbeszéddel együtt játsszák 

a darabot. 

 Ezek előtt 1925-ben pedig magánéleti bírósági ügyétől, a Fedák Sári színésznővel való 

válóperüktől volt hangos a magyar, illetve a külföldi sajtó is. Válóperüket még az amerikai 

Vanity Fair is közvetítette, mely azonban bántó módon tálalta azt, így Molnár elküldte az 

amerikai kiadóhoz megbízottját, Pauker Ödönt és helyesbítést, illetve elnézéskérést követelt, 
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azonban ehelyett a folyóirat kompromisszumos megoldásként felkérte egy tizenkét részes 

tárcasorozat megírására, kiemelt honoráriummal. Molnár természetesen elfogadta az ajánlatot, 

így 1927-ben a Vanity Fair rendszeres munkatársásává vált, [7] ezzel pedig megkezdődött 

amerikai publikációinak sorozata. 

 

3. Előzmények 

 

1939-ben Molnár emigrált Amerikába, darabjait pedig ekkorra kiszorították a hazai 

színpadokról. Műveit ekkor „nézőcsalogató”-nak tartották és az 1940-es évek elején csak az 

Országos Magyar Izraelit Közművelődési Egyesület színpadán kerülhettek színre. Kilenc év 

kihagyás után ezt az időszakot a Vígszínház törte meg, mikor 1946-ban fennállása ötvenedik 

évfordulójára színre tűzte A császárt. Ezzel pedig megindul a felújítások kezdete, a sajtóban 

azonban a kritikák helyett inkább Molnár társadalmi érzékenységével és magánéletével 

foglalkoztak.  

Az 1950-es években a Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetség kétnapos konferenciáján 

Molnárt mint ellenséget aposztrofálták, darabjait ismét megpróbálták kiszorítani a hazai 

színpadokról. [2] „Leparancsolták műveit a színpadról, még a nevét sem volt szabad komolyabb 

színházi körökben kiejteni. Így azután megindult a suttogó beszéd, hogy Molnár milyen jó író, 

milyen kár, hogy nem lehet játszani, pedig milyen sokat tanulnának tőle a színházak és a 

drámaírók egyaránt.” [8] – írja Osváth Béla, aki ugyan kritikai éllel mondta mindezt, azonban 

még ebből is kitűnik, hogy a színházi élet vezetőivel szemben a színészek vágytak a Molnár-

féle darabok atmoszférájára és karaktereire.  

1952-ben meghalt Molnár Ferenc, halálhíréről azonban nem vett komolyabban tudomást a 

magyar kritikai élet. Emlékének és pályaművének rehabilitációja 1957-ben kezdődött meg, 

amikor tíz Molnár-bemutatót tartottak országszerte. Hamarosan ezt a „kritikai” értelemben még 

mindig csendes időszakot a hatvanas évek szakmai vitája törte meg, melyet a Játék a bíróságon 

vagy a ’Molnár-ügy’ című előadás koronázott meg 1962-ben. 

A vitát Osváth Béla A Molnár-legenda című írása robbantotta ki, amelyben Osváth azt 

kívánja bizonyítani, hogy a Molnár-darabok miért nem felelnek meg a modern drámaírás 

követelményeinek és miért nem lehet példaértékű munkája. Kárpáti Tünde állásfoglalása 

szerint azonban valódi vitaindítónak Hegedüs Géza a Színház című Molnár-műveket 

összefoglaló kötet elé írt előszava tekinthető. Osváth írására hamarosan Gyárfás Miklós reagált 

Vita a Molnár-legendával című írásával, amelyben bizonyítani kívánja, hogy Molnár 

egymagában kevés a magyar dráma rossz útra való tereléséhez, valamint, hogy munkássága 

szükséges volt ahhoz, hogy a modern dráma megszülethessen. Harmadikként pedig Imre 

Katalin Mi az értelme a Molnár vitának című tanulmánya kapcsolódott be a diskurzusba. Imre 

Katalin elmarasztalja a vitázó feleket, amiért abban nem vették figyelembe sem a korabeli 

közönség válaszreakcióit Molnár munkásságára, sem pedig a színház irányítókét. A darab 

másik előzményének a kritikai vita mellett az egy évvel korábbi, Különös tárgyalás vagy a 

’Mikszáth-ügy’ című előadás tekinthető, melynek során Mikszáth Kálmán életművét tárgyalta 

az Irodalmi Törvényszék a Vígszínház színpadán, melynek bemutatója 1961. március 5-én volt 

a Vígszínház színpadán. [9] Gajdó Tamás értékelésében ez a hatvanas évekbeli vita szervesen 

összekapcsolódik a hetvenes években Csillag Ilona, majd a nyolcvanas években Rónai Mihály 

András szakmai értékeléseivel, valamint kiemeli, hogy a sor még folytatódni látszik, melyet a 

későbbi monográfiák megjelenése is bizonyít. [4:209] 

Ennek a kritikai vitának a közepén született meg a Játék a bíróságon vagy a Molnár-ügy. A 

darabot egy szerzőpáros, Kárpáthy Gyula és Orbók Endre jegyzik, akik „alapos felkészültséggel 

és igazságkereséssel írták meg a szöveget, megkísérelve, hogy Molnár nálunk is íróvá legyen 

ügyből.” [10:8] A szerzők megidézi az akkor már pontosan tíz éve halott Molnár Ferencet, mint 

írót az irodalom törvényszékének vádlottak padjára. Pontosabban őt magát csak képletesen, 



618 

 

azonban - ahogy Nemecsek is említi - halhatatlan [11:97] karaktereit, szereplőit, mint 

vádlottakat ténylegesen. „Ez a Molnár tulajdonképpen a világon egyedül nálunk „ügy”, máshol 

író; aki – mint a többiek – írt selejteset, s írt remekműveket.” – írja róla a Film, Színház, Muzsika 

című folyóirat egyik cikke.  

 

4. Játék a bíróságon 

 

A Játék a bíróságon rendkívül kiterjedt „belső” intertextuális hálóval dolgozik, a darab 

összetételét tekintve három részből épül fel. Egyrészt azok a Molnár-szövegek képezik az 

alapját, melyek egy része a leghíresebb darabjaiból a tetőponti jelenetek szó szerinti beidézését 

jelentik, valamint egyéb prózai művei is megelevenednek. Másrészt a korabeli és máig 

jelentősnek tartott szakirodalmi, kritikai idézések kaptak helyet mintegy érvelésekként. 

Harmadrészt pedig az összekötő elemek tartoznak ide, ezek olyan párbeszédek, amik az előző 

kettőt egységes szöveggé fűzik össze. 

A műben alapvetően nyolc Molnár-művet idéztek meg. Ezek a következők: Az ördög, A Pál 

utcai fiúk, Az éhes város, az Olympia, a Liliom, A testőr, a Játék a kastélyban és végül az Útitárs 

a száműzetésben. Ezekből világosan látszik, hogy noha színpadi alkotásról beszélünk, nemcsak 

színműveket jelenítettek meg, hanem prózai alkotásokat is. Ez utóbbiakból azonban csupán a 

karaktereket hívták segítségül a tárgyaláshoz, szövegeik teljes egészében a harmadik 

kategóriába sorolhatók, a kisebb idézéseket beleértve, melyekkel az ügyészség kérdéseire 

adnak választ. Jelentősége, hogy olyan karaktereket vonultatnak fel a darabbal a színpadra, 

akiket a mai nézők éppúgy ismernek, mint Molnár idejében, vagy éppen a hatvanas években.  

A darab alapszituációja, hogy az akkor már pont tíz éve halott Molnárt megidézik az Irodalmi 

Törvényszékre. „Molnár Ferenc a színházi világsikerek krónikájában jelentősebb helyet vívott 

ki magának, mint rajtakivül az egész magyar drámairodalom együttvéve”, [11:3] és a Védő és 

az Ügyész is mindketten azt kutatják, hogy mi volt ennek a rendkívüli sikernek az oka. A 

nyitóképben láthatjuk, ahogy az Elnök díszmagyarban megnyitja a tárgyalást, majd amikor az 

Ügyész szembesíti vele, hogy nem Herczeg Ferenc, hanem Molnár Ferenc tárgyalása van, az 

Elnök kéreti szmokingját (mely jobban dukál egy Molnár-darabhoz) és átöltözik. A tárgyaláson 

a fentiek mellett még jelen van Rozmarek Márton, idősebb hivatalsegéd, aki a Magyar 

Tudományos Akadémiától érkezett, hogy aztán elvihesse a tárgyalás jegyzőkönyvét. Márton 

bácsinak a szerepe azonban kevésbé tisztázott, a darab elején kissé maga is össze van 

zavarodva, nem is igazán találja a helyét, még azt is felveti, hogy ő inkább átmenne a Petőfi 

Színházba egy másik Molnár előadást, Az üvegcipőt megnézni. [11:3] Ezután rövidesen eltűnik, 

valóban átment megnézni a fent említett Molnár-darabot,  és csak a II. részben bukkan fel újra, 

amikor az Elnök rákérdez nála, hogy az előadás vagy a tárgyalás tetszett-e neki jobban. [11:66] 

Irodalmi szerepét talán abban találhatjuk meg, hogy ő hivatott beszámolni az MTA-nak a 

tárgyalás eredményéről, valamint elvinni az elkészült jegyzőkönyvet. Őt azonban, mint 

egyszerű közembert, nem érdekli a bírósági ügy, még akkor sem, ha maga a szerző kerül 

megidézésre, sokkal inkább az az embertípus, aki a századforduló idején a kispolgárságba 

tartozott, és aki a hatvanas években a szórakoztatásra vágyó nézőközönséget képviselte, akit 

nem érdekelt mást csak a jól felépített jelenetek, a varázslatos dialógusok, a csattanók és 

poénok. [4:210] Szerepe szerint tehát amíg a kritikusok vitáznak és az akadémikusok a 

szakvélemény elkészültére várnak, addig ő megtekint a maga szórakozására egy Molnár-

darabot. 

A vád és a védelem anyagának ismertetése közben az Elnök elejti egyik papírlapját, melyet „hol 

az ördögbe van a folytatás?” [11:3] felkiáltással keresgél, amely következtében megeleveníti 

az Ördög karakterét. Az ördög nyitja tehát a Molnár-darabok sorát, ahogy 1907-ben ennek a 

darabnak a sikere hozta meg Molnár számára az ismertséget és az elismerést is. Elsőként Az 

ördög csúcsjelenetét elevenítik fel, melyben Jolán elbizonytalanítja Jánost és az Ördögöt is, 
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hogy vajon visel-e ruhát felöltője alatt. Ebben a részben történik meg, ami sehol máshol, hogy 

az egyik darabbeli karakter, az Ördög, megidéz egy tanulmányt, Schöpflin Aladárét, [12] arról, 

hogy mit is jelenthet az ördög karaktere. 

A tárgyalást mintegy keretbe foglalja Nemecsek Ernő, A Pál utcai fiúk karakterének 

megjelenése. Nemecsek azért érkezik, hogy megvédje „Molnár bácsit”. Ezen a ponton 

érintkezésbe kerül két Molnár-mű egymással, hiszen kiküldi a gyermek Nemecseket A Pál utcai 

fiúkból János és Jolán Az ördög szereplőinek csókjelenete előtt, illetve kapcsolatba kerül egy 

másik világirodalmi alkotással, Maeterlinck Mona Vannájával is. A későbbiekben más írótól 

származó mű megidézése nem kerül elő egyik Molnár-mű mellett sem. A kapcsolódási pont a 

Molnár-darab és Maeterlinck darabja között szimbolikus, a felöltő alatti asszonyi fedettség vagy 

fedetlenség kérdése. A jelenet végére a két szereplő, Jolán és Mona Vanna összevesznek ezen 

az összehasonlítgatáson, azonban ennek a hasonlóságnak a kiemelése szakirodalmi 

szempontból fontos, hiszen számos Az ördögről írt elemzésben is megjelenik. 

Az Ördög híres „Voilá!” lezárása után a Védő és az Ügyész Molnár pályaképét kezdik 

részletezni, mely során a publicisztikai munkásságon keresztül jutnak el a prózaíráshoz. Ekkor 

jelenik meg Az éhes város Minisztere, aki Molnár egyik legtelhetetlenebb karaktere, majd az 

Ellenzéki vezér, és Zimmermann is. Mint ahogy azt már írtam, itt nem szó szerinti idézeteket 

hallhatunk a könyvből, és nem is adnak elő a szereplők konkrét jelenetet, hanem a karakterek 

főbb jellemvonásait felhasználva érvelnek, hivatkozva a Franklin kiadás oldalszámaira. 

Jelentősége a Franklin kiadásoknak, hogy 1928-ban az író ötvenedik születésnapja alkalmából 

húsz kötetben megjelentették addigi összes műveit. Ezen a ponton azonban az Elnök mondja 

ki, hogy „A vádlott prózai munkásságára vonatkozóan nem terjesztettek be külön peranyagot.”, 

ezzel próbálva rövidre zárni a prózai érvelések sorát. [11:25] Ezek után prózai művekből már 

csak Nemecsek karaktere jelenik meg még egyszer, valamint az Útitárs a száműzetésben 

említik a későbbiekben. 

A továbbiakban a Molnár-darabok szatírikusságának kérdése merül fel. Példaként Molnár 

egyetlen saját korához képest korábban játszódó színművét, az Olympiát említik, mint a feudális 

vezető-osztály és az arisztokrácia kritikáját. A tárgyalásra megidézik Krehl János Farkast, a 

csendőralezredes karakterét, aki hivatalból feljelentést tesz saját megalkotója, Molnár ellen, 

mert az író „szemérmetlen módon kigunyolja fentálló államrendünket”. [11:27] Megemlíti, 

hogy a darab olyannyira sértő, hogy eredetileg A császár kék szeme volt a címe, melyet azonban 

a színházigazgató nem engedélyezett, ugyanis féltek, hogy felségsértési per lesz a darabból. Az 

Olympia felvillantásának jelentősége is abban az akkoriban igen általános kritikai visszhangban 

érthető meg, mely szerint Molnárnál „a földrengés valahogy kell – csak utólag mindig süljön 

ki, hogy tévedés, félreértés, játék, trükk, stb., stb. volt”. [8:41] Molnár kedvelt dramaturgiai 

eszköze volt a látszat-valóság végletekig való keverése, mikor már a néző teljesen 

belefeledkezik, hogy voltaképp melyik igazság is a domináns.  

Ezek után pedig megidézik a Molnár-legenda kulcsdarabját, a Liliomot. Az Elnök ismertetése 

szerint a Molnár-életműnek két tartópillére van: a már a darab elején ismertetett Az ördög, mely 

a kezdeti nagy sikerekhez és Molnár sziporkázó humorához, valamint az óriási népszerűséghez 

köthető, illetve a Liliom, mely az író lírikusabb, kevésbé népszerű, szinte mitikus művei sorát 

nyitotta meg. [11:47] Az Ügyész a Liliomot elutasítók táborába tartozik, míg a Védő szerint 

„egy magyar író főművéről van szó”, [11:54] mellyel megteremtette a modern színpadi 

költészetet. A Liliom-vita egyik csúcspontján beidézik Ruttkai Éva színésznőt, melynek 

jelentőségére még a későbbiekben térjünk vissza. 

Következő vitaindító pontnak kiemelték, hogy „nincs a magyar drámairodalomnak írója, akinek 

munkássága, élete ugy összeforrott volna a mindennapi, élő színházzal, a szinészekkel, mint 

Molnár...”. [11:66] Ezzel a kijelentéssel A testőrt hívták játékba. Molnár  

színpadi műveinek egyik domináns jellegzetessége, mint említettem a látszat-valóság 

összekeverésének illúziója, melyet a fent említett darab és annak töretlen népszerűsége 
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tökéletesen alátámaszt. A felelevenített jelenet érdekessége, hogy a darabbeli Kritikus alakja 

nem jelenik meg, az Elnök intézi a Kritikus kérdéseit a Színészhez, ezáltal Molnárhoz, 

egybemosva a játékidő valóságát a darab idejének valóságos terével. A darab korabeli 

konklúzióját pedig az Ügyész vonja le, aki szintén kiemeli a korszak kritikusaihoz hasonlóan, 

hogy Molnár szereplői általában elmennek az utolsó lépésig, hogy ott aztán visszaforduljanak 

és úgy tegyenek, mintha semmi sem történt volna. [11:80] 

Ezzel a fordulóponttal pedig el is érkezünk „az erkölcsi kompromisszumok betetőzéséhez”, 

[11:80] a darab címét is adó Játék a kastélyban-hoz. Ebben a jelenetben már előrevetítik az 

utolsó megidézendő tanút is – aki nem más lesz, mint Molnár -, Turai alakját a darabban ugyanis 

Molnárral azonosítják. Ez az azonosítás szintén gyakori eleme a kritikáknak, melyet itt az 

Ügyész kívánt bizonyítani. A hasonlítás azonban nem véletlen, hiszen Sárközi Mátyás állítása 

szerint Turai alakját nemegyszer Molnár-maszkban játsszák. [7:123] Érdekes ezt összevetni 

azzal, hogy az előadásban Turait Páger Antal alakította, aki amúgy is megformálta a Játék a 

kastélyban író figuráját a Vígszínházban, tehát gyakran játszotta az író szócsövének is tartott 

karaktert. Azonban, mivel mint említettem is, Molnár később saját maga is megjelenik a 

színpadon Pécsi Sándor alakításában, itt Turai alakjában valójában az író egyik karakterét látjuk 

megelevenedni, és nem az írót magát. Páger Antal nevéhez még számos Molnár-alakítás 

fűződik, Ruttkai Éva mellett a Molnár-darabok alakjainak gyakori megformálója volt. Ebben a 

jelenetben egy olyan tanúkihallgatást figyelhetünk meg, ahol Molnár karakterei vannak jelen a 

színpadon, de nem az eredeti darabjukból kiragadott jelenetben vannak, hanem a darabról 

mesélnek, válaszolva az Ügyész kérdéseire, miközben egy-egy ponton szó szerint idézik és el 

is játsszák a darabot. Ezzel azonban, hogy a többi karakter előtt vitáznak, az egyik szereplő, a 

fiatal zeneszerző, Ádám, 33 év után végre megtudja az igazságot kedvesével kapcsolatban, 

melyre sértődötten reagál, ezzel pedig párhuzamos valóságot teremtenek Molnár darabbeli 

karakterei és az őket megjelenítő hatvanas évekbeli darab karakterei között.  

A vita közepette gyermeksírást lehet hallani, mely Nemecsek Ernőtől jön. Ezzel a darab 

mintegy keretbe kerül a „Nemecsek-jelenetekkel”. Mivel a két ügyvéd nem tudja megnyugtatni 

a gyermeket, az Elnök ezen a ponton hosszasan kihirdeti az ítéletét, melyben többek közt 

kimondja, hogy „Molnár Ferenc nevéhez korszak füződik, a modern polgári vigjátékirás 

korszaka.” [11:90] Ebben a feszült helyzetben, amikor az Elnök kimondja, hogy a tárgyalásra 

csak Molnár hőseit idézték meg, megjelenik Molnár maga, mint az Útitárs a száműzetésben 

egyik szereplője. A különleges, félig-meddig memoárnak tekinthető mű angolból fordított 

kiadása csupán pár évvel korábban, 1958-ban jelent meg a magyar könyvpiacon. [2] 

Érdekessége, hogy a szöveget Molnár magyarul írta meg, majd németül diktálta egy 

tolmácsnak, aki angolul vetette papírra, és elsőként New Yorkban jelent meg a Bartha Vanda 

emlékének szentelt mű. [13: 139–140] Molnár színpadi megjelenése kapcsán említik is „nagyon 

ideillik az ön megjelenése, abban a müben, mit ön képvisel, Molnár önmaga felett mond 

itéletet.” [11:91] – utalva az Útitárs a száműzetésben sokszor önmarcangoló hangvételére. A 

bíróság végül megállapítja, - amit már korábban is említettek -, Molnár életműve két pillérre 

épül: a szórakoztató drámákra és a keresztény-misztikai szemlélet felé hajló művekre. 

Az ítélethirdetés közben az esküdtszék azt hiszi Molnár gúnyosan mosolyog az ítéleten, mire 

hamarosan érkezik az életművet szintén új megvilágításba helyező válasz: „Nem!... Csak... az 

arcomnak olyan a formája, a szemeim ugy feküsznek az üregükben, olyan a szájamnak a vonala, 

hogy a mosolyom mindig gunyosnak tetszik. Ugyanaz történt az írásaimmal is. Az emberek 

néhányat félreértettek. Nevettek olyan irásaimon, amin egyáltalán nem volt mit nevetni.” 

[11:94] 
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5. Színháztörténeti jelentőség  

 

A darabról írt korabeli kritikákból világosan látszik, hogy a darab elején kitűzött célt, 

miszerint felsorakoztassa a Molnár mellett és ellen felszólalók érveit, majd a végén az elnöki 

zárszóban valamiféleképp a kettő summáját adja, sajnos nem sikerült megvalósítania. Az érvek 

szintézise nem jöhetett létre, hisz „ehhez már esszé kellene, nem egy-két színpadi perc”. [10:8] 

Miért jelentős azonban mégis? Egyrészt vélhetően a hatvanas években ezzel csak újra színpadra 

kívánták tűzni Molnár-műveit, vissza kívánták állítani darabjait a színházi játékhagyományba. 

Valamint a darab egyfajta állásfoglalás is Molnár mellett, még akkor is, ha a darab elején 

kitűzött kérdésre nem adtak igazán választ, hisz maga az előadás létrejötte válasz rá: Molnárnak 

és darabjainak a hatvanas években is van létjogosultsága. 

A vígszínházi szövegkönyv rendezőpéldányából kitűnik, hogy a darabban a korszak 

jelentős színészei játszottak, mint például Ruttkai Éva, Páger Antal, Prókai István. A 

felvonultatott színészek érdekessége, hogy Ruttkai Éva mint színésznő is beidézésre kerül a 

Molnár-alakok közé tanúként. A rendezőpéldányból azonban az is jól látszik, hogy a színésznő 

más jelenetekben is látható volt, többek közt ő alakította Az ördögből Jolánt, Olympiát, a Liliom 

Julikáját, A testőrből a Színésznőt, valamint a Játék a kastélyban Annie-ját is. [11] Tehát 

gyakorlatilag az összes felvillantott Molnár-darab jelentős női szereplőit Ruttkai Éva jelenítette 

meg, ahogyan tette azt egyébként is számtalan esetben a Vígszínház repertoárjában. A 

színésznő megidézése tehát színésznői mivoltában teljesen érthető, hiszen ő „belülről”, a maga 

valójában ismerte Molnár színpadját, betéve ismerte a nagyjeleneteket. Ruttkai beidézése ezt 

tökéletesen tükrözi is a II. rész elején, jóformán rögtön a nyitóképben arról kezdik kérdezni, 

hogy minek köszönhető, hogy a színésznők versengenek Julika szerepéért. Ruttkai azonosulva 

a szereppel, inkább mesélni szeretne róla, hiszen a Liliom történetét nem lehet máshogy 

elmondani, tudjuk, hogy ezt már maga Molnár is így képzelte el. [7:60] Majd a mesélés közepén 

elkezdődik Liliom és Julika jelenete, melyben Ruttkai hol, mint Juli szólal meg, hol pedig 

színésznőként kommentálja a jelenetet. Ruttkai Éva tehát úgy teszi meg vallomását Molnár 

talán egyik legnagyobb női szerepéről, Juliról, hogy közben maga is felölti Juli alakját, eljátszik 

egy jelenetet, és a drámairodalom talán egyik legszebb szerelmi zárszavával búcsúzik a 

jelenetben színpadtól. [11:64] 

Színháztörténeti szempontból jelentős, hogy ez a darab éppen a Vígszínház falain belül 

született meg, ott állították színpadra, ahol a bírósági vádlottak padjára hívott író, Molnár 

Ferenc legnagyobb sikerei születtek, és ahonnan a magyar drámáknak elindultak a nagyvilág 

színpadai felé. Molnár és a Vígszínház kapcsolatának jelentőségéről és természetéről oldalakon 

át írhatnék, itt most azonban csak erre az apró, ám annál jelentősebb tényre szeretném felhívni 

a figyelmet. Mint említettem, a szerző ekkor már tíz éve volt halott, és kultuszát, régi nagy 

hírnevét éppen ekkor kísérelték meg helyreállítani a hazai színpadokon. Osváth Béla, Molnár 

egyik kritikusa emlegeti fanyar éllel a Színházi Élet egyik szállóigéjét, miszerint „A Játék a 

kastélyban olyan, mint a futball. Mindenütt játsszák a világon.” [8:41] Ez a kellemetlenkedő 

megjegyzés azonban való igaz, 1927-es premierje óta szerte a világban játsszák a mai napig 

töretlen sikerrel hasonlóan más Molnár-művekhez. 

 

6. Befejezés 

 

Érdekes megfigyelni, hogy amíg ebben az 1962-es darabban olyan Molnár-darabokat és 

kritikákat idéznek fel, melyek a színháztörténeti kánon részei, addig maga ez az összegző 

alkotás nem vált a Molnár-kánon részévé. Erről a vitaindító Vígszínházi előadásról ezidáig nem 

készült részletes elemző tanulmány, csupán a napisajtó számolt be – az is általában igen 

szűkszavúan – az új bemutatóról. 
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A darab végén azonban mint említettem is, voltaképp nem foglalnak állást egyik kritikai oldal 

mellett sem, sem Molnár fontossága mellett, sem ellene, maga a mű azonban nagyon is egyfajta 

álláspontot képvisel, hiszen, ha az írói, alkotói nem gondolták volna fontosnak Molnár írói 

munkásságát és műveit, akkor nem jöhetett volna létre ez a fiktív tárgyalás sem. Molnár mindig 

is megosztó személyiség volt, mind magánéletét, mind irodalmi és színházi szerepét tekintve. 

Ezzel pedig, hogy ez a színháztörténeti szempontból majdhogynem egyedülálló előadásforma 

létrejött, nem eldönteni hivatott tehát az 1960-as évekbeli Molnár-vitát, hanem voltaképp csak 

szerepet vállalt abban, hogy mint a Molnár-darabok „otthona” a Vígszínház színre vigye ismét 

a Molnár-műveket, másrészt hozzájárult ahhoz, hogy azok visszakerüljenek a budapesti 

színpadokra. 

Az ítéletet végül Hegedüs Géza szavaival kihirdetik, mely szerint Molnár „fontos állomása 

annak a fejlődésnek, amely Kisfaludy Károllyal kezdődik és a mai szinmüirodalom felé vezet.” 

[11:97] Végezetül az Elnök jogerős ítéletének kihirdetése után, Márton bácsi, az MTA „követe” 

mondja, hogy „akinek nem tetszik... fellebbezhet az irodalom-történethez”. [11:97] E 

megoldással tehát mégiscsak állást foglal a darab, ugyanis Nemecsek sírásával elhallgattatják 

az Ügyészt, aki végül nem tud fellebbezést tenni, melyre Márton bácsi az irodalomtörténetre 

hivatkozva Molnárt visszaemeli a színházi, irodalmi kánonba. A zárszót pedig maga Molnár 

mondja ki: „Most függöny”. [11:97] Oly egyszerű, elegáns megoldás ez, mint amikor az Ördög 

zárja jelenetét, „Voilá”. Jól példázza Molnár máig is erősen vitatott helyzetét az irodalom- és 

színháztudományi kánon peremén a Liliom-vita csúcspontján elhangzó mondat, mellyel az 

Ügyész reagál kellő éleslátással az Elnök rosszullétére: „Ki gondolhat arra, hogy akinek a szíve 

nincs rendben, az elmeri vállalni Molnár védelmét...”. [11:53] 
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Absztrakt 

Bacher (Bachrach) Simon 1823-ban született a felvidéki Szent-Miklóson (1863-tól: 

Liptószentmiklós). 1867-ben költözött Pestre, ahol 1874-től, 1891-ben bekövetkezett haláláig, 

a Pesti Izraelita Hitközség könyvelőjeként tevékenykedett és írta verseit németül és héberül, 

fordításai mellett. Az elsők között volt, ki magyar költők költeményeit héber nyelvre fordította 

és kiadatta. Többek között Kölcsey, Petőfi, Vörösmarty, Eötvös, Arany verseit, közöttük a 

Himnuszt és a Szózatot is. 1868-ben héber és német nyelvű alkalmi költeménnyel (AZAS 

SÁLÓM / ÁCÁT SÁLOM / עצת שלום) köszöntötte a „Magyar és Erdélyhoni Izraeliták Egyetemes 

Gyűlését” (Kongresszus). Alkalmi költeményének címe utalás Zehárjá/Zakariás próféta soraira 

(VI,13): „…és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség 

tanácsa lesz kettőjük között.” Az említett költemények részletes analizálása és mindkettő 

magyar nyelvre fordítása segítségével előadásomban bemutatom Bacher Simon nézeteit, a 

Kongresszust lelkesen támogató elképzelését és vizionált jövőképét, kitérve néhány érdekesebb 

és sokatmondó szóhasználatra; valamint I. Ferenc Józsefnek és a Kongresszus összehívójának: 

Eötvös Józsefnek tulajdonított szerepére. A költemények 20 darab 6 soros versszakokat 

foglalnak magukban, tehát összesen 120 sort, hasonlóan az ókori zsidó parlament, a „Nagy 

Gyülekezet Férfiúinak” számához. E törvényhozó testület volt az, amely a babilóniai fogságból 

visszatért zsidók új körülmények, kihívások közötti életét szervezte, határozta meg. Ebben az 

esetben is szembetűnő a párhuzam a magyarországi zsidósággal, kiket a Kongresszust 

megelőző évben (1867) emancipáltak. Mindazáltal a költeményekben aprólékos és bravúros 

szerkesztés nyomai fedezhetőek fel, hiszen a héber és a német nyelvű szövegek végrímeinek 

képlete ugyanaz: az első négy sorban keresztrímek (a-b-a-b) találhatóak, amit párosrím (c-c) 

követ. Bacher Simon verse rendhagyó és nagyon-nagyon különleges, teljesen idegen a 

hagyományos héber versformáktól, az a kor magyar nyelvű verseinek stílusát, formáit és 

rímképleteit követi. Az analizált verseket a költő héberül és németül is megírta és egy 

füzetecskében megjelentette, amelyet a National Library of Israel gyűjteményéből sikerült 

megszerezni. (Érdekes, hogy a magyar nyelvű borítón a „szózat” szó olvasható: „…szózat az 

első magyar izraelita CONGRESSUS ünnepélyes megnyitása alkalmával…”) Azt vártuk, hogy 

a két költemény lefordítása után, egy darab, egységes, teljes magyar nyelvű fordítást lehet 

készíteni, amely alkalmas lesz a három nyelvben (héber, német, magyar) használatos consecutio 

temporum szabályainak, jellegzetességeinek vizsgálatára, elemzésére. De a fordítások után 

kiderült, hogy a két vers valójában nem azonos, és a két fordítás így - habár összevethető 

egymással - de mégsem készíthető belőle egy, teljesértékű magyar nyelvű fordítás, mert akkor 

a költő mondandója is sérülne. A héber nyelvű inkább egy szűk célközönséget céloz meg, míg 
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a német nyelvű a szélesebb közönségnek szól, hiszen a kor magyarországi zsidósága már a 

német nyelvet érti és használja akkoriban, ám mindkét költeményt áthatja a korabeli Európa új 

és szabad szelleme, a pozitív jövőkép vizionálása. 

Kulcsszavak: zsidó, consecutio temporum, héber, német, fordítás 

 

1. Kultúrtörténeti bevezetés 

 

150 évvel ezelőtt zajlott „Magyar és Erdélyhoni Izraeliták Egyetemes Gyűlése” (kongresszus), 

amelyhez írt Bacher Simon, ki Bacher Vilmosnak az Országos Rabbiképző Intézet második 

rektorának apja volt, egy verset héber és német nyelven. 

Az alkalmi költemény, a programvers címe: Ácát sálom (עצת שלום – Béke/Teljesség 

tanácsa).[1] Írója: Bacher Simon, ki 1823-ban született a felvidéki, Liptó vármegyei Szent-

Miklóson, a későbbi Liptószentmiklóson. (A városka neve 1863-1920 között volt 

Liptószentmiklós, előtte /Liptó/Szent-Miklós.)[2] A Bacher családnak Bacharach/Bacherach 

városa a névadója. Bacharach Németországban, a Rajna mentén, Rheinland-Pfalz tartományban 

található.[3] A városka nevét közismertté, Heine töredékes írása, a „Bacherachi rabbi” tette. 

A Bacharach család magyarországi történetét a XIX. század végéig, megírta és 

publikálta[4] már Büchler Sándor, a mártírrá lett kiváló történész és keszthelyi főrabbi a 

Magyar-Zsidó Szemlében, ezért erre most nem térek ki, csak a XIX. század elejétől, a Bachrach 

család Pressburgból/Pozsonyból Szent-Miklósra költözésétől elevenítem fel – érintőlegesen – 

a történéseket. 

A Pozsonyban élő Méir/Mayer Bacharach[5] fia: Júda/Jehuda Leib/Lőw/Löw/Lőb/Léb 

Bacharach[6] (Liptó)Szent-Miklósra költözött az 1800-as évek elején. Itt született fia: 

Jichák/Isak Joszéf/Josef Bacharach.[5] Ő volt, ki a Bacharach családnév helyett a „Bachert” 

kezdte használni.[7] 

Jichák/Isak Joszéf Bacharach/Bacher feleségül vette Cirl/Czirl/Theresia Janowitzot. 

Elsőszülött gyermekük volt Bacher Simon. A helyi zsidó elemi iskolában és a jesivában, majd 

a nikolsburgi, leipniki, eisenstadti/kismártoni és a bonnhardi/bonyhádi jesivákban tanult, és 

elsajátította a héber és a francia nyelvet, a már ismert német és a szlovák mellett. Hazatérvén 

szüleihez, kereskedői pályára lépett; valamint a (liptó)szentmiklósi zsidó hitközség jegyzője 

lett. Ő az egyik alapítója és vezetője a helyi Olvasókörnek (Leseverein), iskolaügyi bizottsági 

tagsága mellett. Közben megtanult magyarul is, ami akkor ritka volt azon a környéken. 

1848-ban feleségül vette D’vorá/Debóra/Dorothea/Doria/Dorottya Tedescot.[5] Első 

gyermekük: Wilhelm/Vilmos, ki majd a budapesti Rabbiképző Intézet (Landesrabbinerschule) 

második rektora lesz.  

1852-ben a Túróc vármegyei Szucsányba költözött családjával együtt Bacher Simon. Ő 

volt a vármegyei sójövedék felügyelője, de kereskedéssel is foglalkozott; valamint az általa 

kezdeményezett zsidó iskola inspektora volt; majd visszaköltöztek (Liptó)szentmiklósra. 

Később a Nyitra vármegyei Kóson bérelt 700 hold földet és ott gazdálkodott. 

Költői és írói hajlammal megáldott idealista létére a gazdasági pályákon nem boldogult 

anyagilag, tönkrement, és 1867-ben Pestre költözött családjával együtt. Itt eleinte könyvelő és 

levelező volt egy kereskedelmi cégnél, majd 1874-től – 1891-ben bekövetkezett haláláig – a 

Pesti Izraelita Hitközség könyvelőjeként tevékenykedett, és írta költeményeit németül, héberül 

és magyarul, fordításai mellett. 

Bacher Simon az elsők között volt, ki magyar költők verseit héber nyelvre fordította és 

egy kötetben kiadatta (Hazafias dalok - רות הארץזמי ). Megtalálható benne Kölcsey, Petőfi, 

Vörösmarty, Eötvös, Arany versei, közöttük a Himnusz - …תפילת הארץ, Szózat - קול קורא לעם  

stb. 1868-ben héber nyelvű verssel (עצת שלום) köszöntötte a Magyar és Erdélyhoni Izraeliták 

Egyetemes Gyűlését, és ő fordította héber nyelvre az itt hozott határozatokat is, „elöljárósága 

utasítására”. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nikolsburg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bonyh%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesiva&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Francia_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/1852
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Koss&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_%28t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s%29
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1871-ben a kongresszust összehívó Eötvös József halálára írt verset (תאניה). 1877-ben, 

az akkor megnyílt Országos Rabbiképző Intézetet is héber nyelvű versben (Béke 

otthona/hajléka - [8](נוה שלום köszöntötte. Büchler Sándor írta róla: „…öröklött hajlam volt a 

verselő készség, ő volt Magyarországon az első héber író, ki a magyar költészet remekeiből 

ügyesen és választékosan a legtöbbet fordított a szentírás nyelvére.”[9] 

Összegyűjtött költeményeit elsőszülött fia: Bacher Vilmos, három kötetben, Sáár Simon 

címmel, 1894-ben, apja halála után három évvel kiadatta. Vilmos fia így írt a Bevezetőben: „A 

könyvet Sáár Simonnak neveztem, hogy atyám neve örök emlékezetül megörökíttessék. A kapuk 

között, melyen át az Isten városába, a szent nyelv városába lehet jutni, Simon kapuja is nyitva 

lesz, be nem zárul.”[10] 

Bacher Simon még az ősi hagyomány talajáról indult a XIX. század elején, de e század 

végén már az „új”, az úgynevezett neológ zsidóság által frissen taposott utat járván fejezte be 

életét. 

Hogy ez így történhessen, abban meghatározó szerep jutott a Magyar és Erdélyhoni Izraeliták 

Egyetemes Gyűlésének, amit már említett költeményével köszöntött. 

1868 december 14-én (hanuka 6. napján, tévét hónap újholdjának első napján), a pesti 

Vármegyeház közgyűlési termében, a magyarországi zsidóság 220 választott képviselője előtt 

nyitotta meg a gyűlést vagy kongresszust báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi 

miniszter. A teljes magyarországi zsidóságot megjelenítő első, és mindmáig egyetlen ilyen 

kongresszus feladata lett volna a zsidó felekezet szervezeti kérdéseinek rendezése, egy egységes 

szabályzat megalkotása, valamint az államhatalom számára egy átlátható rend kialakítása. 

Bacher Simon aktívan követte a kongresszus eseményeit, azokról például egy, a kelet-

poroszországi, Lyckben megjelenő, Hamagid (המגיד) című héber nyelvű hetilapban számolt be, 

[11] és költeményt is írt e jeles alkalomból. 

E kongresszust köszöntő versének címe:  שלוםעצת  (Béke/Teljesség tanácsa). A héber 

nyelvű címlapon a következők olvashatók: „Dicsőítő ének, a gyűlés napjára. Magyar föld 

előkelőségei és hitközségeinek megválasztottjai és küldöttei, a király és miniszterei 

megbízásából, a nagy kongresszus a fővárosban, Buda Peszten, hétfőn, hanuka 6. napján, tévét 

(hónap) újholdja első napján (=december 14) 629-ben (=1868) a kis időszámítás szerint.” 

Majd két idézet következik a Példabeszédek könyvéből: 

ְמָחה [12]   segítség a tanácsadó sokaság”   „és a békességet„ -  ְתׁשוָעה ְבֺרב יֹוֵעץ   וְלֺיֲעֵצי ָׁשלֹום ש 

tanácsolóknak öröm.”(A szerző, Oláh János, saját fordításai)  ((Péld. 11,4; 12,20) Néhány betű 

fölött kicsi karikák jeleznek egy évszámot:5/2 + ב/2 + ה/ ב   ,629 = ש/300 + ש/300 + י/10+ י/10+ 

amely megfelel az 1868. évnek. 

A címlap belső felén hét darab szentírási idézetet olvashatunk (cím + hat idézet a hatsoros 

versszakoknak megfelelően), mintegy „előima” gyanánt, amely előrevetíti költeményének 

vezérfonalát is: 

ְהֶיה ֵבין ְׁשֵניֶהם׃ ת ָׁשלֹום ת  ֲעצַּ  és békesség tanácsa lesz kettőjük között.”(Zeh. 6,13)…„ - …וַּ

ָשלֹום ֱאָהבו׃  ]a hűséget és a békességet szeressétek.”(Zeh. 8,19)…„ - …ָהֱאֶמת ְוהַּ

ָוֵׁשעון…          ת ת   megtérésre és nyugodtságra támaszkodjatok…”(Jes. 30,15)…„ - …ְבׁשוָבה ָונַּחַּ

פְ  ת נ  ֲעצַּ ְמָהָרה׃וַּ ים נ  ָתל  … - „…és tanácsa a hamisaknak elhamarkodott.”(Jób 5,13) 

… יבֹות ָיָעץ  יב ְנד  ְוָנד  - „De a nemes nemeseket tervel...”(Jes. 32,8) 

ים׃ ם ְוֶעְשר  י   és az ő atyjafiai kétszázhúszan.”(1Krón 15,6)…„ - …ְוֶאָחיו ָמאתַּ

ְקבו ְבֵׁשמֹות׃  mindnyájok nevei feljegyeztettek.”(Ezra 8,20)…„ - …כָֻּלם נ 

A 14 lapos, 1868-ban Budán megjelent könyvecskének van magyar és német nyelvű címlapja 

is. A magyar nyelvűben a „szózat” szót használja Bacher Simon: „…szózat az első magyar 

izraelita CONGRESSUS ünnepélyes megnyitása alkalmával…” 

 

A költemény címe (עצת שלום) egyértelműen utal Zehárjá próféta soraira a Szentírásból: 
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. ְסאֹו וַּ   ל־כ  ְסאֹו ְוָהָיה ֺכֵהן עַּ ל־כ  ל עַּ ב וָמׁשַּ לֹום ְוָיׁשַּ ְהֶיה ֵבין ְׁשֵניֶהםֲעַצת שָׁ ת  … - „… és ülni és uralkodni fog az 

ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között.”(Zeh. 6,13); 

valamint RASI kommentárjára (Zeh. 6,13-hoz): „. וגו'. הנשיא והכהן יאהבו זה את זה עצת שלוםו ” - „és 

békesség tanácsa… A vezető/hatalom és a pap/vallás szeretni fogják egymást.” 

Nyilvánvalónak tűnik a párhuzam: a világi hatalom – amely egy évvel azelőtt, az I. 

Ferenc József által hitelesített 1867. évi XVII. törvénycikkel, „Az izraeliták egyenjogúságáról 

polgári és politikai jogok tekintetében” címet viselő úgynevezett „emancipációs” törvénnyel 

deklarálta a magyarországi zsidóság „polgári és politikai” jogegyenlőségét – a zsidóság 

választott vezetőitől, világi és vallási vezetőitől elvárja, hogy „békességben/teljességben” 

jussanak közös nevezőre e tanácskozás alatt, és egyezzenek meg közös dolgaikról, rendezzék 

végre közös dolgaikat. Bacher Simon is ezt szeretné és e hőn áhított cél cseng ki költeményéből, 

ezt fogalmazza meg. 

A könyvecskében az egyik oldalon olvashatunk 4 versszakot héberül, a másik oldalon ennek 

német nyelvre fordítását, avagy 4 versszakot németül, a másik oldalon ennek héber nyelvre 

fordítását. 

A vers 20 darab 6 soros versszakot foglal magában, tehát összesen 120 sort, hasonlóan az ókori 

zsidó parlament, a „Nagy Gyülekezet Férfiúinak ( ְנֵׁשי ְכֶנֶסת ְגדֹוָלה אַּ הַּ )” számához. E törvényhozó 

testület volt az, amely a babilóniai fogságból visszatért zsidók új körülmények, kihívások 

közötti életét szervezte, meghatározta. Ebben az esetben is szembetűnőnek véljük a 

párhuzamot. 

Bacher Simon költeményében aprólékos és bravúros szerkesztés nyomai fedezhetőek fel, 

hiszen a héber és a német szöveg végrímeinek képlete: „a-b-a-b-c-c” – keresztrím és páros rím. 

Bacher Simon verse teljesen idegen a héber és a német nyelvű versformáktól, az a kor magyar 

nyelvű verseinek mintáit, stílusát, rímképleteit követi. Ez nem lehet véletlen... 

 

2. Verselemzések 

 

Jelen tanulmányomban két verset elemzek, tehát az első fejezetben már bemutatott 

szerző, Bacher Simon, illetve a – már szintén említett - verseinek további elemzésével, az első 

fejezetben ismertetett korszak sajátosságait is figyelembe véve. A szerző az egyik verset héber, 

a másikat pedig magyarul írta. A téma azonos, mindkét programvers a Magyar és Erdélyi 

Izraeliták Egyetemes Gyűlését, a Kongresszust méltatja. (Az alábbi linken olvashatóak a 

versek: http://ujhacofe.hu/tanulmany/acatsalom/acatsalom-kieg1.htm) 

A héber nyelvű vers a zsidó ünnepek eszmevilágával foglalkozik, ezekre egyértelmű utalásokat 

tartalmaz a zsidó hagyományos, szent szövegekből. A német nyelvű vers szélesebb 

nyilvánosságnak szól és csak részben tartalmazza azokat a zsidó ünnepekre való (nyelvi) 

utalásokat, amelyeket a héber nyelvű vers.Tanulmányunk célja, rálátást adni a zsidó 

emancipáció korának gondolatvilágára, Bacher Simon versein keresztül.  

A héber nyelvű vers részleges elemzése során félig-meddig követem Michel Foucault: A szavak 

és a dolgok [13] című művében megjelölt sorrendet a szavak tekintetében, ezért először az 

igékkel foglalkozom; másfelől pedig deduktív módszerrel, az egész vers formai, „külső” 

elemzésétől, a belső lényeg felé haladok. 

.  Egy vers sohasem monokauzális hatású, hogy a költő hogyan kontextualizál, hogyan 

ironizál saját magával és egyúttal olvasójával is. 

 

2.1.  Bevezető gondolatok 

 

A hat soros versszakokkal írt költemény voltaképpen egy dicsőítő ének, amelynek mintái 

fellelhetők már a görög-római költészetben. „Valójában a formára azért irányul a figyelem, 

mert jelentős, maga is szerves része a kifejezett tartalomnak.”[14] –írja Fónagy Iván: A költői 

http://ujhacofe.hu/tanulmany/acatsalom/acatsalom-kieg1.htm
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nyelvről című tanulmányában. Arisztotelész írja: „Az elbeszélő és verses utánzásra 

vonatkozólag világos, hogy az eseménysorozatot – akárcsak a tragédiákban – drámaian kell 

megszerkeszteni, vagyis az egységes és teljes cselekmény köré, amelynek eleje, közepe és vége 

van, hogy, mint egy egészet alkotó lény, a rá jellemző gyönyörűséget adja meg…”[16]  

Elemzett versünk – tudatos szerkesztési módja miatt – megfelel az arisztotelészi modellnek, 

hiszen a nyelv linearitása[14] és ennek használata eleve megfelel az eseménysorozat lineáris 

tárgyalási módjának. A költő elindít bennünket a kezdeti tény deklarálásától: „Beteltek a 

gyászéveknek napjai…”;[15] és ekként végezteti: „És béke legyen jöttötökben és békében 

távozzatok.” [15]  

 

2.1. A héber nyelvű vers keretes szerkezete 

 

A vers első szava: ָשְלמו, egy perfectum, vagyis egy befejezett aspektusú igei alak; az 

utolsó két ige pedig imperfectum, itt jelen idő futurum értelemben: [17] י  ֵתֵצאו -ְיה  . Csakúgy, 

ahogyan a héber igeidő-szemlélet aspektusai egy kört járnak be, vagyis filozófiai szempontból 

a beszélő kvázi körben jár a cselekmény körül, vagy azzal együtt, így valósul meg egyfelől a 

kurzív, másfelől a konstatív aspektus, de egyszerre, egy időben.  

Ezzel keretbe is foglalja Bacher Simon költeményében a történést: befejeződtek a gyász évei, 

amit valaminek a hiánya miatt kellett elszenvedni, és béke/teljesség – hiszen a ָׁשלֹום szó 

alapjelentése ez – lesz már az eljövendőben. Így a nyelv segítségével mutatja meg olvasójának 

korszaka keretét, lényegét; illetve egyszerűen azt is, hogy a kongresszus elkezdődött, tehát eleje 

van, tart valameddig, vagyis van közepe, és lesz egy végkifejlete, vége lesz majd.  

 Foucault írja már említett könyvében, hogy az ige elsődleges definíciója az, hogy „az 

ige állít.” [13] Másfelől pedig: „Az ige egész faja egyetlenegy igére vezethető vissza, amely azt 

jelenti: lenni.” [13] Tehát semminek nincsen folyamatosabb aspektusa ezen foucault-i állítás 

tekintetében, mint a létigének.  

A vers befejező sorában olvasható „י  lesz” szó, tökéletesen érzékelteti, kifejezi azt a - ְיה 

várakozást, azt az imperfect folyamatot, hogy mostantól már semmi gond nem lehet, hiszen a 

zsidóknak már van törvény előtti egyenlőségük, megtörtént az emancipációs törvény 

elfogadása, így majdnem minden nehézséget maguk mögött hagytak. 

 

2.2. A zsidó ünnepek világa 

 

A vers első sorában olvashatjuk e szavakat:  ואנחה -חרפה  (gyalázat vagy szégyen vagy 

szemrehányás  -  és sóhaj vagy és nyögés). E szavak ros hásánára, a zsidó újévre asszociáló 

finom utalásokat is jelenthetnek közvetlenül a vers kezdetén. A ros hásáná ugyanis a zsidó 

újévet, az év fejét, a kezdetet jelenti. „A ros hásáná több rétegű és mély jelentéssel bír, de 

lényege a megújulásban, az ember elhatározásában rejlik. A megtérés, a megbánás, a bűnök 

elismerése és a jobbítási szándék a főbb gondolati.” [18]  

A 2. versszak eleje már expressis verbis utal az évkezdet (ros hásáná és a jom kipur, az 

engesztelés napja) liturgiai aspektusaira: a sófár „rivalgás, ujjongás” ( ועהתר ) hangja, amely a 

biztatást, a segítséget jelezte a harc, a csata közben és a megváltás / segítség napja – יום התשועה. 

E kifejezések jelezhetik a „félelmetes vagy sorsdöntő napok” jelentőségét a zsidó 

életben, és egyúttal a magyarországi zsidóság „félelmetes vagy sorsdöntő napjait” is. A Magyar 

és Erdélyhoni Izraeliták Egyetemes Gyűlésének, a kongresszusnak a jelentőségét, amely az 

emancipáció törvénybe foglalása után a honi zsidóság újabb „sorsdöntő” állomását jelentheti. 

Például a költemény 17. versszaka egyértelműen megfogalmazza, hogy miért fontos 

együtt, egyenlő jogokkal élni zsidóknak, magyaroknak itt, „Magyarhonban”. Egy fontos költői 

eszközt alkalmaz Bacher a beszéd-helyzet kialakítására, nevezetesen, „magyaráz”, „kibeszél” 

olvasójához. Ezzel az nyelvi eszközzel eléri azt is, hogy megértsük, miszerint az ég és a föld 
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közötti létrán járni, a királyi/égi hatalom által a földre állított, a létrejött kapcsolatot 

szimbolizáló létrán fel- s’ alájárni, mindenki közös lehetősége immár. 

„Létra állíttatott földre az égből, 

fokai elég szélesek, hogy mindenki együtt menjen; 

lábaiknak nyoma egymásba ér, 

és nem tolakodik ember s’ társa, és úgy emelkednek félelem nélkül.” [15]  

A versszak első sora: סלם המצב ארצה משמים utal a Tóra szavaira: 

… ֵנה סֻּ  יֲַּחֹלם ְוה  ָשָמְיָמהוַּ יעַּ הַּ ג  ְרָצה ְורֺאׁשֹו מַּ ָצב אַּ ָלם מֻּ  - „És álmodott és íme: Létra fölállítva a 

földön, teteje az égbe nyúlik…”(1Móz. 28,12) 

A Tóra Jákob álmát írja le, ahol egy létrán Isten angyalai fel- s’ alá járnak. Idézett 

mondatunk után közvetlenül az Örökkévaló így szólt Jákobhoz, ki később majd az Izrael nevet 

kapja, azaz ő lesz a zsidóság 12 törzsének ősatyja: „…a földet, amelyen fekszel, neked adom s 

magzatodnak.” (1Móz. 28,13) Egyértelmű utalás lehet ez az adott kor politikai viszonyaira, 

hiszen a törvény előtti egyenlőség szabad polgárokká tette a magyarországi zsidóságot, Izrael 

fiait, nekik is „jussuk” van ahhoz a földhöz, amelyen szabadon, immár emancipálva élhetnek 

tovább ők és „magzataik. 

Az első versszak negyedik sora így szól: „ujjong és örvend Jákob, Izrael tapsol.” [15] A 

Tórában olvassuk, hogyha Jákob fogadalmat tesz, miszerint az Isten megőrzi őt, akkor ő is 

megőrzi Istent istenének. (1Móz. 28,20-21) 

A 15. versszakban olvashatjuk: כיום חג ועצרת יום גדול - „mint ünnep és gyülekezés napja, 

nagy nap ez ünnepelni.” [15] Bölcseink szerint sávout napjait, [19] áceretnek, azaz zárásnak, 

lezárásnak is nevezik. Ez az Örökkévaló általi Tóra átadásának és elfogadásának ünnepe. 

Bacher Simon idézett verssorából következhet, hogy a kongresszus olyan, mint a Tóra átadása 

és annak elfogadása, csak itt nem Isten, hanem I. Ferenc József adta a törvény előtti 

egyenlőséget a zsidóknak. Amint Tóra átadása és elfogadása zárja az egyiptomi kivonulás, a 

rabság alóli megszabadulás ünnepét, a peszáhot; úgy zárja le a kongresszus a zsidóság egy 

korszakát, a rabságból a szabadságba jutás korszakát, és jut egy törvények szabályozta 

közösségi létbe. 

A 18. versszak egyértelmű utalás lehet hanuka emléknapjaira, mivel a költemény 

preambulumából is tudjuk, hogy a kongresszust éppen hanuka napjaiban tartották. A zsidó 

hagyomány szerint, nyolc napon át, minden nap eggyel több lángot gyújtunk meg. Minden nap, 

a meggyújtott lángok számának növekedésével együtt nő a világosság is. A gyertyák fénye 

sötétséget oszlat és egyben szimbolizálhatja a magyar zsidóság fényes, reményteljes jövőjének 

ígéretét, hiszen hanuka napjai a szabadságra és a győzelemre emlékeztetnek. 

Az előzőekben már említettük, hogy a héber nyelvű költemény rímképletei, rendhagyó 

és nagyon-nagyon különleges módon, a korabeli magyar nyelvű költészet formáit követik, 

hiszen az egész költeményben az első négy sorban keresztrímek (a-b-a-b) találhatók, amit 

párosrím követ (c-c). A német nyelvű változat szintén ezt a rendhagyó versformát követi. Mivel 

sikerült kideríteni, hogy a National Library of Israel gyűjteményében a vers mindkét nyelven, 

németül is, és héberül is megtalálható.  

 

2.3. A  דפח –יחד  rímképlet 

 

A 17. versszak felerősíti ezt a gondolati ívet, amelyet a  פחד -יחד  rímképlet egyértelműsít. 

A פחד szót megtaláljuk például Jób könyvében is, amely ott a félelem, a rettegés 

kézzelfoghatóságát mutatja be: . יחַּ ָבֶניָה ְללֺא ְקׁש  י-ה  יָעּה ְבל  יק ְיג  ד-ָלּה ְלר  ָפחַּ  - „Keménykedik fiókáival, 

mintha nem volnának övéi, hogy hiába a fáradalma, az nem a rettegése. (Jób 39,16)  

Ugyanezt a rettegést szimbolizáló félelmet olvashatjuk a Tórában, Mózes első 

könyvében is:  
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… ְצחָ  ד י  חַּ ְבָרָהם ופַּ י ֱאֹלֵהי אַּ ילוֵלי ֱאֹלֵהי ָאב  ק ָהָיה ל   - „Ha atyáim Istene, Ábrahám Istene és 

Izsáknak féleleme nem lett volna velem…”(1Móz. 31,42) 

A Gerhard Lisowsky-féle konkordancia vonatkozó szócikke[20] Mózes első könyvéből 

vett utalással, illetve a latin” timere” igével magyarázza ezt a szóhasználatot. 

Wilhelm Gesenius ószövetségi szótárának vonatkozó szócikke szintén alátámasztja a 

 igének, a már említett rettegés, istenfélelem jelentését, sőt elkülöníti a jahvista és elohista פחד

forrásokat is: „das Schrecken, den Jahve verarbreitet” és „Gottesfurcht” [21] –írja. 

A Koehler-Baumgartner lexikon is az istenfélelem értelmet támasztja alá: „sich 

fürchten, zittern, vor Gott beben.” [22]  

Georg Fohrer szótára is hasonló jelentésárnyalatokat ad meg, mint Lisowsky, Gesenius 

és a Koehler-Baumgartner: félemben lenni, félni aggódni, reszketni. [23]  

 

3. A héber és a német nyelvű vers összehasonlítása  

 

A héber és a német nyelven írt költemény[1] fordítását megelőzően, előfeltevésünk az volt, 

hogy majd egy darab magyar nyelvű fordítást tudunk készíteni belőlük. De kiderült, hogy 

valójában két különböző versről van szó, természetesen azonos témájúak, de a héber nyelvű 

verset egy szűkebb olvasóközönségnek írhatta a költő, hiszen itt egyenes idézetek találhatóak a 

héber nyelvű szent szövegekből, illetve utalások a zsidó liturgia tradicionális elemeire.Ezzel 

szemben a német nyelvű vers inkább a szélesebb és nyitottabb közönségnek szól, 

felismerhetőek benne a korszak felvilágosult politikai eszményképei: a polgárosodás, a törvényi 

előtti egyenlőség eszméi. 

A két költemény és a két fordítás – a fentiek figyelembe vételével – így is kínált lehetőséget az 

igeidő használatok vizsgálatához. A vizsgálat során ugyanolyan keretes szerkezetben haladtam, 

mint, ahogy a héber verset elemeztem.  

Elemzésem homlokterébe Heidegger került, aki Immanuel Kant-ra hivatkozással, vizsgálja 

meg, hogy mi az, a „van”. [24] Érdekel az, hogy a létezés hogyan fogható meg a nyelv 

eszközeivel, illetve az is, hogy hogyan fejezhető ki. 

„Egy előttünk fekvő kőről kijelentjük (ez a kő itt) létezik. Ez a kő van. (...) A kő, mint kő 

mibenlétéről semmit sem mond (...) Miről jelenthetjük ki, akkor azt, hogy „van”? (...) Mit jelent 

akkor az, hogy „lét”? (…) Minden, ami bennünket elér, és minden, ameddig mi elérhetünk, a 

kimondott, vagy kimondatlan „van” által megy végbe.” [25] Hogyan használjuk fel az időt? 

Hogyan használjuk fel a létezést? Hogyan ír egy költő verset, a van-ság terében? Mit is jelent a 

lét? 

Ahogyan már előzőleg is írtam, a héber nyelvben igeidő aspektusokról beszélhetünk, 

míg a német nyelvben megjelennek a klasszikusnak számító, nyelvtani igeidők.  

Tekintettel a keretes szerkezeti felépítésre, nézzük meg az első és az utolsó versszakot. 

„Beteltek gyászéveknek megalázó és sóhajos napjai” [15] Láttuk, hogy a héber nyelvű 

költeményben itt egy perfectum aspektusú ige áll, amelynek nyelvkönyvekben, általában 

tárgyalt fordítása, valamelyen múlt időnek felel meg. Ugyanakkor Szabó Mária írja [17], hogy 

„Mivel az ige csupán relatív időt fejez, az igeidőre mindig csak a szövegösszefüggésből 

következtethetünk.” 

A német nyelvű költeményben a létige (sein) konjugált alakját olvashatjuk: „sind”, amely 

együtt szerepel a „vorüber” lexikális egységgel, azaz az állítmány „már elmúlt” aspektusát 

értelmezi, erősíti meg. Így is fordítottuk: „Elmúltak a szégyen homályos évei.”  

Jól látható, hogy habár a beszélő másként tekint a cselekvésre héberül, németül, 

magyarul és foucault-i értelemben az állításra, mégis a szöveg értelemzéséből következik a 

költő nehézségek elmúlása feletti öröme: Vége van, amelynek egyúttal hatása van jelenre és a 

jövőre is. Körbejárta az olvasó a cselekményt, az ige segítségével, dimenzióba helyezve, 

ugyanakkor mégis más-más lényegét megragadva az elmúlásnak. Ugyanazt a dimenziót 
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közelítette meg, csak éppen más és más irányból. Egyúttal látszik a kanti gondolat is, hogy „a 

lét nem reális prédikátum.” [26]  

A héber vers végén egy imperfektumként konjugált ige található, németül pedig „wird 

grünen” ez egy „sima” jövő idejű (Futur I.). Érdekes, hogy a két mondat jelentése eltérő, 

ugyanakkor a két aspektus használata, gyakorlatilag morfológiai értelemben is – megegyező. 

Magyarul jövő időnek fordítottuk. Így kifejezésre került a szebb jövőbe vetett hit. Ekként öleli 

körbe az igék konjugálásnak rendszere gondolkodásunkat, ahogyan azt Bacher Simon versében 

éreztette.  

 

4. Összefoglalás 

 

A két vers elemzése során bemutattuk milyen sokat várt a korabeli zsidóság az emancipációtól, 

milyen örömteli esemény volt számukra a törvény előtti egyenlőség.  

A kutatás egy lehetséges folytatása a pszicholingvisztikai vizsgálat egy „kvázi” anyanyelvi 

beszélő esetében. A héber nyelv -a vers keletkezésének idejében - csak a liturgia és a szent 

szövegek nyelve volt, ugyanakkor a zsidó gyerekek már nagyon fiatalon elkezdtek héberül 

tanulni, a héber nyelvvel szoros érzelmi kötődést kialakítva, tulajdonképpen rendszeresen 

„beszélték” a szent nyelvet, hiszen a héber a mindennapi imák nyelve is volt. Érdemes lenne 

egy összehasonlító elemzés keretében megvizsgálni, hogyan befolyásolja a költő 

nyelvhasználatát az általa ismert nyelvek kontakthatása.  
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Absztrakt 

A tanulmány bemutatja a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetében jelenleg zajló, a 

vitamódszer oktatásához és társadalmi hasznához köthető módszertani fejlesztéseket és 

kutatásokat. A vitamódszer oktatásban való felhasználhatóságát vizsgáló szakirodalom szerint 

rendkívül szoros összefüggés mutatható ki a vitázás középiskolai alkalmazása és számos 

kapcsolódó készség fejlődése között: a vitázás fejleszti többek között a társas kompetenciákat, 

magabiztossággal ruházza fel a diákokat, valamint hozzájárul a kritikai gondolkozás 

fejlesztéséhez. E célok támogatása érdekében készült el egyetemünkön egy e-learning tananyag 

Vita és innováció: Bevezetés a vitamódszer használatába a tanórán és azon kívül címmel. Jelen 

tanulmány bemutatja a tananyag elkészítését irányító módszertani megfontolásokat, valamint 

bemutatja egy ehhez kapcsolódó kvantitatív vizsgálat (egy online, előzetes tudást, igényeket és 

attitűdöket felmérő kérdőív) eredményeit. 

Hazánkban kevéssé kutatott terület, hogy vajon a vitamódszert diákként (jelenleg vagy 

korábban) használók hogyan hasznosítják ezeket a kompetenciákat hosszú távon, ill. hogy 

milyen irányban változik a társadalmi problémák és megoldásaik iránti szemléletük, tehát hogy 

azok a tanulók, akik aktívan vitáznak/vitáztak középiskolai éveik során (esetleg részt vettek 

vitaversenyeken is), miben látják az elsajátított tudás vagy szemlélet legnagyobb előnyeit, és 

ezeket milyen mértékben tudják munkájuk vagy további tanulmányaik során hasznosítani (pl. 

vállalnak-e valamilyen közösségi vagy vezetői szerepet), különös tekintettel arra, hogy a 

nőnemű résztvevők hogyan látják a vitázás nyújtotta előnyöket karrierjük, érdekérvényesítésük 

szempontjából.  Jelen tanulmány egy kvalitatív vizsgálat (egy személyes interjú) eredményeit 

is bemutatja és elemzi, végig reflektálva a vitázás és a társadalmi innovációs potenciál közötti 

összefüggésekre.  

Kulcsszavak: Vitamódszer, módszertan, középiskolai oktatás, kompetenciák, társadalmi 

innováció és oktatás 

 

1. Bevezetés 

 

Kritikai gondolkozás, megfelelő argumentáció, csapatmunka, előadókészség—csak néhány 

azon előnyök közül, amelyeket a vitázás kínál az egyén számára [1: 164ff, 4: 151ff].  

Kétségtelen, hogy ha elsajátítjuk a helyes, kulturált vitázás alapjait akár iskolai, akár egyéb 

kereteken belül, olyan készségekre teszünk szert, amelyeket később fel tudunk használni akár 

professzionális, akár személyes, családi helyzetekben.  A vitázás által nyújtott előnyök speciális 

csoportja azonban a közéletre is vonatkoztatható a vitázás és a társadalmi innováció közötti 

szoros kapcsolatnak köszönhetően. Ha a tanulóknak már középiskolai éveik során megvan arra 

a lehetőségük, hogy komplex témákat dolgozzanak fel a felkészülésük közben, akkor egyrészt 

elsajátítják a kutatás alapjait, másrészt alaposabban megismerkednek a témával [3: 18]. 

Nemcsak a konkrét tudásanyag elsajátítása miatt fontos ez—bár kétségkívül ez is előnyt jelent 
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majd az érettségire készülés vagy a továbbtanulás és munka szempontjából—hanem azért is, 

mert egy jól megválasztott téma általában sürgető globális, regionális, ill. helyi problémákra 

keresi a választ, elindítva ezzel egy olyan folyamatot, amelynek során releváns, a későbbiekben 

használható megoldások is születhetnek az adott problémára [1: 166]. Ezen komplex problémák 

megtárgyalása természetesen hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy mélyebben megértsék a 

háttérben meghúzódó okokat, és gyakran hosszú távon is felkeltheti az érdeklődésüket a téma 

iránt [6: 45]. Ez növelheti az állampolgári felelősségtudatukat és közösségi szerepvállalásra 

való hajlandóságukat [8: 151].  

Sok esetben a vitaversenyeken való részvétel is az iskolai vitakultúra szerves része. Ezek a 

versenyek kiválóan alkalmasak kapcsolatépítésre [1: 167)], ami szintén nagy előnyt jelenthet 

egy középiskolás diák számára. Ha tehát a felkészülés során elsajátított megoldásközpontú 

hozzáállás párosul a versenyek által biztosított kapcsolati tőkével, elindulhat egy olyan 

paradigmaváltás a fiatal generáción belül, amely több, innovációra irányuló kezdeményezést 

hozhat magával.  

A téma azért is időszerű, mert az új nemzeti alaptanterv is kihangsúlyozza a vitakultúra 

fontosságát, valamint megerősíti számos olyan kulcskompetencia legitimitását, melyek 

fejlesztésére a vitamódszer kiemelten alkalmas [9: 50-53]. Ugyanakkor a korábbi évekhez 

képest újdonság az érettségi egyik előfeltételeként elvégzendő 50 óra közösségi szolgálat, tehát 

elmondható, hogy az ott szerzett tapasztalatok is pozitívan hathatnak a tanulók társadalmi 

problémák iránti fogékonyságára. A vitázás nyújtotta előnyök, a társadalmi felelősségvállalás, 

valamint az innováció iránti érdeklődés szerencsés együttállása várható tehát. 

Mindezen előnyöket figyelembe véve, jelen tanulmány fókuszában a vitázás tanulásának és 

oktatásának módszertana áll, különös tekintettel a vitázás és a társadalmi innováció 

kapcsolatára. A tanulmány beszámol a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetében a 

vitaversenyeket érintő, jelenleg zajló munkáról: a DEbate nevű, angol nyelvű, 

középiskolásoknak szóló verseny által inspirált e-learning alapú tananyagról, valamint egy 

kérdőív és egy személyes interjú eredményeiről, végig szem előtt tartva a vitázás és a társadalmi 

innováció fentebb elemzett kapcsolatát. A tanulmány végül kitekintést ad a középiskolai és 

egyetemi vitakultúra fejlesztésének további lehetőségeiről. 

 

2. Az e-learning tananyag 

 

A Moodle-alapú, Vita és innováció: Bevezetés a vitamódszer használatába a tanórán és azon 

kívül című kurzus 2018 és 2019 között készítettük el dr. Venkovits Balázzsal, a Debreceni 

Egyetem Angol-Amerikai Intézetének adjunktusával, az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú 

projektnek köszönhetően [10]. Célja, hogy a vitamódszer bemutatásával, alapjainak 

ismertetésével és gyakorlati útmutatókkal hozzájáruljon a vitázás népszerűsítéséhez és a 

középiskolai tanárok ilyen irányú felkészítéséhez. A tananyag olyan ismeretekkel vértezi fel a 

felhasználót, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a vitázást mindennapi gyakorlatában 

alkalmazni tudja, akár egy-egy órába integrálva, akár hosszabb távon működtetett programok 

keretében. Felhasználható idegen nyelv oktatása során, de akár osztályfőnöki órákon vagy 

gazdasági, üzleti, tudományos témák feldolgozásánál is; ill. különösen alkalmas összefoglaló 

órákra. A kurzus elvégzése során mindenki a saját szükségleteihez igazíthatja a tananyagban 

foglaltakat: felhasználhatja egy-egy órán konkrét témák feldolgozásához, tanórán kívüli 

foglalkozások szervezéséhez, de akár vitaversenyre is készíthet fel csapatokat vagy akár saját 

(házi) vitaversenyt is szervezhet. Mindegyik lépés hozzájárul a fent is említett kompetenciák és 

készségek fejlesztéséhez és így jelentős segítséget nyújt a tanári munka során. 

A kurzus elsősorban olyan tanároknak készül, akik még kevesebb információval rendelkeznek 

a vitázás alkalmazása kapcsán, de reményeink szerint a módszert már aktívan használók is új 

tudásanyaghoz és eszközökhöz juthatnak. Azonban vállalati vagy közszférában dolgozó 
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szakemberek, vezetők is profitálhatnak a kurzusból, hiszen az innovációközpontú gondolkozás, 

a hatékony, ám tiszteletteljes kommunikáció, vagy a helyes érvelés olyan készségek, amelyek 

számos területen felhasználhatók. 

A tananyag interaktív: a felhasználónak számos ponton kell egy-egy feladatot írásban 

megoldania és beküldenie. A beküldendő feladatok mellett a tananyag rendszeresen arra kéri a 

felhasználót, hogy gondoljon végig egy-egy problémát, vonatkoztassa azt a saját kontextusára. 

A tananyag tehát középpontba helyezi és megköveteli a megoldásközpontú és reflektív 

attitűdöt, arra sarkallva a felhasználót, hogy innovatív, személyre/helyzetre szabott 

megoldásokat keressen.  

Az alábbiakban röviden bemutatok néhány egységet a kurzusból a felépítésüket informáló 

módszertani megfontolásokra koncentrálva.  

 

2.1 Bevezetés  

 

A bevezető rész áttekinti a vitázás és a vitamódszer előnyeit, valamint segít a felhasználónak 

abban, hogy átgondolja a vitamódszer bevezetésénél felmerülő leggyakoribb akadályokat és a 

lehetséges megoldásokat. Megismertet a vitaversenyek legfőbb ismérveivel is.  

Lépcsőzetesen épül fel: a felhasználónak először át kell gondolnia, milyen (munkahelyi vagy 

egyéb, akár közéleti) helyzetekben lehet hasznos a megfelelő érvelés—a feladat célja tehát 

tulajdonképpen annak tudatosítása, hogy milyen mértékben szövi át mindennapi életünket a 

vitázás, érvelés. A válasz beküldése után lehetséges csak a továbblépés. A következő feladat—

egy rövid átkötő szöveg után—arra kéri a felhasználót, hogy az általánostól haladjon a konkrét 

felé és vegye számba, milyen előnyökkel jár az, ha a diákság elsajátítja a helyes érvelést és 

rendszeresen egy-egy vita keretein belül kell megvitatnia az aktuális tananyagot. A 

felhasználónak ehhez először tágabb keretek között kell átgondolnia az előnyöket, majd 

kategóriákra bontva is: fel kell sorolnia, milyen pozitív hatással lehet a vitázás az egyén 

szempontjából, a társas kommunikációban, vagy akár a tanórán is. Ez a felépítés kiválóan 

alkalmas arra, hogy egy rövid, brainstorming jellegű tevékenységet egy hosszabb, részletekre 

fókuszáló, elmélyedést segítő tevékenység kövessen. Ezen bemelegítő feladatok után egy rövid 

olvasnivaló következik, ami segít a felhasználónak rendszerezni az eddig átgondoltakat, 

valamint új szempontokat is ad a témában. Miután tehát a felhasználó önállóan végiggondolta 

a témát, azonnali visszajelzést kap. 

A bevezető rész következő célja, hogy eloszlassa azokat a potenciális kételyeket, amelyet egy 

tanárban felmerülhetnek a vitamódszer alkalmazásával kapcsolatban. Itt szintén arra kérjük a 

felhasználót, hogy először ő maga próbáljon meg reagálni a leggyakoribb aggályokra, majd, 

miután ezt megtette, mintaválaszokat olvashat. Minden mintaválasz hangsúlyos eleme a 

rugalmasságra való ösztönzés, hiszen minden tanárnak a saját körülményeihez kell igazodnia, 

és saját csoportjának/csoportjainak gondjait, korlátozó tényezőit és erősségeit kell szem előtt 

tartania. Ezután a felhasználó megfogalmazhatja saját aggályait, és, a korábbi mintaválaszok 

által kijelölt úton elindulva, megpróbálhat megoldási javaslatokat is tenni. 

A bevezető utolsó szekciója rövid áttekintést ad a Magyarország határain belül és kívül 

népszerű vitaversenyek formátumairól, hangsúlyozva azt, hogy a vitamódszer bevezetése akkor 

is hatékony eszköz a pedagógus kezében, ha nem bátorítja a diákokat arra, hogy különböző 

versenyeken más középiskolák színeiben induló társaik ellen próbálják ki magukat. 

 

2.2 Felvezető és felkészítő feladatok 

 

A következő rész számos olyan játékot és rövid tevékenységet mutat be, amelyek több célt is 

szolgálnak: némelyikük az érvelés tanulásának a folyamatát segíti elő, míg mások 

figyelemfelkeltésre, érzékenyítésre, toleranciafejlesztésre alkalmasak. Szerepelnek köztük ún. 
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jégtörő és (ön)bizalomnövelő játékok is, valamint olyanok, amik a ráhangolódást vagy épp az 

elmélyülést segítik. A közös bennük az, hogy használatukkal élményszerűvé és hatékonnyá 

tehető a vitamódszer oktatása. A kurzus egészének vezérelvét szem előtt tartva, ez a rész is azt 

követeli meg a felhasználótól, hogy ne csak passzív befogadója legyen a tudásanyagnak, hanem 

minden tárgyalt játékot alaposan, kritikusan gondoljon át, és válaszoljon meg számos 

kapcsolódó kérdést, köztük a következőket: 

 A vitamódszer bevezetésének mely szakaszában célszerű ezt a játékot bevetni (pl. teljes 

kezdőknél, vagy amikor már a tanulók tisztában vannak az helyes érvelés 

alapszabályaival, vagy utolsó finomításoknál, stb.)?  

 Mennyi időt szükséges erre a játékra szánni (pl. óra eleji/végi pár percben is 

kivitelezhető, vagy legalább 45 percet vesz igénybe, vagy két óra összevonásakor, 

workshop vagy szakkör keretein belül érdemes csak belekezdeni, stb.)? 

 Milyen részkészségeket fejleszt, mi a célja, mit profitálnak belőle a tanulók? 

 Van valami életkori megkötés (pl. 14 éveseknek még nem ajánlott, 18 évesek már 

unalmasnak találhatják, stb.)? 

 Egy-egy specifikus kikötésnek mi az értelme? 

 Mi lehet a következő lépés a feladat befejezése után? 

A kérdések végén található zárójeles javaslatok tehát olyan opciókat adnak meg, amelyeket 

aztán a felhasználó a saját körülményeire szabhat. Mielőtt a felhasználó hozzáfér a 

mintaválaszokhoz, minden játék instrukcióját alaposan el kell olvasnia, végig a saját 

kontextusát szem előtt tartva. 

A rész egyre nagyobb kihívások elé állítja a felhasználót: további tevékenységeket kell 

véleményeznie, személyre szabnia, kiegészítenie, végül pedig új játékokat kell megalkotnia. Az 

egység tehát eljuttatja a felhasználót már létező játékok szabályainak elolvasásától és 

végiggondolásától odáig, hogy képes legyen akár saját játék létrehozására is. 

Az első két egység tehát amolyan „soft” bevezetőként funkcionál: készség- és attitűdözpontúak, 

míg az ezeket követő egységek információdúsabbak, ugyanakkor továbbra is követik a 

fokozatosság elvét.  

 

2.3 A Karl Popper vita I. és II. 

 

Mivel a Karl Popper vitaformátum az Európában használatos formátumok közül a 

legelterjedtebb, a következő két egység ennek szabályaival ismertet meg. Passzív 

tudásbefogadás helyett azonban a felhasználó előbb egy vitáról készült videót néz meg, végig 

jegyzetelve a saját benyomásait. Saját maga figyeli meg és fogalmazza meg a szabályokat: több 

segítő kérdés segítségével kell leírni a formátum részleteit, úgy mint a vita résztvevőinek és 

bíráinak száma, valamint az időkorlátok. Ezen a ponton még nem várható el a felhasználótól, 

hogy minden szabállyal tisztában legyen, ám a formátum esetleges hátrányaira vagy a 

versenyzők egyéni teljesítményére vonatkozó kérdések azt a célt szolgálják, hogy tudatosítsa 

magában a Karl Popper viták alapjait. Csak ezt a fázist követően ismerkedik meg a részletes 

szabályokkal. 

 

2.4 Érvelés  

A helyes tételmondatok ismérveit áttekintő egység után a felkészülés és az érvelés kerül a 

középpontba. A kutatás alapjaival való megismerkedés után a felhasználó gyakorlati tanácsokat 

kap arra nézve, hogy hogyan kell egy jó érvet megalkotni, illetve hogyan lehet megcáfolni az 

ellenfél érveit. 
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2.5 Nyilvános beszéd, értékelés, bíráskodás, szervezés 

 

Az előadókészség fejlesztését célzó egység is interaktív: videókat, kérdéseket tartalmaz, 

valamint egy óratervminta is tartozik hozzá. A viták értékelését középpontba állító egység 

céljai: áttekinteni a viták bírálatának szempontjait, megismerkedni egy lehetséges értékelési 

rendszerrel, valamint átgondolni a résztvevőknek való visszajelzések fontosságát. A 

vitaversenyek szervezésében is segítséget nyújt a tananyag: segít végiggondolni, hogyan 

érdemes megszervezni egy ilyen eseményt. Segítő kérdések igazítják el ebben a felhasználót: 

le kell írnia, mik lennének a szervezendő verseny rövid és hosszú távú céljai, ki alkotná a 

célközönséget, ill. hogyan zajlana az utánkövetés. A kérdések olyan lehetséges problémákra is 

felhívják a figyelmet, amik a verseny előtt, közben és után merülhetnek fel. Minden kérdést 

természetesen az egyéni körülményeket figyelembe véve szükséges megválaszolni.  

A kurzus másik, egyéni válaszok keresését támogató eleme a visszajelzéseknek szánt kitüntetett 

szerep. A felhasználók cseveghetnek egymással és visszajelzést is adhatnak a készítőnek is. Ez 

megnyitja a kaput a tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok megosztása irányába, valamint segíti 

az önreflexiót és önértékelést. 

A Vita és innováció tehát számos lehetőséget rejt magában, beleértve a tanárképzésbe való 

integrálást is. 2019 januárjában végeztünk egy ezzel kapcsolatos felmérést: arra kértünk számos 

egyetemi hallgatót, hogy osszák meg velünk a vitázással kapcsolatos tapasztalataikat, valamint 

attitűdjeiket. 

 

3. Tudás- és igényfelmérés 

 

Az angol nyelvű, anonim, online kérdőívet azok a hallgatók tölthették ki, akik részt vesznek az 

angoltanári képzésben, beleértve a négy-, valamint ötéves képzési formákat és a levelező MA 

képzést is. Az utóbbi formában számos olyan hallgatót képez az Angol-Amerikai Intézet, akik 

már gyakorló tanárok. Így számítottunk arra, hogy lesznek olyan válaszadók, akik már ismerik 

a vitázás alapjait, sőt, akár aktívan használják is azt.  

A hipotéziseink a következők voltak: 

 a válaszadó többsége még nem különösebben járatos a vitamódszer tantermi 

felhasználásban, és, bár néhányuk feltehetőleg kipróbálta már, összességében nem 

tartják magukat tapasztaltnak ezen a téren; 

 a válaszadók többsége, tapasztalatuktól függetlenül, érdeklődik a vitázás oktatásának 

mikéntje iránt; 

 a válaszadók többsége (viszonylag) fiatal korukból kifolyólag online, e-learning alapú 

platformot választana a vitázás oktatásának elsajátításához. 

 

3.1 Módszer 

 

Néhány, demográfiai adatra irányuló kérdést követően arról kérdeztük a válaszadókat, hogy 

használták-e már a vitamódszert, és ha igen, hányszor, ill. milyen gyakran. Néhány kérdés a 

vitaversenyekre irányult (pl. „Hallott-e már a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai által 

meghirdetett angol nyelvű, középiskolai diákoknak szóló vitaversenyről, a DEbate-ről?”1, 

„Hallott már más, magyar vagy angol nyelvű vitaversenyről?”, „Készített már fel diákokat 

vitaversenyre?”). Ezek után arról kérdeztük a résztvevőket, hogy mik a legnagyobb aggályaik 

a vitamódszer bevezetésével kapcsolatban, valamint hogy milyen segédanyagot használnának 

szívesen az erre való felkészüléshez. A vitamódszer használatát hátráltató lélektani, ill. 

logisztikai tényezők ismerete segítségünkre lehet a tananyag finomítását illetően. A formátumra 

                                                 
1 Részletek a DEbate versenyről: [10: 53-54]. 
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irányuló kérdésekre adott válaszok pedig segítenek minket abban, hogy a jövőben még inkább 

a felhasználók igényeire szabjuk a kurzust. 

 

3.2 Eredmények 

57 hallgató töltötte ki a kérdőívet. Háromnegyedük nőneműként azonosította magát. Ahogy 

arra számítottunk is, a válaszadók több, mint 90%-a 18 és 25 év közötti; nagy részük még nem 

aktív tanár. A válaszadóknak csupán 14%-a dolgozik tanárként, közülük egy személy 

rendelkezik 5 évnél több tapasztalattal, hárman 1-től 5 évig terjedő tapasztalattal, négy személy 

pedig kevesebb, mint egy év tapasztalattal.  

A fenti adatoknak megfelelően a válaszadók mindössze 12%-a (7 személy) jelezte, hogy 

használta már a vitázást a tanteremben; hasonlóképpen, a többség nem hallott még a 

vitaversenyekről.  

Ami az aggályokra vonatkozó kérdéseket illeti, a három legnépszerűbb opció a következő: 

 „Attól tartok, hogy a diákjaim túl félénkek lennének ahhoz, hogy részt vegyenek a 

vitákban” (29 válaszadó) 

 „Attól tartok, hogy a diákjaim nem lennének hajlandóak részt venni a vitákban” (27 

válaszadó) 

 „Az órák túl rövidek/alacsony az óraszám” (25 válaszadó) 

46 válaszadó jelezte, hogy szívesen tanulna többet a vitamódszerről, míg 11-en az „attól függ” 

opciót választották. 

Az esetleges felkészítő tananyagot illetően a legnépszerűbb opciók a következők voltak: face-

to-face kurzus; weboldalak; papíralapú tananyag; illetve egyetemi kurzus kreditért. Az egyik 

válaszadó szöveges indoklása a következő: „Úgy gondolom, az egyetemi hallgatók (különösen 

a tanárképzésben tanulók) számára hasznos lenne az egyetemi órákon történő vitázás. Úgy 

gondolom, nincs elég olyan kurzusunk, amin az angol nyelvű kommunikációnkat tudnánk 

fejleszteni. […] Továbbá, az egyetemi hallgatók nem tudnak kiállni magukért, fogalmuk sincs 

a helyes érvelésről […]. Mivel a (remélhetőleg) közös cél a kiváló tanárok képzése, a vitázás 

nagyszerű lenne ezeknek a problémáknak a leküzdésére.” 

 

3.2 Elemzés 

 

A válaszok egyértelműen azt mutatják, hogy a tanárképzésben részt vevő hallgatók körében 

nagy az érdeklődés a vitázás tanteremben való alkalmazása iránt. Az aggályok nagyrészt a 

tanulók képességei és hajlandósága körül forognak. A tananyagunk éppen ezekre a félelmekre 

ad választ: több játékkal, lépésről lépésre felépülő tevékenységgel növeli a diákok önbizalmát. 

Ezek a játékok a motivációt is növelik, hiszen élvezetesebbé, életszerűbbé teszik az órát, 

valamint—amennyiben a téma kurrens eseményekkel függ össze—tovább marad fenn a tanulók 

érdeklődése [7: 412f]. Az idő rövidségével kapcsolatos félelmekre is választ adunk, hiszen a 

tananyag arra is buzdítja a felhasználót, hogy pl. készségfejlesztő feladatokkal kapcsolja össze 

a vitázást, hiszen a vitamódszer számos készséget fejleszt az íráskészségtől a beszédkészségig 

[2: 546ff, 5: 167] amellett, hogy a tényanyag megtanulását is támogatja [1: 163]. Válaszadóink 

nem preferálják egyértelműen az online megoldásokat, így egy esetleges, jövőben 

kidolgozandó, „blended” egyetemi kurzus tudna releváns segítséget nyújtani a hallgatóknak. 

 

4. Vitázás és társadalmi innováció: felmérés 

 

Az egyetemünkön zajló, vitamódszerrel kapcsolatos kutatás másik pillére a tapasztalt vitázók 

bevonásával készített felmérés, melynek célja, hogy feltárja, milyen hozadéka van a 
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vitamódszer segítségével megszerzett előnyöknek a társadalmi innováció szempontjából. 

Fontos, hogy több információval rendelkezzünk arról, hogy azok a tanulók, akik aktívan 

vitáznak/vitáztak középiskolai éveik során (esetleg részt vettek vitaversenyeken is), miben 

látják az elsajájított tudás vagy szemlélet legnagyobb előnyeit, és ezeket milyen mértékben 

tudják munkájuk vagy további tanulmányaik során hasznosítani, pl. erősödött-e bennük a 

vállalkozói szellem, vagy valamilyen társadalmi innovációhoz köthető területen végzik-e a 

munkájukat, ill. vállalnak-e valamilyen közösségi vagy vezetői szerepet. A kutatás arra is 

irányul, hogy a nőnemű résztvevők hogyan látják a vitamódszerek nyújtotta előnyöket 

karrierjük, érdekérvényesítésük szempontjából. 

 

4.1 Interjú 

 

Mindezek feltérképezésében az egyik első lépés egy mélyinterjú volt egy olyan angol-

szlavisztika szakos, másodéves egyetemi hallgatóval, aki középiskolai évei alatt rendszeresen 

vitázott és vitaversenyeken vett részt. Mária2 nemcsak korábbi tapasztalatai miatt bizonyult 

ideális interjúalanynak, hanem azért is, mert egyetemi évei alatt aktívan bekapcsolódik egy 

vitaverseny szervezésébe és zsűrizésébe, valamint elvégzett egy bíraképzést—több oldalról 

ismeri tehát a témát. A vele készített mintegy 60 perces interjú nagyszerű kiindulópont, amely 

segíthet alaposabban feltűrni ezt az egyébként Magyarországon nem kutatott területet. A nyílt 

végű kérdésekre támaszkodó formátum megfelelő keretet biztosított ahhoz, hogy Mária 

megossza nemcsak tapasztalatait és motivációit, hanem reflektáljon is arra, mi az, amit a 

vitázásban megszerzett sokrétű tapasztalat eddigi karrierje során nyújtott neki. A továbbiakban 

röviden összefoglalom a beszélgetés során elhangzottakat, végig reflektálva a Vita és innováció 

c. kurzus fejlesztését, továbbgondolását érintő vonatkozásokat 

A beszélgetés első negyedében arra kértem Máriát, foglalja össze, mi motiválta őt a vitázásra. 

Arról számolt be, hogy angoltanára biztatására csatlakozott a középiskolájában—vidéki 

nagyváros rangos gimnáziuma—évek óta működő vitaklubhoz. Ebben az intézményben számos 

szakkör működik és erősen jelen van az iskolai versenykultúra, amit a vitaklub résztvevőinek 

folyosón kiállított versenyeredményei is bizonyítanak. Mária számára egyértelmű volt, hogy a 

klub tagjai árnyaltabban tudják magukat kifejezni. Az is vonzó volt számára, hogy a klubnak 

köszönhetően a jövőbeli vizsgáira is fel tud készülni, hiszen olyan készségeket tud majd 

elsajátítani, mint a helyes időbeosztás, illetve meg tudja tanulni nyomás alatt, szűkös időkeretek 

között is kifejezni magát. Utólag azt látja a vitázás nagy előnyének, hogy már fiatalon 

rengeteget fejlődött a világlátása, valamint megtanult érvelni, együttműködni a többiekkel, 

gyakorolták a kulturált véleményütköztetést, és több szemszögből is megtanultak reflektálni 

egy-egy összetett problémára. Fontos volt számukra, hogy megértsék a problémák mögött 

meghúzódó folyamatokat is. További pozitívumként említette a társas kapcsolatok alakulását: 

barátságok szövődtek a klub tagjai, valamint a versenyekre felkészülő tanulók között; ennek 

megfelelően a kulturált vitázás a baráti beszélgetések rendszeres eleme lett. 

A Mária által elmondottak arra erősítenek rá, hogy a fiatalok igenis érzékenyek és nyitottak a 

társadalmi problémák megvitatására, ám sokszor nincs a kezükben elegendő eszköz ahhoz, 

hogy a véleményüket kulturáltan, árnyaltan meg tudják fogalmazni és egymással megvitatni. A 

középiskolai tanárok szintén sokszor érezhetik úgy, hogy eszköztelenek és nem áll 

rendelkezésükre olyan rugalmas, több tárgy oktatásában bevethető pedagógiai anyag, amit 

óratervezéshez tudnának használni annak érdekében, hogy felkészítsék diákjaikat egy-egy 

probléma sokrétű megvitatására. Mária esetében egyértelmű a tanár központi szerepe; a vitázás 

népszerűsítésében tehát előtérbe kell helyeznünk a tanárok felkészítését, sőt, hasznos lenne őket 

                                                 
2 Az anonimitás megőrzése érdekében a nevet megváltoztattam. 
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arra buzdítani, hogy az intézményük által felkínált szakkörök repertoárját egy vitaklubbal 

bővítsék ki. 

A motiváció és az általános előnyök megtárgyalása után kitértünk a fiúk és lányok közötti 

különbségek szerepére. A vitázás egyik kulcsfontosságú előnye a társadalmi nemeket illető 

elvárásokhoz kapcsolódik: Mária kihangsúlyozta, hogy sokat fejlődött az asszertivitása, így 

bármilyen hivatalos helyzetben magabiztosan tudja képviselni az érdekeit, ami fiatal nőként 

nagy előnyére válik. 

Egy országos vitaversenyen Mária két fiúval vitázott egy csapatban; felkészítő tanára is férfi 

volt. Meglátása szerint a fiúk gyorsabban, rövid, koncentrált periódusokban szoktak felkészülni 

a vitákra, míg a lányok esetében általában a folyamatos munka hoz eredményt. Tapasztalata 

szerint nagy különbségek vannak a fiúk és lányok által preferált érvek tekintetében: míg a fiúk 

gyakran hivatkoznak konkrét számadatokra, a lányokat addig a társadalmi vonatkozások 

érdeklik inkább. Hasonló, nemi alapú különbség a versenyeken azonban nem feltétlenül 

mutatkozott. Mária szerint egyrészt a csapatának fiú tagjai általában élvezték, ha hirtelen kellett 

reagálniuk egy-egy érvre, míg ő otthonosabban mozgott azokban a helyzetekben, amelyekre 

előzőleg fel tudott készülni, másrészt viszont szerinte ez nem általános jelenség: sokkal inkább 

személyiségfüggő. 

A tananyagunk szempontjából tehát fontos tanulság, hogy mindkét nem képviselőit 

bátorítanunk kell arra, hogy többféle érvet is használjanak; ne ragaszkodjanak egy-egy 

érvtípushoz. Ugyanakkor kiemelt szerepet kell szánnunk az egyéni személyiségjellemzőknek 

és lehetőséget adni kinek-kinek arra, hogy—amennyiben a vitaformátum megengedi—többféle 

szerepben próbálja ki magát. 

 

4.2 Következtetések, további kutatási irányok 

 

A Máriával készített interjú tehát már önmagában is hasznos tanulságokkal szolgál a tananyag 

és egy potenciális egyetemi kurzus szempontjából; ugyanakkor arra is kiválóan alkalmas, hogy 

a kutatás további fázisait megalapozza. Szervesen illeszkedik az egyetemünkön zajló, több 

lábon álló, vitamódszert érintő kutatásba, különös tekintettel a társadalmi innovációt érintő 

kérdésekre. Mária válaszai ugyanis számos ponton kapcsolódnak e tanulmány bevezetőjében 

megfogalmazottakhoz. Az általa említett, strukturált vitákat követő, azokat kiegészítő baráti 

beszélgetések arról tanúskodnak, hogy a vitázó fiatalok elkötelezettek a megoldáskeresés 

mellett, és komolyan veszik az együttműködést is. A problémák okainak feltárását és a hosszas, 

alapos kutatást is élvezik, és, ahogyan az Mária esetéből nyilvánvaló, nem riadnak vissza a 

felelősségteljesebb szerepektől későbbi karrierjük során sem. 

Mindebből kifolyólag a jövőben remélhetőleg tovább növekszik hazánkban a vitamódszer iránti 

érdeklődés. Ehhez kiváló alapot adhat a hamarosan végleges formát öltő Moodle-kurzusunk, 

aminek köszönhetően várhatóan több olyan középiskolai tanár lesz az országban, aki kellő 

ismeretekkel lesz felvértezve ahhoz, hogy segítsen a fiatal generációnak innovatív 

megoldásokat keresni. 
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