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A MAGYAR TÖRTÉNETI ALKOTMÁNY 
ÉRVÉNYESSÉGE ÉS HATÁLYOSSÁGA

Bathó Gábor

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Heller Farkas Turiszti-
kai és Gazdasági Kar, Budapest, Magyarország

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Doktori 
Iskola, Budapest, Magyarország

Absztrakt

A tanulmány azt a nézőpontot fejtegeti, amely szerint a magyar történeti 
alkotmány folyamatosan, jelenleg is fennáll, részeiben hatályos, a magyar 
joganyag része. Bár a történeti alkotmányunk nem homogén, a törvények év-
százados primátusára építve nagyrészt törvények alkotják. Így, ha a történeti 
alkotmány szokásjogi részeinek nem is, ezen formális, törvényi alakot öltő 
részeinek érvényességi és hatályossági szempontú vizsgálata megvalósítha-
tó. Az érvényesség vizsgálata nem mutat előrelépést. Azonban a hatályosság 
vizsgálata esetében – jelen tanulmányban a bírói függetlenségre és elmoz-
díthatatlanságra vonatkozó rendelkezések tekintetében – jól végigkövethető 
egy, a történeti alkotmány részét képező jogintézmény, s így a történeti alkot-
mány sarkalatos részének folyamatos, máig tartó hatályban maradása.

Kulcsszavak: jogtörténet, történeti alkotmány, érvényesség, hatályosság, bí-
rói függetlenség
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Bevezetés

Célom annak vizsgálata, hogy milyen körülmények figyelembe-
vétele szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani általában egy történeti 
(„íratlan”) alkotmány, illetve különösen a magyar történeti alkotmány érvé-
nyességét és hatályosságát. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy melyek 
azok a feltételek, amelyeknek való megfelelés esetén a történeti alkotmány a 
hatályos jogrendszer részeként érvényes és hatályos jogszabályként vagy ter-
mészetéből adódóan jogszabályok összességeként működhet az idő egy adott 
pillanatában. A hipotézisem igen egyszerű: ha a történeti alkotmány a jelen-
leg általánosan elfogadott koncepcióink szerint érvényes és hatályos vagy 
egy időállapotban az volt, akkor vizsgálható az, hogy jelenleg a jogrendszer 
hatályos része-e, netalán lehetnek-e még alkalmazandó részei.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség ennek vizsgálatára, 
miért jelentős ennek a kérdésnek a megválaszolása. Egyrészről fontosnak 
tartom a történeti alkotmány „gyakorlatának” és nem csak az elméletének 
vizsgálatát. A gyakorlati érvényesülés lehetőségének vizsgálata nélkül nem 
lehet megmondani, hogy kikre vonatkozik a történeti alkotmány, ha egyálta-
lán meghatározható a személyi hatálya. Másrészről, a második indokot Ma-
gyarország Alaptörvénye maga szolgáltatta azon rendelkezéseivel (a Nemzeti 
Hitvallásból és az Alapvetésből), amelyek a történeti alkotmányt említik. 

Ezekből a rendelkezésekből ered az a kérdés, hogy hogyan kell te-
kintenünk a történeti alkotmányra: mint hatályos jogra vagy mint az élő jog 
részére, esetleg a Savigny nyomán kialakított értelmezési módok rendszerét 
(Savigny 1840, 222) kiegészítő újabb értelmezési módra, vagy netalán a tör-
téneti alkotmányra úgy kell néznünk, mint a jogfejlődés poros, múzeumba 
való emlékére. Mondhatjuk Rixer Ádám nyomán (Rixer 2011) tehát azt, hogy 
a történeti alkotmány egy jogértelmezési módszer, ahogyan azt az Alaptör-
vény R) cikke sugallja, vagy Sólyom Lászlót követve a történeti alkotmányt 
azonosíthatjuk a láthatatlan alkotmánnyal (Stumpf 2011), esetleg fiktív al-
kotmányként, egyedi jogintézményekben továbbélő eszmeként, a nemzeti 
identitás megtestesítőjeként, egyszerűen kommunikációs eszközként vagy 
értékkatalógusként kell rá tekintetnünk.
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A történeti alkotmány meghatározása

Mielőtt az érvényesség és hatályosság jogelméleti kérdéseinek fej-
tegetésébe kezdenék, fontos meghatározni a vizsgálat tárgyát, magát a törté-
neti alkotmányt. Erre hívja fel a figyelmet Zlinszky János is, amikor azt írja, 
hogy „ha nemzeti kultúránk értékes részeként fel kívánjuk a jövő építésénél 
használni történeti alkotmányosságunkat, először ki kell bontani a feledés ho-
mályából, újra meg kell tanulni. Mégpedig jól és lényeglátón. Nem a formán 
múlik a kérdés.” (Zlinszky 2002). A történeti alkotmány esetében általánosan 
elfogadott fogalom nincsen, a jogtörténettel foglalkozó oktatók és kutatók a 
történeti alkotmány sok, akár egymástól igen eltérő megközelítését alakítot-
ták ki, széles körben elfogadott definíciót azonban nem. A legegyszerűbb a 
negatív meghatározás: minden állam, amely rendelkezik alkotmánnyal, írott 
vagy kartális alkotmánnyal azonban nem, történeti alkotmánnyal rendelkezik 
(Kukorelli 2003, 21). A történeti alkotmányt meghatározni – éppen a fogalo-
malkotás nehézsége miatt – jellemzőivel szokás, amely jellemzőkben egyéb-
ként egyetértés mutatkozik. A történeti alkotmány széles körben elfogadott 
differentia specificái a következők Egyrészt a történeti alkotmány különböző 
forrású jogi normákból áll, amelyek között lehetnek írott és íratlan, szokás-
jogi jogforrások is. Másrészt a történeti alkotmány egyes részei különböző 
időben, különböző formában, egymástól függetlenül jöttek létre. Az egybe-
esés a keletkezés ideje vagy a norma formája tekintetében csak esetleges. 
Harmadrészt, a történeti alkotmányt olyan jogszabályok alkotják, amelyek 
a jogforrási hierarchia különböző szintjén helyezkedhetnek el abban az eset-
ben, ha egyáltalán a jogforrási hierarchia részei. Ruszoly József kiegészíti 
alapvető megkülönböztető jegyeket az állami szervek jelentőségével: „A 
történeti alkotmány egy nagyon fontos dologban különbözik az alkotmány-
levéltől: míg ez csupán jogforrás – a jogrendszer csúcsán álló alaptörvény 
– a történeti alkotmány azon kívül, hogy részben jogforrások – törvények, 
szokásjogi normák – összessége, magában foglalja magukat a fő állami orgá-
numokat is, amelyek éppen ezen jogforrások alapján állnak.” (Ruszoly 1997, 
267). Kmety Károly hasonlóan kiegészítő jellegű fogalom-meghatározásá-
ban a szokásjogi alkotóelemek jelentőségét hangsúlyozza: „alkotmányunk 
ősi történeti fejlemény, főelvei és tételei jórészt régóta fennállanak, (…) nem 
annyira írott forrásokból, mint az államélet tényezőinek gyakorlatából, szo-
kásos eljárásokból fakadnak.” (Kmety 1905, 28).

Egyszerűen összefoglalható tehát a történeti alkotmány meghatározá-
sa úgy, mint a történelmi fejlődés különböző időszakaiban alkotott törvények 
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és szokásjogi szabályok összessége. Ebből és a fentiekből ered a történeti al-
kotmánynak az a tulajdonsága, hogy az azt alkotó szabályok listázhatók, lis-
taként összegyűjthetők. Érdekes, de nem példa nélküli és a jelen helyzetben 
feltétlenül szükséges ezt a listát elkészíteni, hiszen honnan máshonnan lenne 
megállapítható a történeti alkotmány valódi tartalma. A történeti alkotmány 
elemeit képező sarkalatos törvényeket, amelyek – a törvények évszázados 
magyarországi primátusának értelmében – a történeti alkotmány jelentős ré-
szét adják. A gyűjtést elvégezte Hajnóczy József (Hajnóczy 1958), Fényes 
Elek (Fényes 1842) és maga Széchenyi István (Széchenyi 1964) is. A történe-
ti alkotmány magával a Vérszerződéssel kezdődik és az Aranybullán, királyi 
hitleveleken és eskükön át törvények egész sorát foglalja magában (Horváth 
2011, 46).

Az érvényesség és hatályosság vizsgálatának tárgya

A fenti fogalmakban írtakból következik az, hogy mielőtt a történeti 
alkotmány érvényességét vagy hatályosságát vizsgáljuk, fontos meghatározni 
ezen vizsgálat tárgyát. Tekintettel arra, hogy a történeti alkotmány nem egy-
séges, nem homogén joganyag az érvényesség vizsgálatánál el kell dönteni, 
hogy a teljes joganyagot egészében vagy részenként vizsgáljuk. Nyilvánvaló-
nak tűnik, hogy a részenkénti vizsgálat vezethet célhoz, azonban ezek meg-
határozása is gondot okozhat. Amennyiben a történeti alkotmánynak azon 
részeit vizsgáljuk, amelyek önálló jogszabályok, ezek érvényességének vizs-
gálata az jogszabályonként érdemes (ugyanez vonatkozik a történeti alkot-
mány azon elemeire is, amelyek a jogszabályokhoz hasonló formát öltenek; 
például hitlevelek, dekrétumok vagy mindazon részek, amelyek a korábbi és 
a hatályos jogalkotási törvény szerinti állami irányítás egyéb jogi eszközei-
nek vagy a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek felelnek meg). Azon-
ban nehézkes lehet a történeti alkotmány nem formalizált módon létrehozott, 
sőt nem formalizált módon létrejött elemeinek érvényességi szempontú vizs-
gálata. Különösen előfordulhat ez az egyébként is nehezen feltárható és meg-
ismerhető szokásjogi elemek esetében. Itt a megismerhető jogi normák mint 
a jog legkisebb, még önmagukban is értelmezhető, követhető egységeinek 
(Szilágyi 2004, 220) a vizsgálata lehet célravezető.

A történeti alkotmány érvényessége

Egy jogszabály az általánosan elfogadott elvek szerint akkor érvé-
nyes, ha a megfelelő jogalkotó hatáskörrel felruházott szerv a megfelelő 
eljárásban fogadta el, úgy hogy az illeszkedjék a jogforrási hierarchiába és 



16

megfelelően kihirdették. A történeti alkotmány nagy részét kitevő törvények 
esetében ez nyilvánvalóan nem ütközik akadályba, hiszen a törvény meg-
hozatalakor hatályban lévő szabályokhoz képest valószínűleg érvényesen 
alkották meg őket. Az alkotmányos szokások esetében sokkal nehezebb a 
helyzet. Egy szokásjogi norma esetében nem beszélhetünk a normát alkotó, 
jogalkotó hatáskörrel felruházott szervről és jogalkotási eljárásról, hiszen a 
szokásjog létrejöttekor nem jogalkotás történik. A jogszabályokra jellemző 
érvényességről tehát csak a történeti alkotmánynak azon részei tekintetében 
beszélhetünk, amely részek – a történeti alkotmányhoz tartozásuktól függet-
lenül – jogszabályok.

A történeti alkotmány hatályossága

Az általánosan elfogadott elvek szerint a jogszabály hatályán azt 
értjük, hogy azon jogszabály alapján adott időben (időbeli hatály), területen 
(területi hatály) és személyekre (személyi hatály) nézve jogviszonyok kelet-
kezhetnek, módosulhatnak és szűnhetnek meg (Rácz 1996, 492). A hatály 
vizsgálata, különösen az időbeli hatály vizsgálata érdekes eredménnyel szol-
gálhat nemcsak a jogszabályok, illetve a történeti alkotmány „jogszabálysze-
rű” elemei esetében, hanem akár a szokásjogi elemek esetében is. Előbbiek 
esetében nyilván a formális hatályon kívül helyezés megtörtént, utóbbiak pe-
dig – lévén szokásjogi eredetűek – formálisan sosem voltak hatályban, így 
nem értelmezhető esetükben a formális hatálytalanság. Ebben az esetben, te-
hát a történeti alkotmány egyes elemeinek hatályát vizsgálva fontos a fentebb 
említett lehetőség: a történeti alkotmány jogi normákra történő bontása és 
ezeknek az egyes normáknak az egyenkénti vizsgálata. 

Röviden vizsgáljunk meg egy jogszabályt, amely a történeti alkot-
mány sarkalatos törvényeit listázók (Horváth 2011, 46) és az Alkotmánybíró-
ság szerint (33/2012. (VII.17.) AB határozat) is a történeti alkotmány része. 
Ilyen jogszabály a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvény-
cikk. Ezen jogszabályból a bírák függetlenségére és elmozdíthatatlanságára 
vonatkozó rendelkezés hatályosságát vizsgálom meg. A bírák független ítél-
kezésének biztosítása felé vezető folyamat a bírói elmozdíthatatlanság rög-
zítésével – az igazságszolgáltatás és a közigazgatás elkülönítésével – vette 
kezdetét hazánkban. A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. tör-
vénycikk tartalmazta: az 1. §-ban, hogy az igazságszolgáltatás a közigaz-
gatástól elkülöníttetik, így sem a közigazgatási, sem a bírói hatóságok nem 
avatkozhatnak egymás hatáskörébe; a 3. §-ban azt, hogy a hivatásos bírákat az 
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igazságügy-miniszter ellenjegyzése mellett a király nevezte ki. A törvénycikk 
15. §-ának rendelése szerint a törvényesen kinevezett bíró a törvényben meg-
határozott eseteken és módon kívül hivatalából el nem mozdítható, áthelyezni 
pedig – más bírósághoz vagy más hivatalhoz áttenni vagy akár előléptetni 
– csak a törvényben meghatározott esetekben, ezeken kívül pedig csak saját 
akaratával lehet (16. §). Ezek a rendelkezések tartalmazták azokat a legfon-
tosabb elemeket, amelyek a bírói függetlenséget garantálni hivatottak; sze-
mélyi oldalon a kinevezés és a felmentés, a hivatalból való elmozdítás vagy 
az áthelyezés és az előremenetel szabályait; szervezetileg pedig a hatásköri 
elkülönítés szabályait. Ha feltesszük, hogy a történeti alkotmány ezen része 
(amely nem mellesleg az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Alaptör-
vény R) cikkének megfelelő vívmánya is a történeti alkotmánynak) hatályos 
lehet, akkor a későbbi jogrendben kell találnunk olyan rendelkezéseket, ame-
lyek hatályban voltak vagy vannak, és hasonló tartalmú rendelkezéseket tar-
talmaznak. Ilyen jogszabály lehet a Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. 
évi XX. törvény) és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi 
LXVII. törvény. Az Alkotmány kimondja a bíróis szervezetről szóló fejeze-
tében, hogy a bírákat törvényben meghatározott módon a köztársasági elnök 
nevezi ki (48. § (2) bekezdés), és a bírákat tisztségükből csak törvényben 
meghatározott okból és eljárás keretében lehet elmozdítani (48. § (3) bekez-
dés). Az előbb említett, 1997. évi LXVII. törvény az, amely részletezi a bírói 
kinevezés szabályait (11-13. §§), illetve a bírói szolgálati viszonyának szü-
netelésére és a bírói tisztség megszűnésére vonatkozó szabályokat (56/A-61. 
§§), illetve okokat (57. §). Tekintve azonban, hogy mind az Alkotmány, mind 
pedig a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatályon kívül 
van, vizsgálódásunkat tovább kell folytatnunk hasonló tartalmú, hatályos 
rendelkezéseket keresve. Nem meglepő módon az Alaptörvény rendelkezik 
arról, hogy a” bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, 
ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak. A bírákat tisztségükből csak 
sarkalatos törvényben meghatározott okból és eljárás keretében lehet elmoz-
dítani”, (26. cikk (1)) valamint arról is, hogy „a hivatásos bírákat – sarkalatos 
törvényben meghatározottak szerint – a köztársasági elnök nevezi ki” (26. 
cikk (2)). A bírák elmozdítására vonatkozó okokat – a korábbi törvényhez és 
a még korábbi törvénycikkhez hasonlóan – a bírák jogállásáról és javadalma-
zásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (90. §) szabályozza. A jogszabályok 
sorának végére érve, mondhatni quod erat demonstrandum. Bizonyítottam te-
hát, hogy hatályban van egy része a történeti alkotmánynak, vagy éppen for-
dítva: a történeti alkotmány egy része hatályos jogszabályként jelenik meg.
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Összefoglaló

A felmerülő kérdés az, hogy a fentiekben írtak jelenhetik-e azt, hogy 
a történeti alkotmány hatályban van, a fentiekben írtak jelenthetik-e azt, hogy 
Magyarország ma rendelkezik jogfolytonos történeti alkotmánnyal. Célom 
volt annak vizsgálata, hogy tekinthetünk-e úgy a történeti alkotmányra, mint 
a konzisztens és hatályos magyar jogrendszer részére. Bizonyosan nem állít-
hatjuk, hogy az előbbi kérdésekre igenlő a válasz. Azonban az bizton állítható, 
hogy a történeti alkotmány egyes részei egyben a hatályos magyar jogrend-
szer részei is. Természetesen nem volt meglepő, hogy a bírói függetlenség és 
elmozdíthatatlanság vagy a bírák államfő általi kinevezése egy demokratikus, 
polgári berendezkedésű állam jogrendjének része. Azonban ezzel egyszerűen 
demonstrálható volt az az út, amellyel a történeti alkotmány hatályos részei 
feltárhatók, amellyel eldönthetővé válik az örök vita a történeti alkotmány 
folyamatos fennállásáról, hatályon kívül helyezhetetlenségéről.
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Absztrakt

A modern társasági jogok egyik legjelentősebb kihívását adják az államhatárokon 
átnyúló vállalat-összefonódások jelenségének elterjedése a XXI. században, 
amely a globalizáció és a posztindusztriális kor folyamatainak egymást erősítő 
eredményeként következett be. A konszernjelenség ugyanakkor különböző 
aspektusokban üti fel a fejét az egyes jogrendszerekben. Más kérdéseket 
és problémákat vet fel példának okáért az adójogban és megint másokat a 
versenyjogban. Ezeket a problémákat az egyes jogágak a maguk eszközeivel 
többé-kevésbé sikeresen kezelni tudják, nincs azonban ilyen szerencsés 
helyzetben a társasági jog.
A társasági jogi eszközök önmagukban ugyanis sok tekintetben nem tűnnek 
elégségesnek a jogalkotó által kívánt cél eléréséhez, azaz a hitelezők és a 
kisebbség magas fokú védelméhez.

Konszernjelenség, Vállalati evolúció, Multidiszciplináris, Elismert 
vállalatcsoport, Faktikus konszern
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Bevezető gondolatok

A vállalkozói lelemény és a jogi személyiség adta lehetőségek 
fényében csak idő kérdése volt az első konszernek megjelenése, amelyre a 
jog sem lehetett tekintet nélkül. A XX. század első harmadában azonban még 
nem alakultak ki azok az összetett és több fokozatú vállalat-komplexumok, 
melyek az államhatárokat is átlépve olyan kihívások elé állították volna a 
társasági jogot, melyekkel az a „hagyományos” eszközeivel ne tudott volna 
elégségesen megbirkózni. Természetszerűnek tűnik, hogy a jogi reflexió 
először azokat a területeket érintette, amelyeken a gazdasági függőség jogilag 
legalacsonyabb fokán jelentkező vállalatcsoportok is lényeges közérdeket 
képesek veszélyeztetni. Állam hamarabb látta tehát szükségét, hogy a 
konszernjelenség piaci versenykorlátozó hatásainak gátat szabjon, illetve 
a fiskális bevételeit óvja, mintsem az alávetett társaság hitelezőit, illetve 
kisebbségben maradt tagjait a társasági jog hagyományos eszközein túl védje.

A posztindusztriális kor és a globalizáció egymást erősítő folyamatának 
eredményeképpen azonban a konszernek mindennapos valósággá váltak. Ma 
szinte köztudomású tény, hogy az amőbaszerűen képződő társasági tulajdoni 
viszonyok eredményeképpen néhány száz konszern dominál a világgazdaság 
egészén.

A konszernjelenség egyes jogi aspektusai eltérő időben alakultak 
ki és közös vonásuk, hogy lényegüket tekintve autonóm módon kezelik 
azokat a problémákat, melyeket ez a jelenség okoz. Korántsem arról van 
szó, hogy az egyes jogi területek eszközei egységesülnek egy remélt cél 
oltárán, ellenkezőleg - a jelenség komplexitásából adódóan kizárólag az adott 
jogterület elérendő célra fordítják eszközeiket, s az együttműködés csak igen 
szórványosan figyelhető meg. Nézetem szerint ebből fakad az a probléma, 
hogy a társasági jog nem képes azokat a célokat elérni, amit a szabályozás 
kitűzött magának, hiszen erre sem a hagyományos társasági jogi, sem a 
konszernjogi eszközök nem bizonyultak elégségesnek.

A konszernjelenség elméleti keretei

A konszernjelenség a vállalati evolúció természetes képződménye, amely 
nem csak a jogtudomány, hanem a közgazdaságtan és a szociológia 
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vállalatfogalmát is újraértelmezésre késztette. A jelenséget magyarázó 
elméleti közeget is szükségképpen ezen diszciplínák együttesén keresztül 
kell megadnunk. Ezen vállalkozás közgazdaságtani komponensét az ún. 
Coase-tétel1 adja, amely ugyan a vállalkozások létrejövetelét volt hivatott 
megalkotásakor megadni, igazságtartamát mi sem bizonyítja jobban, hogy a 
vállalatok jelenkori evolúciójára is magyarázatot ad. 

Coase-tételéből az következik, hogy a vállalatok addig nőnek, amíg 
a tranzakciók vállalaton belüli megszervezésének költségei kisebbek, mint 
az ármechanizmus által koordinált piac tranzakciós költségei.2 A vállalatok 
azonban nem nőhetnek korlátlanul: egy kritikus ponton bizonyos a vállalaton 
belüli tranzakciók megszervezésének költsége elviselhetetlen mértékben 
jelentkezhet. 

A vállalatok tranzakcióinak költségét fogja növelni a megbízó - 
ügynök probléma,3 ami leghangsúlyosabban tulajdonos/tag/részvényes és 
a vezető tisztségviselő viszonylatában merül fel, hiszen ha feltételezzük, 
hogy minden fél a saját haszonmaximalizálására törekszik, akkor az ügynök 
(menedzser) nem mindig a megbízó (tulajdonos) érdekei szerint fog eljárni, 
ami tovább fogja növelni a tranzakciós költségeket.

A posztindusztriális kor és a globalizáció a konszernhelyzetet 
megkerülhetetlen gazdaságszociológiai ténnyé tette, s megindult a 
vállalatkapcsolatok államhatárokat nem ismerő terjeszkedése.

A konszernek térhódításának egyik legfőbb oka, hogy a jelenség 
potenciálisan alkalmas arra, hogy csökkentse a vállalaton belüli tranzakciós 
költségeket. A továbbiakban azt kívánom vizsgálni, hogy a társasági jog és a 
többi jogterület hogyan reflektált a konszernjelenségre.

Konszernjelenség a társasági jogban

Könnyű belátni, hogy a konszernhelyzetből adódó konszernkonfliktus4 
miképpen tudja a kisebbségben lévő tagok érdekeit sérteni, illetőleg hogy a 
jogi személyiség leple az uralkodó társaság előtt, milyen módon rejti a joggal 
való visszaélés lehetőségét az ellenőrzött tag hitelezőivel szemben. 

Amikor a „hagyományos” társasági jog eszközei elégtelennek 
bizonyulnak a jelenség sértette érdekek védelmére, akkor jön létre a 
konszernjog - mint a konszernjelenség társasági jogi aspektusa.56 A német 
típusú konszernjog sajátja, hogy a nevezett közérdekek fokozott védelmét 
a szerződéses konszern intézményében látja biztosítottnak. A jogalkotó 
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a maga tényleges működésében is legitimálja a vállalatcsoportokat, ám 
elsősorban az ösztönzés - és másodsorban a kötelezés - eszközével az elismert 
vállalatcsoport öntőformájába igyekszik terelni a szabályozásra érdemes 
konszernkapcsolatokat. 

A konszernjogi ösztönző eszközöket egyrészt azok a (többlet)jogok 
adják, melyeket a felek az uralmi szerződés7 útján felhívhatnak - ide tartozik 
többek között a vezető tisztségviselők utasíthatósága, továbbá az ellenőrzött 
tag nyereségének részben vagy egészben való elvonhatósága, valamint azok 
a kötelezettségek, melyek a faktikus konszerneket terhelik, de a szerződéses 
konszernt nem, vagy csekélyebb mértékben. Utóbbira példaként a felelősség-
átviteli szabályok kívánkoznak. 

Ezen a ponton utalni kell a Coase-tételre. Hiszen a szabályozás sikere 
azon múlik, hogy az uralmi szerződés megkötésével közvetlenül és közvetve 
előálló tranzakciós (ellenőrzési és szervezeti) költségeket a jogalkotó ezen 
eszközök útján tudja-e kompenzálni, sőt meghaladni. Semleges válasz esetén 
az uralmi szerződés megkötésének nincsen gazdasági racionalitása. 

Kétségtelen ugyanis, hogy a (többlet)jogosultságok egy része, csupán 
a tények deklarálása, másrészt az új Ptk. konszernjogi felelősségi szabályai 
az uralkodó tag irányába szigorodni látszanak. Ilyen körülmények között az 
uralmi szerződés még növelheti is a direkt irányítás költségeit, ami miatt a 
vállalatcsoportnak nem áll érdekében önként átlépni a szerződéses konszern 
által lefedett jogi térbe. A szerződéses konszern eddig sem volt tekinthető 
egyértelmű sikernek, még saját hazájában sem8, s úgy tűnik, hogy a társasági 
jogi eszközök nem elégségesek a jogalkotói idea megvalósításához. Kérdés, 
hogy a konszernjelenség jogágakon keresztülfekvő szemléletmódja alkalmas 
lenne-e a jogalkotói cél eléréséhez.

Konszernjelenség a versenyjogban

A konszernjelenség a versenyjogban a gazdasági versenyt korlátozó 
megállapodások tilalma (kartelltilalom) és a vállalkozások összefonódásának 
ellenőrzése (fúziókontroll) kapcsán jelenik meg.

A konszernjelenség mind a két esetben a kiegyensúlyozott szabad 
piaci verseny fenntartásának közérdekét veszélyezteti. Noha a kartell a jogi 
személyiséget érintetlenül hagyja, enyhe fokú gazdasági függőség ekkor 
is kialakulhat, amely csak közvetett ráhatást jelent egy másik társaság 
üzletpolitikájára.9 Amennyiben egyik társaság olyan pozícióba kerül, hogy 
egy másik társaságot egzisztenciálisan függővé tegyen, ezzel funkcionálisan 
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és szervezetileg saját működésébe betagozza, úgy a versenyjog biztosítja 
a mentesülést a hátrányos jogkövetkezmények alól. Ennek oka, hogy 
versenykorlátozó megállapodás csak jogilag és gazdaságilag egymástól 
független társaság között jöhet létre. Ez jó példa arra is, hogy miképpen 
relativizálja a konszernjelenség a jogi személyiség kialakított fogalmát, hiszen 
ezen szabály hiányában a konszernek jelentős része versenyjogi szempontból 
illegitimmé válna. A mentesülésre érdemes konszernkapcsolatokat azonban a 
versenytörvény autonóm módon a maguk ténylegességében határozza meg, 
a társasági jogi szabályozásra való tekintet nélkül. Amennyiben azonban a 
jogalkotó a mentesüléshez megkövetelné a kifejezett jogot felhívó akaratot 
azon társaságok között, akik egyébiránt az uralmi szerződés megkötésére is 
jogosultak, úgy a konszernjog egy társasági jogon kívüli további ösztönző 
eszközt kaphatna. Kérdés ugyan, hogy a versenytörvénynek figyelembe 
kell-e venni kisebbség és hitelezővédelmi érdekeket, de ha igen, akkor 
ebben az esetben a jogot felhívó akarat a „közös metszéspontban” lévő 
konszernkapcsolatok esetén az uralmi szerződés lehetne.

A fúziókontroll joga a versenyjog azon törekvéséből jön létre, amely 
a monopóliumokkal szemben való fokozott fellépés igényéből fakad. A 
fúziókontroll eredetileg azon vállalkozások egyesülésének piacfelügyeleti 
kontrollját (előzetes engedélyezését) jelentette, melyek együttes piaci 
részesedése gazdasági erőfölényes helyzetet eredményezne. A jogalkotó 
azonban ráébredt, hogy monopolhelyzetet nem csak a társaságok összeolvadása, 
vagy egyik másikba történő beolvadása eredményezhet, hanem az a tény is, 
ha egy vállalkozás egy másik vállalkozás felett közvetlenül vagy közvetve 
irányítást nyer - ez nem más mint a konszernjelenség egy újabb (verseny)
jogi vetülete. A versenyjog a konszernjelenséget (irányításszerzést) a maga 
gazdasági valóságában és jóval a szavazati arányok vizsgálatán túl vonja a 
szabályozási körébe. Úgy gondolom ezen a területen további harmonizáció 
nem szükséges.

Konszernjelenség a pénzügyi jogban

Pénzügyi jog alatt most elsősorban az adójogi és számviteli jogi szabályozást 
értem. A védendő közérdek itt a közteherviselés elvéhez kapcsolódik, hiszen 
az állam fiskális bevételeit veszélyezteti, hogy a vállalatcsoportba tartozó 
vállalkozások eredményeiket oly módon tudják egymás könyveibe elrejteni, 
hogy az a társasági adó alapját csökkentheti.10 Itt újfent azzal az általános 
jogi problémával találkozunk, ami a jogi személyiség konszernjelenség általi 



25

relativizálásában áll. Hiszen a vállalatcsoport úgy alkot gazdasági egységet, 
hogy egyes szervezeti egységei saját nevük alatt szerepelnek a gazdasági 
forgalomban, míg maga a konszern (mint gazdasági egység) még csak 
jogalanyisággal se bír. 

Tekintettel arra, hogy az állam hamarabb felismerte a veszélyt, ami a 
költségvetés bevételi oldalát fenyegette, mintsem a kisebbségben maradt tagok 
és ellenőrzött tag hitelezőinek kiszolgáltatottságát, a pénzügyi (számviteli) 
jog a társasági jog előtt reflektált a jelenségre. Így született meg az összevont 
(konszolidált) éves beszámoló intézménye, amelyet az „anyavállalatnak” kell 
készíteni és mindazon leányvállalatának mérlegével összevontan, amelyekben 
közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyással bír. A szabályozásban 
kiütközik, hogy a számvitel a konszernjelenséget a maga valójában kezeli, 
hiszen nem csak a szavazattöbbséget tekinti a döntő befolyásra alkalmasnak. 
A számvitel a konszolidáció szempontjából releváns standardot is oly módon 
dolgozta ki, hogy az a konszernjelenségre a lehető legteljesebben tekintettel 
legyen, hiszen lényegét tekintve azt vizsgálja, hogy a „befektető vállalat” a 
„befektetést élvező” vállalat fölött ténylegesen kontrollt gyakorol.11

Nem véletlen, hogy a szerződéses konszernt a konszolidációra 
köteles vállalatcsoportok hozhatnak létre (egyéb személyi feltételek mellett). 
Ez az intézmény hidat képez a társasági jog és a számvitel között, hiszen 
utóbbi feladata, hogy a maga valójában rávilágítson a szabályozásra, érdemes 
konszernkapcsolatokra, míg előbbi csatornázza be a különös társasági jogi 
védelmi eszközöket. A társasági jog feladja, hogy teljesen autonóm módon 
határozza meg az elismert vállalatcsoport esetében a konszernjelenséget, 
a szabályozásra érdemes konszernkapcsolatokat. Tekintettel azonban 
arra, hogy a jogi személyiség hagyományos fogalmába a konszern nem 
illeszthető problémamentesen, addig, míg jelen helyzet fennáll, a jelen 
megoldásmegfelelőnek tekinthető.

A konszernjelenség a munkajogban

A konszernjelenség időben egyik legkésőbb jelentkező jogi reflexióját a 
munkajog adta. A probléma itt a munkavállalói participáció illúziórikussá 
válásában áll. A német jogban Mitbestimmung-ként ismert az a jogszerű 
munkavállalói igény, hogy a vállalat döntési folyamataiba intézményesen 
képviseltessék magukat. A konszernjelenség folytán könnyen előfordulhat, 
hogy azokat a döntéseket, melyekben a munkavállalók érdekeltek lennének 
az uralkodó tagnál hozzák meg. A különálló jogi személyiségből adódik, 
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hogy a munkavállaló úgy reked ki a döntésből, hogy egyébként a „saját” 
társaságában megvannak az intézményes képviselet feltételei, de azok 
érdemben nem tudnak befolyást gyakorolni „felfele”. 

Az új Ptk. előírja, hogy ha legalább 3 ellenőrzött tagban működik 
kötelező munkavállalói részvétellel Felügyelő Bizottság és az érintett üzemi 
tanácsok ezt kérik, úgy az ellenőrzött tagok Felügyelő Bizottsága helyett az 
uralkodó tag FEB-jében vegyenek részt. Ha nincs az uralkodó tagnál FEB, 
azt létre kell hozni. 
 Ez egy jó példa arra, hogy csupán jogpolitikai döntés az, hogy 
egy alapvetően hitelezővédelmi és kisebbségvédelmi indíttatású törvény 
munkavállalói érdekeket is védelembe vegyen. 

Záró gondolatok

A konszernjelenség egyes jogi aspektusainak sora természetesen nem ér 
véget az önkényesen választott jogterületek felületes bemutatásával. Számos 
gyakorlati jelentőséggel bíró problémát vetnek fel a konszernkapcsolatok 
példának okáért a közbeszerzések jogában. 
 Ugyanakkor a választott területek alkalmasnak tűnnek arra, hogy a 
konszernjog szabályozási nehézségére rávilágítsanak: a társasági jog saját 
eszközrendszere útján képtelen a választott szabályozási modellben kellően 
hatékonyan visszahatni a konszernjelenségre. Ennek oka alapvetően az, hogy 
a jelenség belső törvényszerűségeit sem ismerte meg a teljesség igényével. 
 Amennyiben a jogalkotó a konszernjelenséget a maga társadalmi-
gazdasági realitásában tekintené, úgy kénytelen lenne belátni a cél eléréséhez 
szükséges társasági eszközök korlátozott voltát. Ez esetben az a felismerés 
is bekövetkezne, hogy a konszernjelenség egységesebb jogi szemlélete 
szükséges. A közelmúlt jogszabályi változásai alapján azonban kijelenthető, 
hogy ilyen jogalkotói szándék kialakulása a közeljövőben nem várható.

(Endnotes)
1 A Coase-tétel a közgazdaságtanban mint „tranzakciós költségek 
tana” is ismert
2  Coase, Ronald H.2004. A vállalat, a piac és a jog. Budapest: Nemzeti 
Tankönyvkiadó 66-70.
3 C. Jensen, Michael. 2008. Tulajdonosok és menedzserek: a 
vállalatirányítás természete. Budapest: Alinea Kiadó - Rajk László 
Szakkollégium 309-370.
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4 Darázs Lénárd. 2009. „Az elismert vállalatcsoport uralmi 
szerződése.”Jogtudományi közlöny 64(3) 117-119.
5  Sárközy Tamás. 2001. A magyar társasági jog Európában. Budapest: 
HVG-ORAC, 298.
6 Meg kell jegyezni, hogy azokban az országokban, ahol nem a német 
típusú konszernjog alakult ki, ott a hitelező és kisebbségvédelmi eszközök 
tárházát elsősorban az általános társasági jog és a versenyjog adja. 
7 Az uralmi szerződést a német „Beherrschungsvertrag” mintájára 
emelte be a jogalkotó a magyar jogba.
8 Nikolicza Péter. 2005. „Törvényalkotói baklövés-e az új társasági 
törvény vállalatcsoport-fejezet koncepciója?” Jogtudományi közlöny 60(10) 
403-419.
9  Sárközy Tamás. id. mű 299.
10  Török Tamás. 2009. Konszernjog. Budapest. HVG-ORAC. 20-21.
11  Lakatos László Péter. 2012. „A vállalatcsoport kialakításának 
elmélete az IFRS-ekben” Számvitel, adó, könyvvizsgálat 54(4) 169-171.
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Absztrakt

Az Oviedói egyezmény a bioetika nemzetközi szabályozásának egyik 
legjelentősebb alapdokumentuma. A szakirodalomban mindazonáltal 
megoszlanak a vélemények ezen egyezmény jellegét illetően. Egyesek 
egyfajta közös európai moralitásról beszélnek a konvenció kapcsán, mások 
viszont pusztán politikai kompromisszumnak minősítik azt. Ezek a nézetek 
azonban figyelmen kívül hagyják az EJEB vonatkozó gyakorlatát. A 
testület ugyanis a bioetikával kapcsolatos ügyek megítélésénél alkalmazott 
konszenzus-analízis során rendszeresen hivatkozik az Oviedói egyezményre. 
Az esetjog vizsgálata ezért rávilágíthat e kivételes instrumentum státuszára, 
illetőleg tényleges jelentőségére is.
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Bevezetés 

 Jelen tanulmány azt vizsgálja meg, hogy mennyiben tekinthető 
az Európa Tanácsnak (ET) az emberi lény emberi jogainak és méltóságának 
a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről 
szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt egyezménye (Oviedói egyezmény) 
a tagállamok között fennálló konszenzus megnyilvánulási formájának. A 
dolgozat első része a konvenció jelentőségét, illetőleg annak konszenzusos 
státuszával kapcsolatos szakirodalmi álláspontokat tárgyalja. Az értekezés 
második fele az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) esetjogára 
koncentrál. Ennek keretében bemutatja az ún. konszenzus-analízisnek az 
ítélkezési gyakorlatában betöltött szerepét, illetőleg annak két formáját a 
dinamikus és a megszorító konszenzus vizsgálatot. Végül pedig e két módszer 
mentén elemzi az Oviedói egyezménnyel kapcsolatos bírósági eseteket.

Az Oviedói egyezmény

Az ET Parlamenti Közgyűlése 1991-ben tett javaslatot a bioetikát 
szabályozó – egy általános elveket tartalmazó keretegyezményből és sajátos 
részletkérdéseket szabályozó kiegészítő jegyzőkönyvekből álló – komplex 
egyezményrendszer létrehozására.1 Ennek eredményeként született meg az 
Oviedói egyezmény, amely 1999. december 1-jén lépett hatályba.2

A konvenció jelentőségét kötelező státusza adja. A bioetika nemzetközi 
szabályozásban jellemzően „soft law” instrumentumok – nyilatkozatok és 
ajánlások – dominálnak. Egy jogilag kötelező normákat tartalmazó szerződés 
elfogadása tehát igen jelentős előrelépésnek számít e téren. A bioetikára 
természetszerűleg jellemző etikai pluralizmus azonban nagymértékben 
befolyásolta az egyezmény kodifikációjának és elfogadásának körülményeit 
is. Az előkészítő munkálatok hat évig tartottak, ami alatt szakértői és nemzeti 
szinten is viharos vita folyt az egyes rendelkezéseket illetően.3 Annak 
érdekében, hogy minél több állam elfogadja, az instrumentumban foglalt 
normákat rendkívül általánosan fogalmazták meg, teret engedve a bírói 

1  Recommendation 1160 (1991) on the Preparation of a Convention on Bioethics 7. 
cikk (i) pont. 
2  Magyarországon kihirdette: 2002. évi VI. törvény.
3  Vö. Riedel 1997, 179-182.
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jogértelmezésnek.4 Továbbá beiktattak egy derogációs klauzulát is, amely 
nyolc kivételével lehetővé teszi a legtöbb egyezményben foglalt összes 
rendelkezés korlátozását.5

A fentiek ellenére olyan liberális államok, mint Belgium vagy Anglia, 
illetőleg az eredendően konzervatív beállítottságú Németország, Írország és 
Málta, a mai napig nem írták alá az egyezményt. Lengyelország csak aláírta 
azt, Franciaország pedig egészen 2011-ig várt a konvenció ratifikálásával. 
Ezért joggal merül fel a kérdés: Mennyiben tekinthető az Oviedói egyezmény 
egyfajta morális konszenzus eredményének? 

Közös európai bioetika vagy politikai kompromisszum

A szakirodalomban az Oviedói egyezmény státuszát illetően 
két ellentétes álláspontot különböztethetünk meg. Az egyik szerint az 
instrumentum a közös európai bioetika, egyfajta morális konszenzus 
kifejeződése. E nézet két jeles képviselője, Beyleveld és Brownsword, abból 
indul ki, hogy a méltóság tiszteletben tartása az emberi jogok szabályozásának 
alapja mellett a bioetika központi értéke is egyben.6 A modern európai 
bioetikában azonban az emberi méltóság tiszteletben tartásának egy 
kollektívebb – az egyéni és a közösség érdekeket egyszerre szem előtt tartó 
– felfogása érvényesül. E „korlátozó méltóság” szerint – szemben a kanti 
méltóság felfogással – bizonyos esetekben az egyén autonómiája csorbulhat a 
társadalom preferenciáinak függvényében. Példaként az Oviedói egyezmény 
21. cikke említhető, amely szerint az emberi test és részei sohasem képezhetik 
haszonszerzés forrását. A szerzők emiatt tekintenek az egyezményre úgy, 
mint a közös európai moralitás megtestesítőjére.7

Mások azt hangsúlyozzák, hogy a konvenció pusztán az egyetértés 
illúzióját hordozza magában, mivel lehetetlen létrehozni egy közös morális 
identitást. Kurt Bayertz szerint az emberi méltóságra, mint egyetlen központi 
értékre nem lehetséges egy közös európai bioetikát felépíteni. A kontinens 
kulturális sokfélesége ugyanis magában foglalja a bioetikai nézetek 
pluralizmusát is. A konvenció ezért pusztán politikai alkudozások eredménye 
lehet, ami miatt inkább kompromisszumnak, semmint konszenzusnak 
4  Plomer 2005, 15.
5  Oviedói egyezmény 26. cikk 1. bekezdés.
6  Beyleveld and Brownsword 2001, 41.
7  Ibid.
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tekintendő.8 E nézet képviselői leggyakrabban az hozzák fel példaként, hogy 
az egyezményt számos jelentősebb európai állam a mai napig nem írta alá.

A különbségek ellenére mind a két fent ismertetett nézetben 
van egy közös pont: az egyezmény státuszát statikus módon értelmezik, 
viszont figyelmen kívül hagyják azt a lehetőséget, hogy annak jellege 
változhat. Nem szabad ugyanis megfeledkezni arról, hogy az Oviedói 
egyezmény célja az Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló Rómában, 1950. november 4-én elfogadott egyezményben (EJEE) 
foglalt jogok érvényre juttatása a biológia és az orvostudomány területén.9 
Amennyiben kellően nagyszámú állam ratifikálta az instrumentumot, az 
EJEB mint európai konszenzust veheti figyelembe azt az EJEE értelmezése 
során. Ennek hiányában viszont a konvencióra csak mint egyfajta közös 
minimumszabályokat tartalmazó dokumentumra fog tekintetni. Ez teszi 
szükségessé azon ügyek vizsgálatát, amelyben az EJEB az egyezményre 
hivatkozott.

Az európai konszenzus EJEB gyakorlatában

Az EJEB-nek az EJEE értelmezése során elsődleges célja az, hogy 
megfelelő egyensúlyt teremtsen a benne foglalt jogok hatékony védelme, 
illetőleg a tagállamok részéről megnyilvánuló bizonyos szintű bizalom 
fenntartása között.10 Ennek érdekében alkalmazza a testület rendszeresen az 
„európai konszenzus” doktrínáját.

Az európai konszenzus „a nemzeti és nemzetközi jog és 
gyakorlat összehasonlítása révén azonosított bizonyos szabályok és elvek 
vonatkozásában az ET tagállamainak többsége között fennálló általános 
egyetértés.”11 Amennyiben megállapítható, hogy európai konszenzus alakult 
ki egy kérdésben, lehetőség nyílik a testület számára arra, a jogfejlesztő vagy 
ún. dinamikus értelmezési módszert alkalmazza. Ennek lényege, hogy az 
EJEE-t az értelmezés időpontjában érvényes normáknak megfelelően kell 
interpretálni.12 Konszenzus hiányában azonban a bíróság – a mérlegelési jogkör 
doktrínájának megfelelően – egy bizonyos mozgásteret hagy érvényesülni az 
8  Bayertz 2006, 219-220.
9  Magyarországon kihirdette az 1993. évi XXXI. törvény.
10  Vö. Petkova 2011-2012, 681.
11  Dzehtsiarou 2011, 1733.
12  Arato 2012, 354.
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államok számára, amelynek keretei között maguk alakíthatják ki a megfelelő 
szabályozást.

A konszenzus vizsgálata tehát „mediátori” szerepet tölt be a 
progresszív és a stagnáló értelmezés viszonyában.13 A bíróság azonban 
nem mindig következetes a konszenzus-analízis tekintetében. Bizonyos 
kérdéseknél csak abban az esetben hajlandó a mérlegelési jogkör 
korlátozhatóságát megállapítani, amennyiben a tagállamok többségében 
azonos gyakorlat mutatható ki („megszorító konszenzus-analízis”).14 
Máskor viszont megelégedik a nemzeti vagy nemzetközi jogfejlődés 
irányára, sztenderdekre való utalással, és eltekint annak vizsgálatától, hogy 
a tagállamok többsége hogyan viszonyul az adott kérdéshez („dinamikus 
konszenzus-vizsgálatnak”).15 Az EJEB Oviedói egyezménnyel kapcsolatos 
esetjogát e két megközelítés mentén vizsgáljuk.

Az EJEB vonatkozó gyakorlata

Az EJEB Oviedói egyezménnyel kapcsolatos esetjogát alapvetően két 
nagy csoportra lehet osztani. Az elsőbe tartoznak azok az ügyek, amelyekben 
a bíróság a releváns jog körében ugyan megemlítette a konvenció vonatkozó 
rendelkezését, azt azonban az érvelésében már nem vette figyelembe.16 A 
második körbe ellenben azok az ítéletek esnek, amelyekben már érdemben 
hivatkozás történt az egyezményre.

Az érdemi ügyek kategóriát is tovább lehet bontatni aszerint, hogy a 
testület melyik konszenzus vizsgálatot alkalmazta. A dinamikus konszenzus-
analízissel kizárólagosan az egyezmény tájékozott beleegyezését deklaráló 5. 
cikkével összefüggő ügyeknél találkozhatunk. Közülük a legjelentősebbek a 
szlovákiai roma nők kényszer-sterilizálásával kapcsolatos esetek. Az EJEB 
először a V.C. v. Szlovákia ügyben – több másik nemzetközi dokumentummal 
egyetemben - hivatkozott az konvenció egyezmény 5. cikkére, amikor 
is leszögezte, hogy „az [Oviedói egyezményhez hasonló] általánosan 
elismert sztenderdekből világosan következik, hogy […] egészségügyi 
beavatkozásokat, ide tartozik a sterilizáció is, csak az érintett személy előzetes 
tájékozott beleegyezése alapján végezhető el.”17 Ezt az álláspontját a testület 

13  Dzehtsiarou 2011, 1733.
14  Polgári 2012, 49.
15  Ibid.
16  L. Juhnke v. Turkey, no. 52515/99, 13 May 2008.
17  V.C. v. Slovakia, no. 18968/07, § 108, ECHR 2011 (extracts). (Kiemelés B. P.).
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megismételte továbbá az N.B. v. Szlovákia és az I.G. és Mások v. Szlovákia 
ügyekben is.18 

A megszorító konszenzus-analízist a bíróság rendszerint kényesebb 
morális megítélésű esetekben alkalmazta. Ilyen volt a Vo v. Franciaország 
ügy, amelyben a kérelmező azért fordult a bírósághoz, mert egy orvosi tévedés 
miatt abortuszt hajtottak végre rajta. A testületnek azt kellett eldöntenie, hogy 
kiterjed-e az élethez való jog a meg nem született magzatra is. A kérdés 
megválaszolásánál az EJEB tekintettel volt – többek között – az Oviedói 
egyezményre, annak klónozásról szóló első kiegészítő jegyzőkönyvére, 
illetőleg a hozzájuk fűzött értelmező rendelkezésekre is. Ezek vizsgálatát 
követően a bíróság azt állapította meg, hogy bár e dokumentumok 
tartalmaznak az emberi embrióval kapcsolatos rendelkezéseket, azok 
értelmezése elsősorban a tagállamok feladata. Következésképpen nincs 
európai konszenzus a magzat státuszát illetően.19 Ezt az álláspontját a testület 
számos esetben megismételte.20 

Végezetül kiemelendő az Evans v. Egyesült Királyság és az 
S.H. és Mások v. Ausztria ügyek, amelyekben az EJEB mesterséges 
megtermékenyítéssel összefüggő kérdéseket tárgyalt. A testület az előbbi 
esetben hozott döntésében megállapította, hogy nem létezik „egységes 
európai megközelítés” az in-vitro fertilizációt illetően.21 Mivel pedig az eljárás 
„érzékeny morális és etikai kérdéseket vet fel, amelyek vonatkozásában nincs 
közös alap a tagállamok között, a mérlegelési jogkör széles.22 Az S.H.-ügyben 
a testület azt állapította meg, hogy sem az Oviedói egyezmény, sem pedig 
az transzplantációról szóló második kiegészítő jegyzőkönyve nem tartalmaz 
rendelkezéseket ivarsejtek adományozásának vonatkozásban, ezért szintén 
tág mérlegelési szabadságot állapított meg az államok vonatkozásában.23

Következtetések

Az ítélkezési gyakorlatot figyelembe véve megállapítható, hogy 
a testület mind a dinamikus, mind pedig a megszorító konszenzus-analízis 
körében előszeretettel hivatkozik az Oviedói egyezményre. A bíróság a 
18  N.B. v. Slovakia, no. 29518/10, § 73, 12 June 2012 és I.G. and Others v. Slovakia, 
no. 15966/04, § 118, 13 November 2012.
19  Vo v. France [GC], no. 53924/00, § 84, ECHR 2004-VIII.
20  R.R. v. Poland, no. 27617/04, § 186, ECHR 2011 (extracts).
21  Evans v. the United Kingdom [GC], no. 6339/05, § 79, ECHR 2007-I.
22  Ibid § 81.
23  S.H. and Others v. Austria [GC], no. 57813/00, § 94, ECHR 2011.
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tájékozott beleegyezés érvényesülésével kapcsolatos esetekben a tagállamok 
többsége által elfogadott sztenderdként tekintett az egyezmény vonatkozó 
cikkére, míg az érzékeny morális problémákat felvető esetekben jellemzően 
már nem találta alkalmasnak az instrumentumot arra, hogy kifejezze a 
tagállamok többsége által osztott azonos gyakorlatot. Ebből pedig arra 
következtethetünk, hogy jelenleg az Oviedói egyezmény egyes – alapvetően 
emberi jogi – rendelkezései konszenzusos státuszt értek el, míg más – 
jellemzően etikai – normák csupán minimumszabályoknak tekinthetők.

 Tovább gyengíti az egyezmény státuszát az is, hogy a testület alig 
hivatkozik önállóan az egyezmény rendelkezéseire. Az esetek többségében 
más nemzetközi vagy regionális normák, vagy a jog-összehasonlítás 
eredménye mellett történik utalás a benne foglalt jogokra vagy elvekre.

A fenti megállapítások azt sugallják, hogy az Oviedói egyezmény 
még annak ellenére sem tekinthető a közös európai bioetika kifejeződésének, 
hogy jelentőségét kevesen kérdőjelezik csak meg. Ez a helyzet azonban – 
álláspontunk szerint – hamarosan meg fog változni. Ma már „csak” 12 ET 
tagállam adós az aláírásával, illetve 6 a ratifikációjával, így a jövőben a 
konvenció el fog mozdulni a „legkisebb közös nevező” szerepből. Ehhez 
azonban a társadalmi konzultáció, az érintettek között folyó széles párbeszéd 
is szükséges. Sándor Judit szavaival élve: „A bioetika emberi jogi normaként 
való szerepeltetése nyilvánvalóan akkor lesz igazán sikeres, ha egyre több 
olyan emberi jogi elvvel összhangban keletkező, kiérlelt, de konkrét esetekre 
is vonatkoztatható etikai norma etikai norma keletkezik, amelyik széles 
körben válik elfogadottá.”24
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MIGRÁCIÓS VÁLTOZÁSOK 
MAGYARORSZÁGON 2013-BAN

Csege Gyula
Magyarország, Debrecen

Absztrakt

Az elmúlt év bővelkedett a migrációval kapcsolatos történésekkel, 
többek között kiemelkedő számú Magyarországra érkező külföldi személy 
vagy a migrációval összefüggő jogszabályi környezet személyes szabadság 
jogokat érintő változásait emelném ki. Előadásomban fel kívánom vázolni 
az elmúlt év Magyarországot érintő, menekültügyi rendszerben megjelenő 
külföldi személyek számadatainak változását, valamint a magyar jogalkotó 
válaszát törvényi és intézményi szinten erre a kérdésre. Az előadásban kitérek 
az Emberi Jogok Európai Bíróságának Magyarországot elmarasztaló ítéleté-
re, amely szerint három idegenrendészeti őrizetben lévő menedékkérő által 
indított keresetben az idegenrendészeti őrizetben tartott személyek nyerték 
meg keresetüket a magyar állammal szemben.

Kulcsszavak: Migráció, Menekültügy, Jogszabályok, Ítéletek, Nemzetközi 
Bíróság,
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Bevezetés

A 2013-as év bővelkedett a migrációval kapcsolatos történésekkel, többek 
között kiemelkedő számú Magyarországra érkező külföldi személy vagy a 
migrációval összefüggő jogszabályi környezet személyes szabadság jogokat 
érintő változásait emelném ki. Jelentős változások azért is aktuálisak és fon-
tosak, mivel ez a problematika a migrációval együtt jelentkezik az Európai 
Unióban, bármely évben újra felerősödhet és komoly nyomás alá helyezheti 
a migrációs intézményrendszert és nem utolsó sorában a hazájukat elhagyni 
kényszerülő embereket. A migrációval összefüggő problematikának számos 
vetülete van, én egy szegmensének vizsgálatát szeretném most kiemelni, ez 
pedig a magyarországi jogszabályi és intézményrendszeri környezet változá-
sa 2013-ban.

Számadatok

A Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiindulva a rendszerváltozás előtti 
erdélyi migráció és a délszláv háború óta nem volt ekkora migrációs nyomás 
a magyar migrációs szerveken, mint a 2013-as évben. Az elmúlt évekhez vi-
szonyítva az átlagos éves szinten menedéket kérők több mint nyolc szorosa 
kért valamilyen státuszt Magyarországon. A 2012-évben a menedékkérők 
száma 2157 fő volt, míg a tavalyi évben 18900 fő lépett be a magyar migrá-
ciós hálózatába kérelmével. A menedékkérők érkezési országainak vizsgála-
ta szintén említést érdemel, mivel a 2013-év első félévében Magyarországra 
érkezett menedékkérők fele Európából érkezett. A statisztikai adatok alapján 
megállapítható, hogy 2013-ban Magyarországot érintő legnagyobb migrációs 
hullám nem egy közel keleti válság zónából, hanem a földrajzi Európán be-
lülről, Koszovóból érkezett. (Statisztikai tükör 2013/91.)  

A fenti számok természetesen nem lehetnek teljesek a határokon fel-
tartoztatott, de státuszt nem kérő személyek és a látenciában hazánkba lépő 
külföldiek száma nélkül. A határon feltartóztatott és nem felderített személyek 
becslése nélkül ez a regisztrált kérelmező 18900 fő migráns is rendkívül nagy 
szám, amely kezelése nem csak humanitárius okokból, hanem a megfelelő 
intézményi szinten jelentkező nehézségekből sem volt egyszerűen kezelhető.  
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Jogszabályok

A külpolitikai és biztonságpolitikai vizsgálatok helyett én vázolnám a hazai 
jogalkotók válaszát erre a helyzetre. A 2013 év elején hatályban lévő jogsza-
bály a 2007 évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról 
és tartózkodásáról, amely mellett az idegenrendészeti őrizet vonatkozásában 
a 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet az idegenrendészeti eljárásban elrendelt 
őrizet végrehajtásának szabályairól alapozta meg a külföldi személyekkel 
kapcsolatos őrizet szabályait. Ezek mellett a végrehajtáshoz az őrzési fel-
adatokkal megbízott szerv, a Rendőrség jogszabályai is keretezték a külföl-
di személyekkel kapcsolatos kényszerintézkedéseket. Az 1994. évi XXXIV. 
Törvény a rendőrségről rendelkezései mellett a témában a 43/2008. (OT 25.) 
ORFK utasítása a Rendőrség őrzött szállásainak szabályzatáról szóló utasítás 
is fontos forrás. A jelenleg is alkalmazott idegenrendészeti őrizet legfonto-
sabb jogforrásai a fentiekben felsorolásra kerültek. Ezek alapján hazánkba 
illegális úton érkező külföldi személy, aki Magyarország irányába menekült-
kérelmet nyújt be, ezeknek a jogszabályoknak a rendelkezései alapján akár 
őrizetbe is kerülhet az erre kialakított őrzött szállások egyikén. 

A jogszabály rendelkezései szerint idegenrendészeti őrizetbe az zár-
ható, aki az idegenrendészeti hatóság a kitoloncolás végrehajtásának bizto-
sítása érdekében idegenrendészeti őrizetbe veheti azt a harmadik országbeli 
állampolgárt, aki a hatóság elől elrejtőzött, vagy a kitoloncolás végrehajtását 
más módon akadályozza, illetve a távozást megtagadja, vagy más alapos ok 
miatt feltehető, hogy a kiutasítás végrehajtását késlelteti vagy meghiúsítja, 
illetve szökésének veszélye áll fenn, a kötelező tartózkodásra kijelölt helyen 
előírt magatartási szabályokat súlyosan vagy ismételten megsértette, a szá-
mára előírt hatóság előtti megjelenési kötelezettséget felszólításra sem tel-
jesítette, és ezzel akadályozza az idegenrendészeti eljárás lefolytatását, vagy 
szándékos bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott szabadságvesztés-bün-
tetésből szabadult. Ennek időtartama fél év, amely meghosszabbítható fél év-
vel. Ez egy 2010-es törvénymódosítás során emelkedett fél évről a maxima-
lizált egy év jelenlegi határidőre, illetve a beadott jogorvoslati kérelem estén 
is megszűnt a halasztó hatály. 

Az idegenrendészeti őrizetet egy őrzött szálláson kell végrehajtani, 
amely a jogszabály szerint a személyes szabadságában korlátozott külföldi 
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elhelyezésére szolgáló, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet célja-
ira sajátosan kialakított létesítmény. Pontos körülményeit a 27/2007. (V. 31.) 
IRM rendelet írja elő. Őrzött szállások Magyarországon többek között Buda-
pesten, Győrben, Kiskunhalason és Nyírbátorban találhatóak.  

Menekültügyi őrizet

Az új lehetőség a külföldiekkel kapcsolatos intézkedések sorában az eddi-
giekben nem ismert lehetőség, a 2013-ban kialakított menekültügyi őrizet. 
A menekültügyi őrizetet a fenti jogszabályokat kiegészítve és jogintézményt 
alkotva a 29/2013. (VI. 28.) BM rendelet a menekültügyi őrizet végrehaj-
tásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról szóló rendelkezés, amely 
szerint az idegenrendészeti őrizethez hasonló kényszerintézkedést elősegítő 
lehetőség került a migrációs intézményrendszer kezébe. Az őrzés gyakorla-
ti végrehajtását a Rendőrség részéről az 41/2013. (X. 25.) ORFK utasítása 
az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres 
biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás 
módosításáról szóló szabályzók alkotják. 

A menekültügyi őrzött befogadó központ törvényi maghatározás 
szerint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által fenntartott, a mene-
kültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézmény, amelyben tartást a mene-
kültügyi hatóság rendelhet el.  A hatóság akkor él ezen személyi szabadság-
jogokat korlátozó lehetőségével, ha a menedékkérő személyes körülményei 
alapján feltételezhető, hogy más módon nem biztosítható a kérelmező jelen-
léte. Ez alapján figyelembe veszi a hatóság, hogy a migráns korábbi eljárások 
alkalmával ismeretlen helyre távozott, vagy nem működött együtt a hatósá-
gokkal. Az együttműködést biztosítandó, amennyiben ilyen módon biztosít-
ható a menedékkérő jelenléte, a menekültügyi hatóság kijelölt helyen való 
tartózkodást rendelhet el. A kijelölt tartózkodási hely lehet befogadó állomás 
vagy magánszállás. 

A jogszabály engedményt tesz azonban abban az esetben, ha a mene-
kültügyi hatóság menekültügyi óvadék letételét írja elő a kérelmezőnek. Az 
óvadék összege 500-5000 euróig terjed, ebben az esetben magánszálláson is 
elhelyezhető a menekültkérelmét benyújtó személy, személyes körülményei 
bírálata alapján. Az menekültügyi óvadék szintén egy 2013-ban megalkotott 
lehetőség.  
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A menekültügyi őrizetben elhelyezett személyek részére biztosítani 
kell a épületen belüli szabad mozgás lehetőségét, de azt nem hagyhatják el. 
Az időtartama 72 óra, amely maximum két havonként összesen fél évig meg-
hosszabbíthat. Fontos körülmény lehet, hogy a menekültügyi őrizet időtarta-
ma az idegenrendészeti őrizet időtartamába nem számít bele.

A menekültügyi őrizet végrehajtása gyakorlatilag hasonló objek-
tumokban kerül sor, mint a párhuzamosan alkalmazott idegenrendészeti 
őrizetnek helyet adó őrzött szállásokon. Ezek szállások Debrecenben, Bé-
késcsabán és Nyírbátorban találhatók. Különbségként emelhető ki, hogy az 
idegenrendészeti őrzött szállásokat a rendőrség irányítja és biztosítja, addig a 
menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló létesítményeket a Bevándorlási 
és Állampolgársági Hivatal irányítja a rendőrség igénybevételével és közre-
működésével. Mindegyik objektumban a rendőrségi hivatásos állomány és a 
rendőrség által alkalmazott úgynevezett fegyveres biztonsági őrök látnak el 
szolgálatot. 

A felsorolt helyeken kívül a korábbiakban is üzemelő menekülteket 
befogadó állomások, 2014-től telephely elnevezéssel Bicskén (központi), 
Debrecenben és Vámosszabadiban találhatóak. 

Nemzetközi ítéletek

Az előbbiekben felvázolt migrációs intézményrendszeri változásokat nem 
kizárólag a menedék kérelmezők számának drasztikus emelkedése okozta, 
hanem vélhetően közvetve az Emberi Jogok Európai Bíróságának egyes dön-
tései is befolyásolhatták a magyar döntéshozókat. A konkrét Magyarorszá-
got elmarasztaló ítélet három személy tekintetében valósult meg. A 2012-ben 
született ítéletek szerint Al-Tayyar Abdelhakim v. Hungary (no. 13058/11), 
valamint Hendrin Ali Said és Aras Ali Said v. Hungary (no. 13457/11) ügyek-
ben az idegenrendészeti őrizet jogszerűtlenségét jelentette ki a Strasbourgi 
bíróság a külföldi személyek javára.

Az ítélet vizsgálatának szempontjából Hendrin Ali Said és Aras Ali 
Said testvérek és körülményei közel egyezőek. 2009-ben indultak el Irakból, 
ahol édesapjuk Szaddam rezsimhez kötödése és kurd nemzetiségük miatt kel-
lett félniük üldöztetéstől. Keresetüket Debreceni menekülteket befogadó állo-
másról nyújtották be a Strasbourgi emberi jogok európai bíróságához. Mene-
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kültkérelmük benyújtását körvetően az elbírálása előtt illegálisan elhagyták 
Magyarországot és Hollandiába távoztak. A holland hatóságok elfogták és 
visszaszállították az érintetteket debreceni kötelezően kijelölt tartózkodá-
si helyükre, ahol illegális tartózkodásuk miatt kiutasításukról rendelkezett 
a magyar hatóság. Tekintettel arra, hogy a személyek menekültügyi eljárá-
sa lezárul, ha ismeretlen helyre távozik az érintett. A kiutasítás végrehajtást 
előkészítő időszakra az zárt Nyírbátori őrzött szálláson helyezte el őket. A 
menedékkérelmet benyújtó személyek a kérelmük elbírálását is az idegen-
rendészeti őrzött szálláson tartózkodva töltött a menekültügyi eljárás érdemi 
szakaszát. 

A menedékkérő testvérpár ezeknek a körülményeknek a hatására az 
Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordultak és kérték a Genfi Egyezmény 5. 
cikkének (1) és (4) bekezdésében biztosított jogaik megsértésének megálla-
pítását. A Bíróság alapvetően a Lokpo és Touré Magyarország elleni ügyére 
alapozta döntését, amely alapján az a Genfi Egyezmény 5. a szabadsághoz 
és biztonsághoz való jogról szóló cikkével ellentétesnek nyilvánította a test-
vérpár esetét. A kifogásolt cselekmény, hogy a menedékkérőket az érdemi 
eljárásra utalást követően is idegenrendészeti őrizetben tartották fogva. Ki-
emelte a bíróság, hogy nem bűnőzökről van szó hanem menekültekről, akik 
hazájukat elhagyni kényszerültek, illetve fogva tartásuk nem lehet hosszabb 
a szükséges időnél. A Lokpo-ügyben a Bíróság a kérelmezők fogva tartását 
azért hosszabbították meg, mert a magyar migrációs hatóság a menedékjogi 
törvény rendelkezése ellenére sem kezdeményezte szabadon bocsátásukat és 
ez szintén az 5. cikkelybe ütköző lépés volt. 

Az Al-Tayyar Abdelhakim nevű palesztin személy tekintetében a kö-
rülmények a fenti estekkel kapcsolatosan közel megegyezőek, amely mellett 
a kérelmező palesztin származású és úti okmányok nélkül érzetett Magyar-
országra.

Tehát a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróság nem a Magyaror-
szág kollektív eljárását kifogásolta, hanem a magyar törvények nem megfele-
lő vagy hibás alkalmazását egyes eljárásokban. 

Nem zárható ki azonban, hogy a nagyszámú kérelmező miatt a mig-
rációs intézményrendszer továbbiakban is hasonló terhelésnek lesz kitéve, 
mint 2013-ban, amelyet mutat az is, hogy a menekültügyi őrizet bevezetése 
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után sem csökkent drasztikusan a Magyarországra érkező külföldiek száma. 
A személyi szabadságjogokat korlátozó intézkedések lehetőségnek bővülése 
feltételezhetően további, akár meghatározó szintű nemzetközi kereteket és 
ítéleteket alapozhat meg. 
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RORCSELEKMÉNY ÉS A TERRORIZ-
MUS FINANSZÍROZÁSA

Dávid Ferenc
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt

A jogalkotásnak a terrorcselekmény bűncselekmény rendszerváltozást 
megelőző tényállásának újragondolásához először a ferihegyi gyorsforgalmi 
úton 1991-ben elkövetett bombamerénylet adott lökést, de a terrorcselekmény 
büntetőjogi tényállását csak egy évtizeddel később, a 2001. évi amerikai 
stratégiai terrortámadásokat követően módosították jelentősen egy büntető 
novellával. Ezt követően több jogszabály született, amelyek a terrorizmus 
elleni küzdelemről, a robbantásos terrorizmus, valamint a terrorizmus 
finanszírozásának visszaszorításáról, a terrorizmussal organikusan 
összefonódott szervezett bűnözésről és a pénzügyi hátteret is biztosító, az ország 
gazdasági stabilitását aláásó pénzmosás megelőzéséről, valamint ez utóbbiak 
módosításairól szóltak. A korábban hatályos Büntető Törvénykönyv (Btk.) és 
kapcsolódó jogszabályok módosítása a 2002-es év jogalkotó munkájának volt 
az eredménye. A módosítások meghagyták a köztörvényes bűncselekményre 
jellemző tényállást, de belevették az elkövető sajátos indítékait, ami fél válasz 
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volt a kvázi politikai motiváció megjelenésének szükségességéről, vagy 
szükségtelenségéről folytatott teoretikus vitában. További kérdésként merült 
fel a csoportban, vagy önállóan elkövetett terrorcselekmény megítélése, 
az előkészület teljes körének, az anyagi eszközök szolgáltatásával vagy 
gyűjtésével kibővített sui generis előkészületi cselekmény, valamint a 
terrorcselekmények politikailag motivált köztörvényes bűncselekménynek, 
illetve a terrorisztikus cselekmények pontosabb meghatározása. A tendencia 
hatásaként a folyamat jellegének vizsgálata napjainkban is aktuális maradt, a 
korábbi eredményeket a 2012-ben elfogadott új Btk. foglalja magába.

Terrorcselekmény, terrorizmus finanszírozása, nemzetbiztonság

Alapvetések

A terrorizmus büntetőjogi megítélése és pönalizálása a rendszerváltozást 
követő negyed évszázad alatt egy folyamatos fejlődésen ment keresztül. Az 
elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi eseményei a jogalkotás válaszlépéseit 
követelték meg és egyben a terrorcselekmény büntetőjogi tényállásának 
módosításait hozták (Lásd: Korinek 2006; Fábián 2010, 35).
 A rendszerváltozást követően a rendvédelmi szervek, így a 
nemzetbiztonsági szolgálatok feladatszabásában egyaránt megjelent a 
közrend (szűkebb értelemben közbiztonság) elleni bűncselekmények között 
az azt megelőzően rövidebb és eltérő tényállású terrorcselekmény (Gyöngy 
1990, 53-57) és a légi jármű hatalomba kerítése (26/1990. (II. 14.) MT. 
rendelet 2. § (1) c) ). A nemzetbiztonsági törvény a szűkebb értelemben vett 
nemzetbiztonsági érdek (26/1990. (II. 14.) MT rendelet 2. § (1)-(2) ) közé 
sorolta a terrorcselekmények, az illegális fegyver- és kábítószer-kereskedelem, 
valamint a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák illegális 
forgalmának felderítését és megakadályozását (1995. évi CXXV. törvény 74. 
§ a) ).
 A jogalkotásnak a terrorcselekmény bűncselekmény tényállásának 
újragondolásához a ferihegyi gyorsforgalmi úton 1991-ben elkövetett 
bombamerénylet, majd az új évezred amerikai és európai terrortámadások 
adtak lökést. A terrorizmussal szembeni magyar fellépés hátterében a 
„9/11”-et követő nemzetközi irányelvek és európai határozatok álltak (ET 
B5-0668/2001). Hazánk 2001. szeptember végén döntött az eseményeket 
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elítélő és közös fellépésről szóló országgyűlési határozatról (62/2001. (IX. 
25.) Országgyűlési határozat), valamint a nemzetközi összefogás részeként 
a terrorcselekmény bűncselekmény büntetőjogi tényállás szigorításáról 
(ET B5-0668/2001). Az európai trendekhez igazodó jogalkotást hazánk 
euroatlanti integrációja és az Európai Unió (EU) jogharmonizációs elvárásai 
indokolták (94/1998. (XII. 29.) Országgyűlési határozat). A nemzetközi 
terrorizmus globális jellege határokon átívelő biztonsági fenyegetésként 
került azonosításra az euroatlanti térségben, ahol a probléma kezelésében 
és visszaszorításában csak a közös fellépés és összehangolt jogalkotás 
érhetett el eredményt. A jogalkotó felelőssége a komplex megközelítésében 
és letisztult jogszabályi háttér megteremtésében állt, ami hazánk euroatlanti 
integrációjával párhuzamosan kaput nyitott a megfelelő nemzetközi 
együttműködési keretek kialakításához.

A terrorizmus büntetőjogi megközelítése

 A new yorki és washingtoni eseményeket követően a világ 
terrorfenyegetettsége felértékelődött, de Magyarország veszélyeztetettsége 
érdemben nem változott. A terrorizmus jelensége önmagában nem volt 
újdonság, a terrorcselekmény tényállását a magyar jogrendszer ismerte (1978. 
évi IV. törvény 261. §). A jogalkotásnak a terrorcselekmény bűncselekmény 
rendszerváltozást megelőző tényállásának újragondolásához először a 
ferihegyi gyorsforgalmi úton 1991-ben elkövetett terrorcselekmény adott 
lökést, amikor ma sem tisztázott körülmények között bombamerényletet 
követtek el a Moszkvából érkező orosz zsidók ellen (Fábián 2010, 35). Egy 
büntető novellával a terrorcselekmény büntetőjogi tényállás jelentősebb 
módosítására mégsem ekkor, hanem egy évtizeddel később, az amerikai és 
európai terrortámadásokat követően került sor (2003. évi II. törvény 15. §; 
Nbb-86/10/2002.-1).
 Az amerikai célpontok ellen elkövetett támadásra adott azonnali 
magyar választ egy országgyűlési határozat jelentett, de az állásfoglalásban 
foglalt elveket rövid-, közép- és hosszú távú feladatoknak kellett követniük 
(Nbb-13/2001, 5-6). A jogalkotásnak mérlegelnie kellett, hogy Magyarország 
rendelkezik-e megfelelő büntetőjogi szabályozással. Az euroatlanti 
eseményeket követően több jogszabály született, amelyek a terrorizmus 
elleni küzdelemről (2001. évi LXXXIII. törvény), a robbantásos terrorizmus 
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(2002. évi XXV. törvény; 2003. évi LXVI. törvény), valamint a terrorizmus 
finanszírozásának visszaszorításáról (2002. évi LIX. törvény), a terrorizmussal 
organikusan összefonódott szervezett bűnözésről és a pénzügyi hátteret is 
biztosító, az ország gazdasági stabilitását aláásó pénzmosás megelőzéséről, 
valamint ez utóbbiak módosításairól szóltak (2003. évi XV. törvény; 2003. 
évi CXXIII. törvény; 2007. évi CIII. törvény; 2007. évi CXXXVI. törvény). 
A magyar Btk. Különös részében található terrorcselekmény bűncselekmény 
tényállása és más kapcsolódó jogszabályok módosítása a 2002-es év jogalkotó 
munkájának volt az eredménye (2003. évi II. törvény). A módosításokkal 
hazánk meg kívánt felelni az Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ), 
az EU-nak és az Európa Tanácsnak (ET). A módosítások megőrizték 
a köztörvényes bűncselekményre jellemző tényállást, de megjelent az 
elkövető sajátos indítéka. Kérdés volt a csoportban, vagy önállóan elkövetett 
terrorcselekmény megítélése, az előkészület teljes körének, az anyagi 
eszközszolgáltatással és anyagi gyűjtéssel kibővített sui generis előkészületi 
cselekmény jogi megközelítése (Gál 2012; Gál 2004; Gál 2012, 6), valamint 
a terrorcselekmények politikailag motivált köztörvényes bűncselekménynek, 
illetve a terrorisztikus cselekmények –amelyek nem terrorcselekmények, 
de terror jellegű jegyeket hordoznak magukon-, pontosabb meghatározása 
(Fábián 2010, 37, 40-42).
 A Btk. és egyes kapcsolódó jogszabályok módosításáról a T/1218-as 
számú törvényjavaslat rendelkezett, amit 2002. december 23-án fogadott el az 
Országgyűlés (2003. évi II. törvény). A módosításokat tartalmazó javaslatot 
az Igazságügyi Minisztérium terjesztette be az Országgyűlés bizottságai elé, 
de a terrorcselekmény megítélésével összefüggő javaslat a nemzetbiztonsági 
törvény technikai jellegű módosítását is igényelte, amelyek már a 
Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartoztak (Nbb-86/10/2002.-1). A 
Btk.-ban a terrorizmus fogalmi megközelítése, a terrorcselekmény büntetőjogi 
tényállása még az 1970-es évek tapasztalatait tükrözte. A tárgyalt időszakban 
a terrorizmus jellege, módszere, finanszírozása jelentősen megváltozott. 
Mind több nemzetközi egyezmény vizsgálta a jelenséget, ami időben és 
térben differenciált hangsúlyeltolódásokhoz, az egyes bűncselekményekkel 
való összefonódása kapcsán komplex jogalkotói megközelítéshez vezetett 
(Gál 2009, 61-90; Kőhalmi 2013, 100-106.). A jogharmonizáció átírta a 
magyar rendelkezéseket, kiegészítéseket és névváltoztatást tett a légi jármű 
hatalomba kerítése és a közlekedés biztonsági elleni bűncselekmények 
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tekintetben. A változtatásokat három helyen a nemzetbiztonsági törvényt is 
érintették. A technikai jellegű módosításokat követően a Nemzetbiztonsági 
Hivatal (NBH) hatáskörébe került az új büntetőjogi tényállás, kiegészítve 
a közveszéllyel fenyegetéssel és a Cocom-listás terméksértéssel (Nbb-
86/10/2002.-1, 4-5), ami azóta kikerült a Btk. tényállásai közül (2007. 
évi XXVII. törvény 89. § (3) a) ). A törvényjavaslat tárgyalásakor a 
terrorcselekmény büntetőjogi tényállásának módosítása mellett előtérbe került 
a kábítószer-kereskedelem és a terrorizmus közötti kapcsolat. A nemzetközi 
szerepvállalásban Magyarország oldaláról reális elemként jelent meg, hogy 
a terrorszervezetek és a terrorcselekményt elkövető személyek és csoportok 
kábítószer készítéséből vagy értékesítéséből teremtették elő a működésükhöz 
szükséges pénzügyi forrásokat. A terrorizmus elleni harcban fontos volt a 
terrorszervezetek anyagi bázisának felszámolása, a kábítószer kereskedés és 
fogyasztása megfelelő szankcionálása (Nbb-86/10/2002.-1, 6-7).
 Az új évezred komplex biztonságfelfogása és a biztonsági 
kihívásokra adandó büntetőjogi válaszok szellemében, évtizedes 
előkészületet követően született meg hazánk új Büntető törvénykönyve, 
ami a jogalkotó jogfejlesztésének eredményeit tartalmazza (2012. évi C. 
törvény). A közbiztonsági elleni bűncselekmények között a terrorcselekmény 
és terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása mellett önálló tényállásként 
jelent meg a terrorizmus finanszírozása, ami napjainkban is a jelenséggel 
szembeni fellépés hazai jelentőségét mutatja (Belovics-Molnár-Sinku 2013, 
494-500).

A nemzetbiztonsági intézményrendszer változásai

 A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatellátásban a terrorizmus 
elleni küzdelem elsődlegességét a szövetségi és uniós biztonsági 
stratégiákból származtatta, amit a magyar biztonság- és védelempolitikai 
alapelvek és a nemzeti biztonsági stratégák is tükröztek (2144/2002. (V. 
6.) Kormányhatározat; 2073/2004. (III. 31.) Kormány határozat). A katonai 
és polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hatékony fellépés érdekében 
a Nemzetbiztonsági Kabineten belül megalakították a Terrorellenes 
Koordinációs Bizottságot, ami az egyeztetések legmagasabb fórumává vált 
(2239/2005. (X. 28.) Kormány határozat) (2121/2006. (VII. 11.) Kormány 
határozat). A hivatal bázisán működő kabinet koordinálta a nemzetbiztonsági 
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szolgálatok és más rendvédelmi szervek feladatellátását (Tüttő 2007, 24-36).
 Az EU kiemelten kezelte a terrorizmus elleni küzdelmet, ami a 
madridi és londoni támadások hatására reális veszélyforrásként jelent meg 
a stratégiai regiszterekben. A terrorista csoportok céljaik megvalósításához 
a határokon átívelő pénzügyi rendszert és a banki műveleteket használhatták 
fel. Hazánk oldaláról a fellépés a terrorizmus finanszírozási forrásainak 
globális elzárását, a terrorizmussal összeforrt szervezett bűnözéssel 
szembeni fellépés jelentette (NBH 2005, 7-9). A közös cél megvalósításához 
a nemzetbiztonsági szolgálatok széles körű nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkeztek, ami lehetőséget biztosított a terrorcselekmények korai 
felderítésére és a büntetőeljárás megindításához szükséges információk 
beszerzésére. A hazai hatásköri súrlódások ellenére a megfelelő tények 
birtokában a nemzetbiztonsági szolgálatok az ügyet a rendőrségnek adták 
át nyílt intézkedések megtételére. A nemzetbiztonsági törvény 2010. évi 
módosításáig (2010. évi CXLVII. törvény) a jogalkotó a NBH-t jelölte ki a 
terrorellenes küzdelem központi szervének (1995. évi CXXV. törvény 5.§ c) 
), míg rendőrség (1994. évi XXXIV. törvény 69. § (4) ) és a nemzetbiztonsági 
szolgálatok feladatrendszerébe beépítette a terrorizmussal szembeni 
fellépés kötelezettségét (1995. évi CXXV. törvény 4.§ c) ). A 2011. évi 
törvénymódosítás nem csak kibővítette (2011. évi CCVII. törvény), de a 
rendőrség feladataként határozta meg a terrorizmus elleni küzdelmet (1994. 
évi XXXIV. törvény 1. § (1) ).
 2010-ben megszűnt a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a 
rendőrség közötti megosztottság és a Terrorelhárítási Központ (TEK) került 
kivételezett helyzetbe. A jogalkotó a TEK megalakulását követően is meghagyta 
a Katonai Biztonsági Hivatal (majd jogutód Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat) hatáskörében a terrorcselekménnyel szembeni fellépés jogát. A 
nemzetbiztonsági szolgálatok a rendszer részeként működtek tovább, de a 
TEK fuzionálta a terrorizmussal kapcsolatos információkat (232/2010. (VIII. 
19.) Kormányrendelet) (295/2010. (XII. 22.) Kormányrendelet).

Összefoglalás

 A nemzetközi terrorizmus megjelenése és az elmúlt egy évtized 
eseményei rávilágítottak arra a tényre, hogy sem az 1970-es évek teoretikus 
megközelítését tükröző magyar büntetőjog terrorcselekmény tényállása, 
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sem az intézményi keretek nem feleltek meg a rendszerváltozást követő 
kihívásoknak. A magyar jogalkotásnak a legnagyobb lökést a 2001. szeptember 
11.-i stratégiai terrortámadások, majd az európai célpontok ellen végrehajtott 
terrorcselekmények adták. A Btk. általános és különös részeinek módosítása 
mellett a jogszabályok a terrorizmus, valamint a kábítószer-kereskedelem és a 
szervezett bűnözés összefonódására fókuszált, ami a jogszabályok tucatjának 
megalkotásához vezetett. A terrorizmussal szembeni hatékony büntetőjogi 
jogalkotás napjainkban is aktuális maradt, az eredményeket a jogalkotó a 
2012. évi C. törvényben, az új Büntető Törvénykönyvben összegezte.
 Az új Btk. ország specifikus, mégis az európai és nemzetközi 
normáknak megfelelő szabályozás, ami alapjaiban határozza meg a 
nemzetbiztonsági szféra feladatellátását és működését. A célkitűzések 
másik oldalán a nemzetbiztonsági szervezetrendszer átalakítása, a 
biztonsági kihívásokkal szembeni fellépés hatékonyságának érdekében a 
korábbi fragmentáltsággal szembeni intézményi és irányítási koncentráció 
tapasztalható. A nemzetbiztonsági szervezetrendszer átalakítása és a belügyi 
koncentráció átláthatóbb kereteket biztosítnak egy büntetőjogilag releváns 
biztonsági probléma kezelésében, de az elmúlt évek átmeneti megoldásai 
bizonyítják, hogy további finomhangolások szükségesek.
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CRIMES AGAINST INTERVENTION OF 
HEALTH AND MEDICAL RESEARCH,
THE CRIMINAL LIABILITY OF DOC-

TORS 

dr. Fáskerty Éva Katalin

Széchenyi István Egyetem, 
Győr

I. Preamble

It is not individual, that all the scientific researches start with one or more 
questions; this is their immanent characteristic. So I started my work in 
this spirit too. Why is it important to talk about the crimes in health and the 
responsibility of doctors? What is more important than our health? What does 
health mean for the different people? What does medical research mean 
for the different scientists? What is the border between legal and illegal; the 
useful and insecure/dangerous researches? We have to go back to the distant 
past, when we are trying to think about medical science. On the other hand, 
we have to talk about scientific and medical questions too, not only about 
legal issues.
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II. The essential facts and questions

My referent is very comprehensive; that means it’s about crimes against 
intervention of health and crimes against medical research with the criminal 
liability of doctors and medical workers. We could say that a researcher who 
starts this research process is required to examine all the details so minutely, 
as the human body is made up millions of tiny cells, tissues, bones, organs 
where everything is interconnected. As the quote attributed to Sir William 
Osler says: “Medicine is the science of uncertainty and the art of probability.”25

In the future, I would like to give a comprehensive and detailed picture in this 
research, which can provide an appropriate basis both for the necessity and 
justification of the criminalization in the rapidly developing medical science. 
As we always talk about it, there is a huge medical revolution both in the 
applied technologies and the way of healing. The question arises, what is the 
less expensive: the benefit of a positive health result or the risk of a research?

III. The way of solving problems in the different sciences

First, we have to talk about one part of the whole medical revolution system, 
and this is the technology of science. Through the years we arrived from 
the problem of hand washing (beginning with Semmelweis Ignác) to the 
genetically modified or genetically manipulated species. So we came to a 
neuralgic point in scientific research, because although criminal law is the 
last possibility, the ultima ratio of solving problems, sometimes we need to 
use it. The notion of doctors’ criminal liability appeared in our legal source 
Act 1876. XIV on the settlement of public health. Art. 47 said: “The doctor 
entitled for practice cannot be limited regarding the care, but considering his 
acting he is standing under the control of the state and liable for the mistakes 
he makes.”26 A French doctor Tillaux’s reaction for this statement was the 
following: „Une chose plus mauvaise encore que de laisser mourir un malade, 
c’est de le tuer!”, so the doctor rather let the patient die than to kill him.27 
25  Osler William: Aphorism, from his bedside teachings and writings. No. 256, 
2nd edition. Charles C. Thomas Springfield, Illinois, 1961. in: Sándor Judit: Gyógyítás és 
ítélkezés. Orvosi „műhiba-perek” Magyarországon. Budapest, Medicina Könyvkiadó Rt., 
1997. p. 203
26  1876. évi XIV. törvénycikk a közegészségügy rendezéséről. 47.§ (source: 
www.1000ev.hu, downloaded: 11.11.2012) („A gyakorlatra jogositott orvos a gyógymód 
alkalmazásában nem korlátoltathatik, működésére nézve azonban az állam ellenőrködése 
alatt áll, és az általa elkövetett műhibákért felelős.”)
27  „Az orvos inkább hagyja a beteget meghalni, mintsem, hogy ő ölje meg.”
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Through the years this state of fact has been proved a lot, of course. What 
did in the criminal law the developing of the different state of facts and the 
implementation to the Code Penal force? In which cases?

State of facts are:
° intervention of the human genome
° cloning humans (!)
° the choice of the gender for the unborn child 
° researches on humans etc.

At this point enters ethics and morality. The relationship between law and 
morality is decisively a question of legal policy. The science of criminal law 
pays attention for those behaviors which are dangerous for the community. 
The criminal norms are appropriate if they are in balance with the essential 
rules of ethics and controls the society, from the ground of morality. As the 
importance of communication stands by through our life, the uncertain use 
of terms gives new problems, for example:

Example I.

The state of facts Hungarian translation Conceptual confusion

The intervention of 
human genome 
 168.§ (1) Who practices 
intervention of
- human’s genome
- embryo’s (fetus) genome 
or
- human embryo’s genome

Beavatkozás az emberi 
génállományba

• 168. § (1) 
Aki az emberi 
vagy magzati 
génállományon, 
illetve emberi 
embrió 
génállományán 
annak 
egváltoztatására 
irányuló 
beavatkozást 
végez,

The DNA is: the human’s 
whole hereditary material 
(nearly every cell in a 
person’s body has the same 
DNA).

GENES: the specified part 
of DNA which usually 
encode one protein. This is 
the 10% of a whole DNA.

GENES are not the same 
with the whole DNA= this 
is the genome.

What does clear from this 
problem come? We have to 
choose the right terminus, 
we have to decide what we 
would like to protect.
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Example II.

The state of facts Hungarian translation Conceptual confusion

The illegal use of human 
sperm

169.§ Who uses deceased 
human’s or deceased 
embryo’s sperm (gamete)

Emberi ivarsejt tiltott 
felhasználása 

• 169. § (1) Aki 
halottból vagy 
halott magzatból 
származó 
ivarsejtet (…) 
használ fel, 

Ad1. and what’s up with 
the alive ones? (It is just a 
hypothetical question, this 
is what we have to answer 
with the right terminus both 
in the medical and the legal 
science.)
Ad2. the terminus of the 
embryo. The answer for 
this question depends on 
the right interconnection of 
the different legal sciences. 
Why?
Embryo (to the twelfth 
week) à Fetus (from the 
conceive? From the twelfth 
week?)àhuman (the 
beginning of the birth?)

We can say, it is not just the 
criminal law’s territory.1

IV. Conventions 

Finally, I would like to mention some of the most important international 
conventions: the first in connection between criminal law and bioethics was 
the AIDP Congress in 1987. Relating to this conference, it obviously seems 
that the national specifics and their solutions in the different states diverges 
from each other and that parallel to criminal law and bioethics, the regulative 
possibilities of other legal branches are also worth for a closer inspection to 
be able to have a certain opinion in the question of penalty. 
Continuing the list at least we have to mention the Nürnberg Codex (1947) 
and the Helsinki Declarations (1964, 1975, 1983, 2000) both of the about 
scientific research and the Oviedo Convention (we have implemented this 
rules in 2002. évi VI. tv.) prohibition of cloning. The last one is very important 
regarding bioethics and “morality of law as we mention previously.
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V. Summary

Finally, what is the conclusion of this short summary? “To talk about the 
liability of doctors and medical workers is an enormous liability itself”- says 
Dezső László in 1979.28Why? That is not an easy mission to tell legal questions 
to doctors, and medical questions to lawyers. The success of the fight against 
crime depends on the right interconnection of the different sciences and the 
right communication of the different scientists.

As a quote attributed to Hippocrates says “The life is short, the science is 
endless, the time flies, the experiments are dangerous, the judgment is hard.” 
We have to make the right decisions in these questions because the medical 
risks can easily turn into legal risks.

A kutatás és 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.
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A SZELLEMI KÖZÖS TULAJDON 
JELENTŐSÉGE ÉS VÉDELME A 

XXI. SZÁZADBAN

Gál István
SZTE ÁJTK Doktori Iskola,

 Szeged, Magyarország

Absztrakt

Jelenünkben egyre markánsabb értelmet nyer a tudásalapú társadalom, az ál-
tala kialakított tudásalapú gazdaság, melyben felértékelődik a szellemi tőke, 
intellektuális tőke, szellemi vagyon megléte (Görög 2012, 95). A külön-kü-
lön szellemi potenciállal rendelkező piaci szereplők egymással, valamint az 
egyes elméleti kutatóhelyekkel történő kutatási-innovatív együttműködése és 
az így létrejövő szellemi közös tulajdon jelensége a versenyképesség, így a 
gazdasági válság leküzdésének egyik hatékony eszköze lehet. 

Jelen tanulmány célul tűzte ki, hogy az egyes európai uniós célokkal és a 
napjainkra kialakult gazdasági környezettel összhangban feltárja a szellemi 
közös tulajdon jelentőségét és ebből adódóan védelmének fontosságát.

Kulcsszavak: innováció, kutatási együttműködés, szellemi közös tulajdon, 
üzleti titok, know-how
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Bevezetés

A XXI. században az innováció korszakát éljük, amikor a gazdaság 
szereplői számára mindennél többet jelent egy, a technika állásához képest 
új, hatékony és nem utolsósorban jövedelmeztethető megoldás kidolgozása. 
A kutatás-fejlesztés fontosságát csak növeli a gazdasági válság teremtette 
helyzet és ebből fakadóan az anyagi források fokozott szűkössége. Az előbbi 
gondolatokkal összhangban és azokat megerősítve az Európai Bizottság az 
„EURÓPA 2020 Az innovatív, fenntartható és inkluzív növekedés stratégi-
ája” (Brüsszel 2010) címen megjelent közleményében az öt megvalósítandó 
és a válságból történő kilábalást elősegítő célkitűzés között említi a kutatást 
és innovációt.

Az Innovatív Unió elnevezésű kezdeményezés keretében a Bizott-
ság célul tűzte ki, hogy többek között a szellemi tulajdon optimalizálása 
révén, javítja a vállalkozások innovációs keretfeltételeit. Utóbbi megvaló-
sulása érdekében a Bizottság szorgalmazza a vállalkozások egymás közötti 
és az egyetemekkel történő együttműködésének szorosabbra vételét (Brüsz-
szel 2013, 1). Emellett cél a kutatók, a tudományos ismeretek és a techno-
lógiák szabad áramlását lehetővé tevő ún. Európai Kutatási Térség (EKT) 
létrehozása. Mindezen törekvéseket a „Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram foglalja egységes rendszerbe (1291/2013/EU).

A fenti gondolat, miszerint a piac több szereplője egymással együtt-
működve, saját kutatásait, innovatív eredményeit egyesítve közösen hozzon 
létre egy szellemi terméket, a szellemi közös tulajdon jogintézményéhez 
vezet el. Általánosságban kijelenthető, hogy óriási lehetőséget hordoz a kü-
lön-külön szellemi potenciállal rendelkező személyek, cégek, kutatócsopor-
tok közös munkája. Utóbbi révén nemcsak a kutatásra szánt időt és ezzel 
arányosan az ahhoz szükséges forrásokat lehet mérsékelni, hanem a meglévő 
eredmények egyesítése révén egy addig nem várt nóvum jöhet létre.

A kutatási és innovatív együttműködések ugyanakkor minden eset-
ben magukkal hordozhatják az üzleti titokként kezelt információk jogosulat-
lan kézbe kerülésének lehetőségét. Utóbbi veszély egyértelműen szükségessé 
teszi az üzleti titok hatékony jogi védelmének megteremtését.
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Az innováció fogalma és jelentősége

A bevezető részben rendre felbukkanó innováció kifejezése a vizs-
gálódás szempontjából olyan jelentős fogalomnak tekinthető, hogy mindene-
kelőtt érdemes annak jelentését és lényegi tartalmát közelebbről szemügyre 
vennünk. Azt már elöljáróban le kell szögeznünk, hogy a különböző megkö-
zelítésű definíciók maradéktalan megjelenítése és összehasonlítása, továbbá a 
fogalom minden aspektusból történő megvizsgálása – elsősorban a terjedelmi 
korlátokra tekintettel – jelen tanulmánynak nem lehet célja. Ezzel ellentét-
ben az innováció lényegi esszenciájának megragadására és így a folyamatok 
megértéséhez szükséges alap lefektetése elvártnak tekinthető.

Onnantól kezdve, hogy az osztrák származású neves közgazdász, 
Joseph Schumpeter egy 1934-es tanulmányában (Schumpeter 1934) elsőnek 
foglalkozott mélyrehatóbban az innováció kérdésével, a fogalom meghatá-
rozása fokozatos változáson és fejlődésen ment keresztül. Az innováció szó 
központi fogalmi eleme a megújítás és fejlesztés, nóvum létrehozása (Molnár 
et al. 2012, 209). Utóbbi elemek, attól függetlenül, hogy a definíció határait 
milyen szélesen húzzuk meg, valamennyi innováció meghatározásban visz-
szaköszönnek.

Az innováció kutatással kapcsolatos legátfogóbb eredmények az 
újabb és újabb kiadású ún. Oslo kézikönyvekben öltöttek testet. A 2005-ben 
kiadott harmadik Oslo kézikönyv szélesebb körben meghúzott fogalom meg-
határozása szerint: „Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy 
szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szervezési-szerve-
zeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, 
vagy a külső kapcsolatokban (Katona 2005, 2).”

A mára legelfogadottabb definíciót az Európai Bizottság egy 2009-
ben megjelent közleményében találjuk, amely szerint: „Az innováció az a 
képesség, amelynek köszönhetően az ember új ötleteket fogad be és – új 
folyamatok, termékek vagy szolgáltatások felhasználásával, a konkurenciát 
lekörözve – gazdasági eredménnyé konvertálja őket (Brüsszel 2009, 3). A 
lényeg tehát nemcsak a nóvum létrehozatalában, hanem annak hatékony és 
a versenytársakkal szemben előnyt jelentő gyakorlati hasznosításában rejlik. 
Ilyen megfontolásból mindenképpen különbséget kell tennünk a találmány 
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(invenció) és az innováció között: a találmányt akkor tekinthetjük innováci-
ónak, amennyiben az ténylegesen alkalmazásra is kerül (Molnár et al. 2012, 
209). 

Az innováció mint üzleti folyamat, menedzselési lépésekből áll, ame-
lyek speciális ismeretek, szabályokat és eszközöket kívánnak meg. A szelle-
mi tulajdon oldaláról közelítve az említett speciális eszközök közül egy az 
iparjogvédelem (Molnár et al. 2012, 210), s ilyen módon jobban megérthető 
az innováció és a szellemi tulajdonvédelem kapcsolata.

Az innováció definíciójának meghatározásánál túl nem csekélyebb 
fontossággal bír annak jelentőségének megragadása. Hiba lenne azt felté-
telezni, hogy az innováció csak a gazdasági élet sajátja: az innovatív gon-
dolkodás az élet minden területén, így az állami irányításban, az oktatásban, 
a humánerőforrás és környezeti erőforrások menedzselésében is jelen van. 
Az innovációra való képesség és készség pedig egyre növekvő fontosságú 
indikátora a vállalkozások, de a régiók és az államok versenyképességének 
(Molnár et al. 2012, 209). Az előbbiek folytán az Európai Unió nem hiába 
tűzte zászlajára az ún. Innovatív Unió létrehozását és az innovációs feltételek 
javítását, ezek ugyanis – a versenyképesség javítása folytán – ténylegesen a 
válságból történő kilábalás egyik hatékony eszközei lehetnek.

Néhány szó a szellemi közös tulajdon jogintézményéről

Amennyiben az innovációra úgy tekintünk, mint egy többlépéses fo-
lyamatra, akkor ebben a folyamatban a szellemi tulajdonvédelem – ezen belül 
elsősorban az iparjogvédelem – mint eszköz jelenik meg. Az iparjogvédelem-
mel a monopoljog jogosultja igyekszik optimalizálni helyzetét az innovációs 
folyamatban (Molnár et al. 2012, 209). Először azonban érdemes röviden 
tisztázni az előbbiekben említett szellemi tulajdon és a jelen tanulmány szem-
pontjából kiemelt fontossággal bíró szellemi közös tulajdon jelentését.

A szellemi alkotások joga vagy újabb elnevezéssel szellemi tulaj-
donjog tág értelemben az új gondolatokat tartalmazó alkotások, szellemi 
termékek létrehozásával és felhasználásával kapcsolatos jogintézményeket 
foglalja magában (Csécsy 1998, 9). A polgári jog egyik legdinamikusabban 
fejlődő szegmenseként tulajdonképpen átfogja mindazon jogintézményeket, 
amelyek a bevezetőben említett innovatív gondolkodás kereteit és hátterét 
megadhatják.
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Egy rendkívül heterogén és ebből adódóan nehezen integrálható jog-
területnek tekinthető, amelyet még érdekesebbé tesz a személyiségi jogi és 
vagyonjogi aspektusokat egyesítő kettős jelleg. Utóbbi jellemzők elsősorban 
dogmatikai problémákat vetnek fel, de a jelen vizsgálódás szempontjából lé-
nyeges gyakorlati alkalmazhatóságot nem érintik.

A szellemi közös tulajdon a szellemi tulajdonjog egy olyan speci-
ális területének tekinthető, amely a gyakorlati életben ugyan már jelentős 
mértékben elterjedt, ugyanakkor annak átfogó tudományos kidolgozásával 
adós maradt a jogirodalom. Amennyiben egy szellemi termék több személy, 
kutatócsoport alkotó jellegű tevékenységének eredményeként jön létre, a 
megalkotásban részt vevő jogalanyok – amennyiben a szellemi termék feletti 
jogosultságokat a jogszabály vagy a felek megállapodása nem biztosítja 
valamely más jogalany részére – mindegyikét – ha eltérő arányban is – meg-
illetik a termék feletti jogosultságok.

Mint ahogy a későbbiekben kifejtésre kerül, akárcsak a közös tu-
lajdon esetében a szellemi közös tulajdon keretei közé tartozó jogalanyok 
is egyfajta közösséget alkotnak, amely mindenképpen szükségesség teszi a 
közösség tagjainak egymással szembeni döntési mechanizmusainak kidolgo-
zását, másrészt az együttesen létrehozott szellemi termék feletti rendelkezés, 
továbbá az ellene intézett jogsértő magatartások elleni védekezés mechaniz-
musainak lefektetését.

A szellemi közös tulajdon konkrét és a szerzői jogi és iparjogvédelmi 
törvények által nevesített formái a közös mű, a közös találmány és a közös 
szabadalom. Ezeken túl a gyakorlatban számos és a külön törvények által 
nem nevesített szellemi közös tulajdoni formák is létrejöhetnek.

 A szellemi közös tulajdon gyakorlati jelentősége

Ha jobban szemügyre vesszük a bevezetőben említett uniós forrá-
sok által megfogalmazott stratégiát, abban több ponton és következetesen tér 
vissza az egymással történő kutatási, innovatív együttműködés és az ebből fa-
kadó előnyök gondolata. Nem is lehet ez másképp, hisz mint az élet más terü-
letein itt is érvényesül az az elv, hogy többen mindig könnyebb, mint egyedül. 
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Ahogy a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti tit-
kok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni 
védelemről szóló irányelv javaslat indokolása fogalmaz: „Az innovációt tá-
mogató környezetnek többek között nagyobb mértékű K+F-beruházásokra 
kell ösztönöznie a magánszektort, amihez extenzívebbé, adott esetben hatá-
rokon átnyúlóvá kell tenni a K+F és a technológiai fejlesztések területén az 
egyetemek és ipari szereplők közötti együttműködést, nyílttá kell tenni az 
innovációt és biztosítani kell a szellemi tulajdon felértékelődését oly módon, 
hogy a kockázati tőkéhez és a finanszírozáshoz való hozzáférés könnyebbé 
váljon a kutatásorientált és innovatív gazdasági szereplők számára (Brüsszel 
2013, 1).”

Az egyes kutatás-fejlesztési együttműködések és az ennek eredmé-
nyeként létrejövő közös szellemi termékek számos ténylegesen kézzel fog-
ható előnnyel járnak. Amennyiben több cég, kutatócsoport egyesíti K+F te-
vékenységét jelentős mértékben csökkenthető a kutatás-fejlesztésre fordított 
idő és ezzel párhuzamosan az abba befektetett összeg. Különösen igaz lehet 
az előbbi megállapítás amennyiben az irányelv javaslatban kitűzött célnak 
megfelelően egy elméleti (felsőoktatási intézmény) és egy gyakorlati szerep-
lő (ipari cég) egyesíti szellemi potenciálját. Utóbbi esetben az elmélet és a 
gyakorlat remek összefonódásának lehetünk szemtanúi.

A fentieken túl a közös szellemi munka minden esetben magában 
hordozza azt a lehetőséget, hogy a másik féltől származó új ötletek és impul-
zusok egy addig nem várt teljesen új irányba vezetik tovább a kutatás fonalát. 
Ekkor a munka kezdetekor még nem remélt nóvum létrehozásával zárulhat a 
folyamat.

  Az sem elhanyagolható tény, hogy az egyes sikerrel záruló együtt-
működések megerősíthetik a felekben a további közös munka iránti igényt, 
mely újabb és újabb eredményes kooperációt generálhat. Összességében te-
hát elmondható, hogy a piac szereplőinek egymással, továbbá az egyes elmé-
leti kutatóhelyekkel történő – akár határokon átnyúló – együttműködése, a 
versenyképességet előtérbe helyező innovatív gondolkodás keretében, min-
denképpen elősegíti és generálja a szellemi termékek létrejöttét. 
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A szellemi közös tulajdon „árnyoldalai”

A szellemi közös tulajdon esetében a jogintézmény körébe tartozó 
személyek – azaz a szellemi termék létrehozásában alkotó jelleggel közre-
működő jogalanyok – egyfajta közösséget alkotnak, amely közösséget az 
együttesen létrehozott szellemi termék feletti jogosultságok és kötelezettsé-
gek hálója tartja egyben. A szellemi közös tulajdon korábban említett és el-
sősorban az alkotás, kutatás szakaszában kidomborodó előnyei – a feltételek 
tisztázatlansága esetén – a felhasználás/hasznosítás fázisában már hátránnyá 
fordulhatnak át. A kutatás, alkotás szakaszában mindenképpen előnyt jelente-
nek a csoport egyes tagjaitól származó újító ötletek és kutatási eredmények, a 
hasznosítás során azonban már megbomolhat az addig megtapasztalt egység.

A másik alapvető probléma, hogy minél inkább széles az a kör, amely 
egy kutatómunkában részt vesz, annál nagyobb a kockázata annak, hogy a 
védendő és vagyoni értékkel bíró információk jogosulatlan kézbe kerülnek.

A kutatás során hatalmas mennyiségű információ halmozódik fel, 
amely egy idő után jelentős gazdasági értéket képviselő tudássá kumulálódik 
(Brüsszel 2013, 1). Előbbi tudás vagy egy, a szerzői jogi és iparjogvédelmi 
törvények által nevesített oltalmi formában manifesztálódik, vagy azokba 
nem illeszthetően, egyéb módon, de mindenképpen titokként képez értéket. 
Mindkét esetben elmondható, hogy minden szellemi tulajdon egy titokkal 
kezdődik (Brüsszel 2013, 1). Ameddig az értéket képviselő tudás felett nem 
jön létre egy abszolút szerkezetű és negatív tartalmú jogviszonyt eredménye-
ző oltalmi forma, addig az üzleti titokként vagy az azzal azonos jogi védelem 
alá tartozó (új Ptk.) – de annál fogalmilag tágabb – know-how-ként élvez 
védelmet.

Az üzleti titok – a magántitoktól mindenképpen elhatárolva – fogalmi 
eleme a titkosság. A know-how esetében a megoldás mindaddig élvez védel-
met, ameddig annak know-how minősége fennáll. A know-how jelleg szem-
pontjából ismételten titkosságnak van kiemelkedő jelentősége. Amennyiben 
az alapul szolgáló ismeret elveszti titkos jellegét, azaz ahhoz nemcsak a titok 
alanyi hordozója és annak megismerésére jogosult fér hozzá, megbomlik a 
know-how minőség és egyben a védelem is (Görög 2012, 91). 
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Mind az üzleti titok, mind a know-how, mint védett ismeret meg-
sértése esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti szankciók alkalmazhatóak 
(személyiségi jogok megsértésének szankciói, új Ptk. 2:51. §). Azt azonban 
mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy a jogsértés folytán elveszik a tit-
kosság. Előbbi folytán megsemmisül mind az üzleti titok, mind a know-how 
lényegi alapja (Görög 2012, 91), amelyet azután már semmiképpen sem lehet 
visszaállítani. Ezen a ponton éles határvonal húzható az ilyen jellegű védelem 
és a nevesített oltalmi formák adta védelem között. Utóbbinál a jogsértésnek 
nincsenek ilyen jellegű következményei.

Amennyiben a munka eredményeként létrejövő szellemi közös tulaj-
don valamely az iparjogvédelmi törvény által nevesített oltalmi formát ölt, ott 
az abszolút szerkezetű és negatív tartalmú jogviszony már kellő, s az előbb 
említettnél erősebb védelmet jelent a jogosulatlan bitorlókkal szemben.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy innovációt elősegítő különböző 
együttműködési formák egyben megnövelik a védendő információk jogo-
sulatlan kézbe kerülésének veszélyét. Előbbi folytán a különböző kutatási, 
innovatív kooperáció során, azaz a szellemi közös tulajdon megalkotása ese-
tében különös gondot kell fordítani az egyes titokvédelmet szolgáló rendel-
kezések lefektetésére, a nóvumot képező információk védelmére. Kényes a 
határvonal a még előnyt jelentő együttműködés és a veszélyt jelentő titok-
sérelem között. Másodsorban az együttműködés, a jogalanyok kiterjedtebb 
köre folytán, a felhasználás/hasznosítás szakaszában megnöveli egy lehetsé-
ges jogvita kockázatát. 

Összegzés

Összességében kijelenthetjük, hogy az innovációra való képesség 
egyre növekvő fontosságú indikátora a piaci szereplők és azon túl az egyes ál-
lamok versenyképességének. A innovációban mint többlépéses folyamatban 
a szellemi tulajdonvédelem, mint eszköz jelenik meg: olyan eszköz, amellyel 
a monopoljog jogosultja igyekszik minél jobban optimalizálni helyzetét. 

Az egyes kutatási együttműködéseket illetően levonhatjuk azt a kö-
vetkeztetést, hogy azok számos kézzel fogható előnnyel járnak, így csökkent-
hető a kutatásra fordított idő, ezzel párhuzamosan az abba invesztált összeg, 
új nóvum jöhet létre, továbbá a kooperáció jótékony hatással bír a további 
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együttműködések keletkezésére nézve. Az előbbieken túl azonban fokozott 
figyelmet kell fordítani az egyes titokvédelmi rendelkezések lefektetésére, 
továbbá a felek belső jogviszonyának minél szélesebb körű rendezésére.

Összességében elmondható, hogy a piac szereplőinek kutatási, 
innovatív együttműködése és az így létrejövő szellemi közös tulajdon 
intézménye, az esetlegesen felmerülő és korábban ismertetett veszélyek elle-
nére, mindenképpen a gazdasági válságból történő kilábalás egyik hatékony 
eszközének tekinthető. Előbbiek folytán az Európai Unió részéről nem tekint-
hető hibás döntésnek az előbbi intézményekbe fektetett fokozott bizodalom.
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A KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁSBAN

Hati Csilla

Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- 
és Jogtudományi Doktori Iskola

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

Az utóbbi két-három évtizedben növekvő érdeklődés mutatkozik a 
nyelvészeten és a szociálpszichológián belül a nyelv rejtett üzenetrétegei és 
a stratégiai kommunikáció iránt. Mindezen eredményeket hatásosan lehet 
alkalmazni, amikor a büntetőeljárásban éppen a bíróságok tehermentesítése 
érdekében lehetőség van az ún. közvetítői (mediációs) eljárásra, amelynek 
célja, hogy a bűncselekmény következményeinek jóvátételét és a terhelt 
jövőbeni jogkövető magatartását elősegítse. A közvetítői eljárásban arra kell 
törekedni, hogy a terhelt, illetve a sértett között a vádlott tevékeny megbánását 
megalapozó megállapodás jöjjön létre, mely teljesedése a büntetőeljárás 
megszüntetését eredményezheti.

Kulcsszavak: büntetőeljárás, közvetítői eljárás, befolyásolás, nyelvi 
eszközök, kommunikáció
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Bevezetés

A közvetítői eljárás olyan eljárás, mely a vita bíróságon kívüli elintézését teszi 
lehetővé. A bírósági eljárás lényegesen költségesebb és időben is lényegesen 
elhúzódóbb. A közvetítői eljárásnak nem célja az igény jogosságáról való 
döntés és a jogvita elbírálása, célja a mindkét fél érdekeinek megfelelő közös 
megállapodás létrehozása. Míg a peres eljárásban a felek a folyamat feletti 
kontroll szerepét és a döntés jogát is átruházzák a bíróra, addig a mediációs 
eljárásban a felek csak a folyamat feletti kontroll joga vonatkozásában teszik 
azt. A közvetítői eljárásban a mediátor célja az ellenérdekű, vitás felek között 
a konfliktus lehetőség szerinti feloldása és a felek megállapodás megkötésére 
történő ösztönzése. Láthatjuk, hogy a bírósági eljárásban a jogszabályok által 
meghatározott keretek között nyílik csupán lehetőség szigorúan meghatározott 
eljárási rend megtartásával a bíróság ítélet formájában megtestesülő, jogvita 
tárgyáról döntő határozata befolyásolására. A mediációs eljárás lényegéből 
adódóan a meggyőzés különböző módozatai lényegesen nagyobb jelentőségre 
tesznek szert.29 A mediátor, a közvetítői eljárás érdemi lefolytatója megfelelő 
pszichológiai és nyelvészeti ismeretek birtokában igen hatásosan látja el a 
feladatát, ami végső soron a jogbéke megteremtéséhez is hozzájárul.

„A mediáció lényege a kommunikáció.”30

 A kommunikáció nem csupán üzenetek szabályozott cseréje, annál lényegesen 
nagyobb jelentéstartalommal bír. Egy rezzenéstelen arccal, becsukott 
szemekkel, a társaságtól elforduló ember is kommunikál a körülötte lévők 
felé, akik pontosan megértik a személy mondanivalóját, vagyis a társaságtól, 
a figyelemtől való elzárkózási célzatát. A közvetlen emberi kommunikáció két 
szinten zajlik, tartalmi és kapcsolati szinten. A tartalmi szint a szavak szintjét 
jelenti, a kapcsolati szint pedig azt, hogy azt milyen módon közvetítjük a 
kívülállók felé. Az emberi kommunikáció egyik lényeges területe tehát a 

29 Dézsi Andrea: Az alternatív vitarendezésről általában. In: Fogyasztói jogérvényesítés 
(Szerk.: Joó Imre) FOME Kiadványa, Debrecen, 2010. 7-12.o.
30  Barra Mária: Hogyan látja a mediációt a kommunikációs szakértő? In: Eörsi 
Mátyás-Ábrahám Zita: Pereskedni rossz! Mediáció: A szelíd konfliktuskezelés. MINERVA 
Kiadó. 2003.  215. o.
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magatartás, más néven a metakommunikáció, mint például a kézfogás, a 
gesztushasználat, a megjelenés. A metakommunikáción belül kiemelt szerep 
tulajdonítható a beszédet kísérő jelenségeknek, más szóval a paralingvisztikai 
eszközöknek. Ezek közé sorolható többek között a beszéd dinamikája, a 
hangerő, a hanglejtés, a beszédtempó, az artikuláció, a lélegzetvétel módja. 31 
Az emberi kommunikáció tartalmi szintjén is számos lehetőség kínálkozik a 
véleménybefolyásolásra kihasználva a nyelv rejtett üzenetrétegeit.

Verbális és nonverbális befolyásoló eszközök

A békéltetés előkészítő – alapvetően a nyugodt, biztonságos légkör 
megteremtését célzó - non-verbális eszközei például az ülésrend, a fény, a 
„gasztronómiai előkészületek”, a kézfogás. A szemkontaktus, a mosoly, a 
gesztusok, a testtartás az eljárás teljes folyamatában jelentős befolyásoló 
erővel rendelkeznek.

A közvetítő által megtartott nyitóbeszéd az eljárás későbbi menetére, 
illetve kimenetelére is jelentős hatást gyakorol, kialakul ugyanis a felek 
oldaláról a konfliktushelyzet feloldására esetlegesen lehetőséget kínáló 
bizalmas benyomás. Bár a túl halk beszéd a hallgatóság figyelmét a beszélőre 
összpontosítja, kifejezheti azonban a közvetítő bizonytalanságát, félénkségét 
is. A lényeges mondanivaló kihangsúlyozása céljából feltétlenül szükséges 
megfelelő légzéstechnika alkalmazása. A csend fegyverének alkalmazása 
ajánlatos, célja lehet ugyanis a mondanivaló hatásának fokozása, az 
időnyerés, a felek saját gondolatainak kialakítása.  A beszéd monotonitásának 
kedvezőtlen hatásai elkerülése végett érdemes a mondanivaló jelentőségét 
követően megválasztani a beszéd sebességét, a hang magasságát és erejét.

A békéltető nyitóbeszédét követően a felek adják elő történeteiket, saját 
nézőpontjaikat, sérelmeiket. A felek a történések első közlésekor rendszerint 
a különböző indulatok által átszőtt cselekménysorozatot tárják fel kevésbé 
a konfliktus-feloldásra, inkább a békéltető meggyőzésére koncentrálva. 
Az előadottaknak csupán kis részét képezik a történések, jelentős részük 
következtetés, vagyis az eseménynek az átélő fél szubjektív világképébe történő 
illeszkedése. A békéltetőnek a résztvevőket ösztönző olyan kommunikációs 
készséget és képességet kell alkalmaznia, mely megfelelő segítségül szolgál 
a vita valódi okának feltárásában és a kompromisszum kidolgozásában. A 
zárt, eldöntendő kérdések helyett célszerűbb tényfeltáró, nyitott kérdések 

31 i.m. 215-223.o.



72

feltétele, melyek komplex válaszok megtételét igénylik.32 A zárt kérdések 
alkalmasak a feleket passzivitásra ösztönözni, megakadályozhatják a felek 
közötti kommunikációt, sugalmazásokat tartalmazhatnak, a kihallgatáshoz 
teszik hasonlatossá a mediációt.33 

A „storytelling” módszer során a fél kérésre, állítását történetként 
adja elő, mely technika alkalmazása elengedhetetlen olyan esetekben, 
amikor nehezen kommunikáló, bizonytalan ügyfelek részesei a mediációs 
eljárásnak.34

A figyelem nonverbális kifejezője lehet a szemkontaktus, a fejbólintás, 
a jegyzetkészítés. A szemkontaktus kifejezi a mediátor pártatlanságát, bizalmat 
teremt, kifejezi, hogy a mediátor odafigyel a felek előadására, fontosnak 
tartja azt. Az aktív figyelés verbális eszközének tekinthetjük az átfogalmazás 
módszerét, mely eszköz megfelelően szolgálja a félreértések valódi okának 
feltárását és a rejtett információk felszínre kerülését. A mediátornak ezen 
eszköz alkalmazása kapcsán figyelemmel kell lennie a túlzott gyakoriság 
elkerülésére, mely a fél kommunikációjának gördülékenységét és egyben a 
konfliktus-rendezési készségét és a bizalmi viszonyt is veszélyeztetheti. 

A megállapodás megkötése céljából szükségképpen csökkenteni, 
illetve megszüntetni szükséges a felek között kialakult indulatokat és 
feszültséget. Ehhez megfelelő eszközül szolgál az átkeretezés, újraszövegezés 
eszköze. A felek vádaskodó indulatos mondanivalóját semlegesebb formába 
önthetjük, mely segítségével heves indulatoktól mentes mondanivalót 
közölhetünk az eljárás másik résztvevője irányába. 

A nyomozóhatóság számára nem megengedett a vallomások, 
és elsősorban a beismerő vallomások kicsikarása céljából alkalmazott 
egyértelmű hazugságok, különféle megtévesztési és pszichológiai 
manipulatív kérdések alkalmazása, mint például a felelősség áthárítása és a 
bűn komolyságának minimalizálása.35 A közvetítői eljárás során – különös 
tekintettel arra, hogy ott nem jogkérdésben kell dönteni, helyette a felek 
közötti konfliktus feloldását megvalósító közös, önkéntes megállapodás 
kialakítása a cél – a mediátor számára lényegesen nagyobb mozgástér áll 
rendelkezésre a befolyásoló lehetőségek eszköztárának alkalmazása terén, 
így ezen eszközök alkalmazása sem kizárt. Alkalmazásuk egyik vagy másik 

32  Harsányi Zita: Konfliktuskezelés és békéltetési technikák. In: Fogyasztói 
jogérvényesítés (Szerk.: Joó Imre) FOME Kiadványa, Debrecen, 2010. 53-77.o.
33  Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010. 83-86. o.
34  i.m. 93-94. o.
35  Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. Tóth Könyvkereskedés 
és Kiadó Kft. Debrecen, 2007. 102-105. o.
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felet a múltban történtek átértékelésére ösztönözheti. Az érdekek közötti nagy 
távolság minimalizálása céljából esetenként ajánlatos a bűn komolyságának 
minimalizálása, olyan kijelentéssel például, hogy „hasonló helyzetben bárki 
más így cselekedett volna” Egy független, kívülálló személy által az elkövetett 
bűn minimalizált értékelése a sérelmet szenvedett felet lényegesen eltérő 
szemléletre, megegyezésre sarkalhatja, viszont a közvetítőnek figyelemmel 
kell lenni a sérelmet szenvedett fél bizalmának és az eljárásban történő 
önkéntes és közreműködő jelenlétének további fenntartásában. Lehetőség 
nyílik azon elkövető befolyásolására is, aki a megállapodás kialakítását 
magatartásával hátráltatja. A cselekménye bűn jellegének felismerésétől 
tartózkodó fél eljárási szemléletének kedvező irányba történő mozdítását 
segítheti a közvetítő következő fogalmazásmódja: „Valóban elkövetett egy 
hibát...” Ezen átfogalmazás következtében az eljárás a következőkben nem 
a cselekménye bűn vagy nem bűn jellegének megválaszolására összpontosít, 
hanem az úgynevezett hiba okán a másik fél irányába teendő megfelelő 
lépések orvoslására. Véleményem szerint a történtek nem bűnként, inkább 
hibaként történő nevesítése a sérelmet szenvedett fél oldalán ráadásul 
elősegítheti a realitásoktól kevésbé elrugaszkodó jóvátétel elfogadását. 
Ezen eszköz alkalmazása során a sérelmet szenvedett fél oldalán szintén 
szükséges a bizalom megtartására figyelmet fordítani, elkerülni a sérelem 
elbagatellizálásának érzését.

A mediátor összefoglaló, összegző technikája lehetőséget kínál arra, 
hogy egy kívülálló személy a konfliktus alapjául szolgáló lényegi okokat 
kiemelje, összegezze, szembeállítsa. A feleknek lehetőségük nyílik arra, hogy 
álláspontjaikat az elhangzottakhoz képest pontosítsák, kijavítsák, mely újabb 
lényeges információt nyújthat a vitarendezési eljárásban. Az összefoglalás 
eszközét érdemes alkalmazni abban az esetben is, amikor a feleknek 
pillanatnyilag nincs több mondanivalója, a békéltető nem tud reagálni, fennáll 
az eljárás elakadásának veszélye. Ebben az esetben lehetőséget nyújt ugyanis 
arra, hogy a felek újragondolják az elhangzottakat, újabb észrevételeket és 
javaslatokat fogalmazzanak meg.36 

A tesztelés technikája alapvetően az összefoglalás technikájának 
szándékosan rossz tartalommal való alkalmazását jelenti. A mediátor 
ezzel az eszközzel felhívja a felek figyelmét a félreérthető, értelmetlen 
mondanivalójukra, pontosabb megfogalmazásra motiválva őket.37 

36  Harsányi i.m.
37  Kertész i.m. 88-91.o.
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A kommunikáció tartalmi szintje, a nyelv rejtett üzenetrétegei

A mediátornak bizonyos határokon belül mindig módja van megválasztani, 
milyen szavakat használ, azokat milyen nyelvtani szerkezetbe önti, 
milyen eseménylogikát, oktulajdonítási (attribúciós) láncolatot kínál 
fel a közönségnek. Tekintettel arra, hogy mindig több alternatíva áll 
rendelkezésre, az adott választásoknak üzenetrétege van, akár felismeri azt 
a befogadó, akár nem. Az alkalmazott véleménybefolyásolási stratégiák, 
legyenek azok bármennyire tudatosak is, végső soron jelentésképzési 
stratégiák: azt célozzák, hogy az eseményekről vagy éppen a másik félről 
olyan képet alakíthasson ki a mediátor, amilyet ő megelőzőleg eltervezett.   
A következőkben a diskurzuselemzés – mely a jelentésalkotás folyamatát 
a befogadó nézőpontjából vizsgálja - technikájával próbálok néhány 
jelentésképzési stratégiára rámutatni.

A kollektív érvényű, az alkalmi használatoktól független 
konvencionális jelentések szigorú igazságfeltételessége a módosító 
határozószók – például valószínűleg, meglehetősen, gyakorlatilag – 
együttes alkalmazásával manipuláció forrása lehet, a konvencionális 
jelentés a szubjektív tartalomnak köszönhetően ugyanis kikerül a szigorú 
igazságfelételesség kritériuma alól. 

Bármely meggyőző szándékú érvelés elsősorban az érzelmekre 
hatva tudja elérni célját. A nyelv gazdag érzelmi-értékelő, illetve minősítő 
jelentésmozzanatot hordoz a szavakban és kifejezésekben. A lexikai jelentés 
deskriptív komponensének kiegészítője lehet az érzelmi-értékelő komponens, 
melyet konnotációnak nevezük. Az érzelmi jelentés áttevődik a deskriptív 
tartalomba például az érzelemfogalmakat jelölő szavaknál – például szeret, 
gyűlöl, haragszik, irigység, de derivációs morfémák – például kicsinyítő 
képzők (-gat/-get), gyakorító képzők (-kodik/-ködik) is képesek konnotálni 
az értékelő viszonyulását. Fontos azonban figyelemmel lenni arra, hogy 
az érzelmi adalékok ne nyomják el a gondolatmenet racionális vonulatát, 
megtartva a mondanivaló hitelességét.

Véleménybefolyásolásra alkalmas manipulációs eszköznek 
tekinthetők az előfeltevések (preszuppozíciók) is, melyek értelmében egy 
mondat jelentése sokszor nem merül ki az egzakt kijelentésben, gyakran 
abból olyan implicit tényállások is következnek, melyek igazságtartamát 
automatikusan feltételezzük, különben nem lenne értelme magának az 
állításnak. (A spanyol király fogadta a magyar nagykövetet – alappal 
feltételezzük, hogy Spanyolországnak van királya, Magyarországon pedig 
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nagykövete) Ilyen előfeltevéseket produkának többek között állapotváltozást 
jelentő igék – például abbahagy, megjavul, felgyorsul – vagy viszonzást 
kifejező, megismételt cselekvést jelölő szavak – például visszaüt -. 
Manipulációs eszközzé akkor válhatnak, ha a közvetítő szándékosan olyan 
dolgot preszupporál, ami nem igaz, vagy nem feltétlenül igaz. A közvetítő e 
technikát alkalmazhatja pusztán kíváncsiságból is a felek reakcióját illetően, 
de akár némi megengedhető félrevezetési célzattal is. 

Azon módszert, amikor jelentős különbség van aközött, amit egy 
személy mond, mint amit az alatt ért, implikatúrának nevezzük. A közlő és 
a befogadó világismerete, a kontextus széles lehetőségeket kínálhat indirekt 
kifejezéseknek, sejtetéseknek, kikövetkeztetéseknek, eltérve a szemantikai 
konvencióktól. Az implikatúrák alkalmasak a burkolt véleménybefolyásolásra 
tekintettel arra, hogy sokszor nem egyértelműek, többféle értelmezést is 
megengedhetnek, utóbb másképp is magyarázhatók, visszavonhatók, így 
etikai és jogi számonkérésük sem egyszerű. Ide sorolhatók például a szóképek 
(metaforák), iróniák.

A nyelvi stratégiák számos nevesített fajtáján, „csalárd trükkjén” – 
például érzelmi töltésű szavak használata, ellenfelünk állításának felnagyítása, 
a gondolatmenet eltérítése melléktémával vagy súlytalan ellenvetéssel, 
spekulatív vagy önmagában is bizonyításra szoruló érvek alkalmazása, 
sugalmazás ismételt állítással, előítéletek vagy indítékok tulajdonítása a 
vitapartnernek – túlmenően talán a nevesített jelentéstípusoknak, mint rejtett 
információknak a szövegbe kódolása hatékonyabb befolyásoló eszköznek 
minősül. A pozitív vagy negatív konnotálás, az előfeltételezés vagy az 
implikálás a stratégiai kommunikáció eszköztárának talán legfontosabb 
technikájának tekinthető.38

Összegzés

A békéltető eljárás eredményes lefolytatásának legfontosabb feltétele tehát 
az összeütközés valódi kiváltó okának a felkutatása, az érzelmi és indulati 
tényezők lebontása, az érzelmi töltet és a valódi okok szétválasztása. „A 
felek érzelmi reakcióit és indulatait nem elfojtani, vagy felszínre törésüket 
megakadályozni, hanem azokat felismerni és kezelni érdemes.”39 A valódi 
38 Antal Zsolt: A médiatartalom kvantitatív és kvalitatív mérési és elemzési 
metodikája, alkalmazott médiaanalízis. 2008 
http://tulipan.vjk.ppke.hu/modul/mcs124_Gazs%f3Tibor.doc 
 
39  Harsányi i.m.
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okok feltárásával lehetőség nyílik a felek lényegi érdekeinek megértésére és 
a mindkét fél számára elfogadható megállapodás esetleges megkötésére a 
mediátor által alkalmazott stratégiai kommunikáció segítségével.
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VAN KRIMINALISZTIKAI AZONOSÍTÓ 
ÉRTÉKE A SIKET SZEMÉLY 
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Pécsi Tudományegyetem,

Állam- és Jogtudományi Kar,
Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék,

Pécs, Magyarország

 

Absztrakt

A siket ember nem hall, de egyéb jellemző tulajdonságaiban meg-
egyezik halló társaival: vannak érzései, vágyai, problémái és fájdalmai. 
Ugyanúgy próbálja megoldani az élete során felmerülő nehézségeket, mint a 
többségi társadalom tagjai, így előfordul, hogy bűnelkövetővé válik, például 
névtelen fenyegető vagy zsaroló leveleket ír.

A bűnüldözésben a kriminalisztika fegyvertárát felhasználva, jelen 
esetben például a grafológus, az írásszakértő és a szövegnyelvész szakember 
bevonásával közelebb kerülhetünk az elkövető azonosításához és elfogásá-
hoz. 

Vajon a kézírásból feltárható, hogy írója siket ember? Különbözik 
a siket személyek kézírása a halló emberekétől? Elkülöníthetők a siket és a 
többségi társadalom tagjait jellemző írássajátosságok? Kutatásomban ezekre 
a kérdésekre kerestem a választ.

Kulcsszavak: siketek kézírása, kriminalisztikai azonosító érték
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A siketség

A Földön mindenhol élnek siketek. A népesség körülbelül 10 %-a 
valamilyen mértékben hallásveszteséggel él (Bartha-Hattyár 2002, 78).

Magyarországon is közel 10 %-a halláskárosult a lakosságnak. E 
közösségen belül 3-4% súlyosan nagyothallónak vagy siketnek tekinthető. 
Egyes becslések szerint 30-40 ezer, mások szerint akár 60 ezer emberből áll-
hat a hazai siket társadalom, amely így a harmadik legnagyobb nyelvi kisebb-
ségként jelenik meg (Bartha-Hattyár-Szabó 2006, 852).

A siketek közössége nem homogén, hanem nagyon változatos cso-
port. Nagy különbségek tapasztalhatók a hallásvesztés ideje (prelingvális si-
ketség – az egyén a nyelvelsajátítása előtt vált siketté / posztlingvális siketség 
– azután veszítette el a hallását, hogy egy nyelvet már elsajátított), módja, 
mértéke és a siket személy identitása miatt is (Bartha-Hattyár-Szabó 2006, 
862-863).

A siketség nem genetikailag kódolt jelenség, nem fordul elő minden 
generációban. Sőt gyakoribb, hogy halló családokba érkezik siket gyermek. 
A siket közösségek összetétele így folyamatosan nemzedékről nemzedékre 
változik, mindig születik egy újabb siket generáció, így nem történhet meg a 
többségi társadalomba való teljes asszimiláció. (Hattyár 2000, 779)

A siketség fogalma

A siketség definícióját keresve a Magyar Értelmező Kéziszótárban a 
következők találhatók: (1) aki nem hall, (2) más szavára, intésére, kérésére 
szándékosan nem hallgató, (3) ami hangot nem ad, (4) rosszul vagy nem mű-
ködő, (5) ostoba, hülye, (6) süket ember (Juhász –Szőke-O. Nagy Gábor-Ko-
valovszky1978, 1230). 

 A köznapi értelmezés szerint a siketség halláshiányt és hallásképte-
lenséget jelent. A hétköznapi felfogás nem veszi figyelembe sem a hallásvesz-
tés különböző fokozatait, sem a létrejövetel módját. (Bartha-Hattyár-Szabó 
2006, 860).
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 Az orvosi megközelítés szerint a siketség a hallás hiánya. Ez a definí-
ció a patológiai szemlélet alapján, a normálistól való eltérésként, valaminek 
(hallásnak) a hiányaként írja le a siketséget. A hallás hiányának fokozatai 
skála szerint mérhetőek, amelynek beosztása a hallóknál regisztrált általános 
tartománytól való eltérés nagysága mentén alakul: részleges hallásvesztés, 
közepes hallásvesztés, súlyos fokú nagyothallás és siketség. Az objektivizálá-
sára decibeles mérési adatokat használnak. Országonként jelentős eltérés ta-
pasztalható a hallásvesztés fokozatainak meghatározásában. (Bartha-Hattyár 
2002, 79) 

Az orvosi hozzáállás szemlélete figyelhető meg a WHO (Egészség-
ügyi Világszervezet) rendszerezésében is, amely szerint impairment-nek („ká-
rosodás”) tekintendő bármilyen fizikai, pszichikai, anatómiai felépítésbeli 
vagy működésbeli veszteség, illetve „abnormalitás” (hiányzó, vagy sérült 
testrész, szerv), mint például a siketség (Kósa-Lovászy-Tapolczai 2005, 17).

 A kulturális, antropológiai értelmezés szerint a siketség egy ember-
csoport létállapota és adottsága. E közösség tagjainak közös vonása, hogy 
elsődlegesen vizuálisan érzékeli a világot, hasonló tapasztalatok és viselke-
dési szokások jellemzőek rájuk, és közös nyelvként a jelnyelvet használják. A 
jelnyelv a kommunikációs és megismerő szerepe mellett, az önazonosságuk 
szimbóluma is. (Bartha-Hattyár 2002, 79).   

A jelnyelv

A jelnyelvek a környezetükben élő hangzó nyelvektől független, kon-
vencionális jelekből szerveződő, sajátos, jelnyelvenként eltérő szabályokkal 
rendelkező, önálló, természetes rendszerek (Hattyár 2000, 778). 

A jelnyelvek nem pantomimszerű gesztusrendszerek, amelyek köl-
csönösen érthetők a világ bármely siket közössége számára. Hanem egy-
mástól is független, autonóm, összetett és teljes grammatikájú természetes 
nyelvek, amelyekben olyan nyelvtani részrendszerek és hasonló kategóriák 
különíthetők el, mint a hangzó nyelvekben. A nyelvtani kategóriák kifejezése 
összetett és szabályszerű. Úgynevezett háromdimenziós térbeli nyelvtan jön 
létre: a jelelési tér, a mozdulatok iránya, a kézformák, az arckifejezések, a 
száj, a fej és a test mozgása által. (Bartha-Hattyár-Szabó 2006, 858).
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A jelnyelvek szerkezete nagyon összetett, több nyelvtípus is kevere-
dik bennük. A flektáló jelleg a legdominánsabb. Sok igepár töve annak függ-
vényében változik, hogy ki a cselekvő és ki a cselekvés elszenvedője. Az 
inkorporáló jelleg abban érhető tetten, hogy ha az elemek fonológiai szerke-
zete bizonyos pontokon megegyezik, akkor össze tud épülni az ige a tárgyá-
val. Az izoláló jelleg abban mutatkozik meg, hogy a szófaji határok kevésbé 
élesek, mint a többi kutatott nyelvben. Sokszor a mondatbeli pozíció alapján 
dönthető el, hogy az adott elem igeként vagy névszóként szerepel. Továbbá a 
jelnyelvekben fontos szerep jut az úgynevezett proformoknak és a térindexá-
lásnak is. (Bartha-Hattyár-Szabó 2006, 876-883).

Siketség és kriminalitás

A siket ember nem hall, de egyéb jellemző tulajdonságaiban meg-
egyezik halló társaival: vannak érzései, vágyai, problémái és fájdalmai. 
Ugyanúgy próbálja megoldani az élete során felmerülő nehézségeket, mint a 
többségi társadalom tagjai, így előfordul, hogy bűnelkövetővé válik, például 
névtelen fenyegető vagy zsaroló leveleket ír.

A bűnüldözésben a kriminalisztika fegyvertárát felhasználva, jelen 
esetben például a grafológus, az írásszakértő és a szövegnyelvész szakember 
bevonásával közelebb kerülhetünk az elkövető azonosításához és elfogásá-
hoz.

Kriminalisztika, kriminalisztikai azonosítási érték

A kriminalisztika lényegében bűnügyi nyomozástan, a bűnügyi tudo-
mányok azon ága, amely feltárja és rendszerezi a bűncselekmények felderí-
tésének, bizonyításának eszközeit és módszereit. (Tremmel-Fenyvesi-Herke 
2009, 35)

A kriminalisztikai szakértői vizsgálatok végcélja az azonosítás 
(Tremmel-Fenyvesi-Herke 2009, 284). Az azonosítás folyamatában az ana-
lízist és a közvetlen összehasonlítást a szintézis követi, amely során megha-
tározásra kerül az azonosítási érték. Azonosítási komplexumnak az egyező 
sajátosságok olyan összessége tekinthető, amelynek már egyedi, és másnál 
meg nem ismétlődő jelleget kell tulajdonítani. (Tremmel-Fenyvesi-Herke 
2009, 286-287)
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Az inkriminált levelek vizsgálata

A bűncselekmények nagyon összetettek, ezért felderítésükhöz össze 
kell fogniuk a bűnüldözőknek. A kézírásvizsgálatnak három nagy ága van: az 
írásszakértés, a grafológiai íráselemzés és a szövegnyelvészet (Tremmel-Fe-
nyvesi-Herke 2009, 147).  

Névtelen levél esetében, a vizsgálatba bevont grafológus szakértő 
lényeges információkkal járulhat hozzá az írásszakértő munkájához. A gra-
fológus által készített személyiségprofilban feltárt domináns személyiség-jel-
lemzők alapján felállítható az írás létrehozójának pszichés fantomképe, 
amelynek segítségével megállapítható, bővíthető vagy szűkíthető a gyanúsí-
tottak listája (csoport-azonosítás). Az így látómezőbe került személyektől kért 
írásminták alapján, elemző-összehasonlító kézírásvizsgálattal az írásszakértő 
eljuthat az egyedi azonosításhoz. (Kaszab-Soóky-Gulyás 2003, 183)

Öngyilkosság esetén, ha a helyszíni szemlén idegenkezűség gyanúja 
vetődik fel, a tetthelyen talált búcsúlevél tekintetében mindhárom kézírás-
szakértői ág együttes vizsgálatára is szükség lehet. A grafológus feltárhatja 
a búcsúlevél írójának személyiségprofilját, kitérhet a fenyegetés, kényszer, 
esetleg a felindultság megállapítására. A szövegnyelvész szakértő a levélíró 
nemére, életkorára, műveltségére és felindultságára vonatkozóan tehet meg-
állapításokat. Eredményeik összevetése után két választás lehetséges. Ha 
megállapításaik megegyeznek egymással és az elhunytra vonatkozóan is 
(nem és életkor megfelel, továbbá fenyegetés és kényszerítés nem merült fel) 
az ügy öngyilkosságként lezárható. Ha azonban ellentmondások tapasztal-
hatók, a nyomozás folytatása indokolt. A szakértők által adott csoport-meg-
határozás alapján meg kell vonni a gyanúsítottak körét, és írásmintákat kell 
kérni a feltételezett elkövetőktől, amelyeket az írásszakértő összevethet a 
búcsúlevéllel. Így sikerülhet a tettes azonosítása. 

Vizsgálatom

Vajon a kézírásból feltárható, hogy írója siket ember? Különbözik 
a siket személyek kézírása a halló emberekétől? Elkülöníthetők a siket és a 
többségi társadalom tagjait jellemző írássajátosságok? Kutatásomban ezekre 
a kérdésekre kerestem a választ.
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A vizsgálati helyzet

A személyek önkéntesen és anonim módon vettek részt a vizsgálatban. 
Normál íróhelyzetben (asztalnál ülve), szokványos fényviszonyok mellett, 
nyugodt körülmények között történt az írásminták felvétele. A siket szemé-
lyekkel jelelve (jelnyelven) kommunikáltam, de a pontos megértés érdeké-
ben jeltolmács is elismételte az instrukcióimat. Minden duktort arra kértem, 
hogy egy A/4-es méretű sima fehér papírlapra írjon egy levelet (a tartalom 
irreleváns, a forma levélformátum). Ezt követően a lap másik oldalára saját 
kezűleg rögzítsenek néhány az elemzéshez fontos, esetlegesen befolyásoló 
adatot (nem, életkor, kezesség, szemüveghasználat, betegségek).   

A duktorok

A vizsgálatban 10 siket ember (5 nő és 5 férfi) vett részt. Életkorukat 
tekintve a nők 48 és 71 év, a férfiak 24 és 78 év közöttiek. Egy férfi balkezes, 
a többi személy jobbkezes. Egy nő és egy férfi látása szemüveggel korrigált. 
A vizsgálati személyek nem számoltak be krónikus betegségről.  

A vizsgálat módszere, menete

A siket személyek írásmintáin teljes grafológiai elemzést végeztem. 
Feltártam a makro-, a mezo-, az alap és a mikrostukturális sajátosságokat va-
lamint a dinamikus jellemzőket is. A betűszimbolikai elemzésre is figyelmet 
fordítottam. 

Ezt követően a kapott vizsgálati eredményeket összehasonlítottam a 
halló emberekre vonatkozó szakirodalmi adatokkal és levontam a következ-
tetéseimet.

A hipotézisek

1. Hipotézisem szerint a szövegek terjedelme kisebb, a megfogalma-
zása egyszerűbb. 

A siket személy anyanyelve a jelnyelv, amely vizuális természetű, „szóbe-
liséget” hangsúlyozó, írásbeliséget hanyagoló nyelv. Ezért úgy gondolom, 
hogy a siket személynek a számára idegen nyelven, ráadásul írásban történő 
kommunikáció kissé szokatlan lehet és nehézségeket okozhat, amelyek ki-
mutathatók a kézírásából. 
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2. Hipotézisem szerint az írások alsózóna dominanciát mutatnak. 

Mivel ez a zóna az ösztönösségé, a testi orientációt kifejező térrészé. Ismere-
teim szerint a siket személyek máshogyan viszonyulnak a testtel kapcsolatos 
dolgokhoz, mint a halló személyek. Számukra a testtel való foglalkozás sok-
kal természetesebb, hiszen ez a kommunikációs eszközük. A jelnyelvi jelek 
nemcsak a kezekkel fejeződnek ki, hanem szinte az egész test részt vesz az 
információ átadás folyamatában. 

 3. Hipotézisem szerint az írásokban dominánsan jelenik meg az „e” 
betű.

A betűszimbolikai értelmezés szerint az „e” az érzelmek betűje. Úgy gon-
dolom, hogy a siket személyek a jelnyelvi kommunikáció specialitásai miatt 
érzékenyebben detektálják az érzelmeket és nagyobb empatikus készséggel 
is rendelkeznek.

 4. Hipotézisem szerint az írásokban speciális módosulási formában 
jelenik meg a „t” betű.

A betűszimbolikai értelmezés szerint a „t” a vezetői attitűd betűje. Ismerete-
im szerint a siketek nagyon nagy részben nem töltenek be vezetői pozíciót a 
munkahelyeken.

Az eredmények

 Vizsgálatom eredményeinek értékelése után megállapítható, hogy 
hipotéziseim részben beigazolódtak, valamint további olyan új adatokhoz is 
jutottam, amelyekből tendenciák fogalmazhatók meg a siket személyek kézí-
rására vonatkozóan.

Beigazolódott hipotéziseim:

 A szövegek terjedelme kisebb, a megfogalmazása egyszerűbb. 

A siket személyek 90 %-a kis terjedelmű írásmintát készített.

A szövegek megfogalmazása nagyon érdekes tapasztalatokat hozott (ragozási 
hibák, egyeztetési problémák, mondatszerkesztési nehézségek, tartalom), így 
érdemes lenne a későbbiekben szövegnyelvészeti szempontból is elemzés alá 
venni az írásokat.
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Az írásokban speciális módosulási formában jelenik meg a „t” betű.

A „t-áthúzás” magassága a vizsgált siket írások 60 %-ában alacsony, 20 
%-ában vegyes és 20 %-ában normál elhelyezést mutatott. Ez azt fejezi ki, 
hogy többnyire nem is tartanák magukat jó vezetőknek.

Nem a hipotéziseimnek megfelelően alakult:

 Az írások az elvárásaimhoz képest nem mutattak alsózóna dominan-
ciát és nem jelent meg dominánsan az „e” betű sem.

A magyarázat megtalálása további vizsgálat tárgyát képezhetné, amelybe a 
pszichológia eszköztára is bevonható lenne, ezzel is segítve a személyiség 
mélyebb rétegeinek megismerését.

Az új adatokból levonható tendenciák: 

 Vizsgálati adataimból egyes sajátosságok kiemelkedve tendencia-
ként jelentkeznek a siket kézírásokra vonatkozóan. 

 Legjellemzőbben a topográfiai (elhelyezési) jellemzők mutatnak az 
átlagostól eltérő eredményeket: az írástömb elmozdulása (90 % fenn és kö-
zépen: nem jobb vagy bal oldalon, 10 % középen: nem fenn vagy lenn, és 
középen: nem jobb vagy bal oldalon), a bal margó minimális mérete (80 % 
nagyon kicsi, 20 % enyhén kisebb), a jobb margó minimális mérete (50 % 
hiányzó, 40 % kicsi, 10 % normál), a felső margó mérete (90 % kicsi, 10 % 
normál), és az alsó margó mérete (90 % nagy, 10 % kicsi). 

 Érdekesség, hogy egy vizsgálati személy sem alkalmazta az instruk-
ciónak megfelelő levélformát, mindenki spontán szöveget írt. Egy későbbi 
vizsgálatban ennek okát is érdemes lenne kideríteni.

 Azt is tapasztaltam, hogy a vizsgált siket kézírások 100 %-ban ta-
golatlanok, 100 %-ban egyszerűsített betűformával írottak, túlnyomó részt 
jobbra dőlőek (90 % jobbra dőlő, 10 % álló), 100 %-ban zárt ovál formával 
készítettek, és túlnyomóan erős nyomatékkal (90 % erős, 10 % normál) 
kivitelezettek.
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Megjegyzendő, egy korábbi kutatásom40 eredményeit erősítő adat, hogy a 
vizsgált siket férfiak kézírására 100 %-ban a szöges kötésmód volt jellemző.  

Zárszó

Úgy gondolom, hogy a jelen „tájékozódó vizsgálat” biztató 
eredményei mentén érdemes a siket társadalmat reprezentatívan képviselő 
személyekből álló, nagy elemszámú mintán folytatni a kutatást, hogy minden 
kritériumnak megfelelően bizonyíthatóvá váljon a siket személyek kézírásá-
nak kriminalisztikai azonosító értéke.

Célom az volt ezzel a vizsgálattal, hogy a figyelmet erre a kérdésre 
irányítsam. Hiszen minden lehetőséggel élni kell, amely segítheti a hatékony 
bűnüldözést.
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HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁS – A MEZŐ-
GAZDASÁGI FÖLDEK TULAJDONJO-

GÁNAK MEGSZERZÉSE KAPCSÁN

dr. Hornyák Zsófia
ME-ÁJK, 

Miskolc, Magyarország

Absztrakt

A 2013. évi CXXII. törvény (új földforgalmi törvény) komoly adminisztratív 
terheket és erős állami kontrollt vezet be a földpiacra, melynek egyik 
megnyilvánulási formája az, hogy a föld tulajdonjogának megszerzéséhez 
szükség van a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyására, melyet a helyi 
földbizottság véleménye, állásfoglalása előz meg. A földtulajdonszerzés 
körében a jogügyleteket a hatósági jóváhagyás szempontjából 3 csoportba 
tudjuk sorolni. 1. a föld adásvételi szerződéssel történő megszerzése esetén, 
2. egyéb jogcímen történő tulajdonszerzésekhez kapcsolódó hatósági 
jóváhagyás, és 3. a hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földszerzések. 
Általánosságban érvényes előírás, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv 
határozata ellen bírósági eljárás kezdeményezhető, egyéb jogorvoslat nem 
vehető igénybe.

Kulcsszavak: földforgalom, jóváhagyás, engedélyezés, mezőgazdasági 
igazgatási szerv, ellenőrzés



88

Bevezetés

Abból a célból, hogy a vidéki családi közösségek termelési közösségekké 
szerveződjenek; közepes méretű agrárüzemek jöhessenek létre a 
mezőgazdaságban, de a kis gazdaságok is stabilan tudjanak működni, 
fejlődni; az önfoglalkoztatás elterjedjen; életképes mezőgazdasági termelés 
folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre; valamint hogy 
elkerülhessük a birtokelaprózódásokat, és zavartalanul folyhasson a termelés, 
az Országgyűlés 2013. június 21-én elfogadta a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló, 2013. évi CXXII. törvényt (földforgalmi törvény).41

Ám ezen jogszabály 2013. december 15-i hatálybalépésével csak az 
első fázisába lépett a mezőgazdasági földeket érintő társadalmi viszonyok 
szabályozása, hiszen emellett további két sarkalatos törvény fogja szabályozni 
ezt a területet, nevezetesen az üzemszabályozási42 és a termelésszervezési 
törvény.43 Ezen jogszabályok kiegészítéseként az Országgyűlés 2013. december 
elején elfogadta a 2013. évi CCXII. törvényt (földről szóló törvény), mely a 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról rendelkezik. 
Valamint figyelemmel kell lenni a termőföld tulajdonjogának megszerzését 
vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló 
jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló, 2014. évi VII. törvény 
rendelkezéseire is. A speciális szabályozás mellett, természetesen a Polgári 
Törvénykönyv (Ptk.) és a közigazgatási eljárásról szóló törvény (Ket.) 
generális joganyagát is alkalmazni kell.

41  Erről bővebben lásd még: Szilágyi János Ede: A földforgalmi törvény 
elfogadásának indokai, körülményei és főbb intézményei. In: Korom Ágoston (szerk.): 
Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Budapest, 2013., 109-119.
42  Az üzemszabályozással kapcsolatosan lásd: Kurucz Mihály: Az ún. agrárüzem-
szabályozás tárgyának többféle modellje és annak alapjai. In: Korom Ágoston (szerk.): 
Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Budapest, 2013., 55-77.
43  Lásd még: Olajos István: A termőföldek használata az erdő- és mezőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján. In: Korom Ágoston (szerk.): 
Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Budapest, 2013., 121-135.
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Hatósági jóváhagyás44

Az új földforgalmi törvény a többi EU tagállamhoz hasonlóan közvetett 
korlátozási eszközöket vezet be a földszerzéseket illetően a birtokpolitikai 
célok elérése érdekében, ilyen például az egyes forgalmi ügyletek hatósági 
jóváhagyáshoz kötése. A szerzési tilalmak és korlátozások eredményes 
betartatásához szükség van a földszerzések előzetes hatósági engedélyezésének 
bevezetésére. A hatósági engedélyezés rendszere már bevezetésre került az 
agrártámogatások forgalmában, így az közvetetten a földtulajdonjogot és a 
haszonbérleti jogot is érinti, fennállt a termőföldek forgalmában az 1987. 
évi I. törvény hatályba lépéséig, mely törvény pedig a külföldiek ingatlan 
tulajdonszerzéséhez írta elő a Pénzügyminisztérium előzetes engedélyének 
szükségességét, tehát nem újkeletű intézmény a magyar jogban. 

A Csatlakozási Szerződés45 értelmében Magyarországnak lehetősége 
van bevezetni a hatósági engedélyezési rendszert, tehát az előzetes hatósági 
eljárás nem ütközik az uniós szabályokba, a közösségi bírósági joggyakorlat46 
is megengedettnek minősíti.47 Az új földforgalmi törvény hatósági 
jóváhagyásra vonatkozó rendelkezései 2014. május 1. napjától hatályosak, 
ezek értelmében a föld adásvételi szerződéshez szükség van a mezőgazdasági 
igazgatási szerv jóváhagyására, melyet a helyi földbizottság véleménye előz 
meg. Az 560/2013 (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében a mezőgazdasági 
igazgatási szerv jelen esetben a megyei földhivatalt jelenti. 

A földtulajdonszerzés körében a jogügyleteket a hatósági jóváhagyás 
szempontjából 3 csoportba tudjuk sorolni. 1) A föld adásvételi szerződéssel 
történő megszerzése esetén, 2) egyéb jogcímen történő tulajdonszerzésekhez 
kapcsolódó hatósági jóváhagyás, 3) hatósági jóváhagyáshoz nem kötött 
földszerzések. 

1) Adásvételi szerződések hatósági jóváhagyása esetén a 
mezőgazdasági igazgatási szerv a jegyzőtől beérkező dokumentációt először 

44  2013. évi CXXII. törvény 23.§ - 36. §-a és 68. §-a.
45  Lásd: Korom Ágoston: Az új földtörvény az uniós jog tükrében. Jogegyenlőség 
vagy de facto más elbírálás? In: Korom Ágoston (szerk.): Az új magyar földforgalmi 
szabályozás az uniós jogban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013., 11-24.
46  Lásd: C-302/97; C-300/01; C-452/01. számú ügyek
47  „Az új földtörvény vitaanyaga – A magyar föld védelmében” http://ujfoldtorveny.
kormany.hu/a-magyar-fold-vedelmeben (2014-02-21)
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formai vizsgálatnak veti alá és 15 napon belül dönt ezek alapján a jóváhagyás 
megtagadásáról, amelyre egyebekben a törvényben meghatározottan 
felsorolt esetekben van lehetőség. Ha nem kerül sor első körben a jóváhagyás 
megtagadására, akkor megkeresi a helyi földbizottságot állásfoglalásának 
előterjesztésére, amely a helyi viszonyok figyelembe vételével, a köztudomású 
tények alapján, a törvényben meghatározott szempontok alapján kerül 
kialakításra. A helyi földbizottságnak 15 nap áll rendelkezésére (amely további 
15 nappal meghosszabbítható) a jóváhagyás megtagadására vagy megadására 
irányuló állásfoglalásának megküldésére. A vizsgálati szempontok 
valamennyi elővásárlásra jogosult és eredeti vevő vonatkozásában irányadók 
és a vizsgálat elvégzendő. Ezek alapján a helyi földbizottság nyilatkozik 
arról, hogy mely elővásárlásra jogosulttal (vagy jogosultakkal), illetőleg 
eredeti vevővel kapcsolatban támogatja a szerződés jóváhagyását. A helyi 
földbizottság állásfoglalására is tekintettel a mezőgazdasági igazgatási szerv 
újra megvizsgálja a szerződés jóváhagyásának és megtagadásának feltételeit 
és meghozza határozatát, amelyet záradékolt formában rávezet a szerződésre. 
A jóváhagyás megtagadásának vannak a törvényben meghatározott kötelező 
esetei és az igazgatási szerv belátásától függő esetek, pl. ésszerűtlen 
birtokszerkezet létrejötte. Kötelező a jóváhagyás megtagadása, ha

a) az adásvételi szerződés a jogszabályi előírások megsértése miatt létre 
nem jött szerződésnek, vagy semmis szerződésnek minősül;

b) ha az adásvételi szerződés nem tartalmazza a vevőnek a 
tulajdonszerzéshez szükséges nyilatkozatait, vagy ha azok önállóan, 
a törvény által előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően nem 
kerültek csatolásra; 

c) ha az elfogadó nyilatkozat nem felel meg az alakszerűségi 
előírásoknak, vagy nem az elővásárlásra jogosulttól származik, vagy 
ha az elővásárlási jogosulttól származik, de nem állapítható meg 
belőle az elővásárlási jogosultság jogalapja;

d) ha megállapítható az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó eljárási 
szabályok megsértése;

e) ha a mezőgazdasági szerv a helyi földbizottság állásfoglalása alapján 
egyik elővásárlásra jogosulttal és az adásvételi szerződés szerinti 
vevővel sem támogatja az adásvételi szerződés jóváhagyását;

f) ha a helyi földbizottság a meghosszabbított határidő lejártával sem 
adja ki állásfoglalását;
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g) a mezőgazdasági igazgatási szerv a helyi földbizottság által 
támogatott elővásárlásra jogosulttal, illetve az adásvételi szerződés 
szerinti vevővel kapcsolatban a helyi földbizottság értékelésével 
ellenkező következtetésre jut; vagy megállapítja, hogy velük szemben 
az ingatlanügyi hatóság az adásvételi szerződés közlését megelőző 5 
éven belül jogerősen földvédelmi bírságot szabott ki; vagy jogerősen 
megállapított földhasználati díjtartozásuk áll fenn.

Az igazgatási szerv feladata, hogy több versengő ajánlat közül kiválassza a 
birtokpolitikai céloknak leginkább megfelelő győztes ajánlatot.
Az eljárás előnye, hogy minden egyes átruházási szerződés csak hatósági 
engedély alapján jöhet létre, mindre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, 
és az eljárás során a földhivatal alaposan megvizsgálja, hogy a szerződések 
nem ütköznek-e jogszabályi előírásba. Hátránya viszont, hogy az eljárás 
meghosszabbodik, és a földforgalom költségei is nőnek, ám ezek a költségek 
arányban állnak az elérendő birtokpolitikai célok megvalósulásával, mint 
előnnyel.48

2) Az adásvételnek nem minősülő jogügyletek esetén is fő szabály 
szerint meg kell kérni a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyását (pl. 
csere). Ebben a körben különösen az elbirtoklásra, a végintézkedéssel 
történő tulajdonszerzésre, a végrehajtási, felszámolási, vagy önkormányzati 
adósságrendezési eljárás keretében árverés vagy pályáztatás útján történő 
földtulajdonjog szerzésére állapít meg a törvény speciális szabályokat.

3) Nem szükséges a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása
	 az állam tulajdonszerzéséhez,
	 az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld 

elidegenítéséhez;
	 a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő 

átruházásához;
	 a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához;
	 a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a 

közös tulajdon megszűntetésére kerül sor;
	 a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként 

más földműves részére való átadásával megvalósuló adás-
vételhez; 

	 a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő 
tulajdonszerzéshez.49

48  „Az új földtörvény vitaanyaga….” i.m.
49  Bővebben lásd még: Csák Csilla – Hornyák Zsófia: Az új földforgalmi törvényről. 
Őstermelő, 2013/4, 7-10.
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 A mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyásához kötött, 
a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződésnek hatósági 
jóváhagyására vonatkozó eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni, a földforgalmi törvényben és a földről szóló 
törvényben foglalt eltérésekkel.

 A 2013. évi CCXII. törvény szabályai alapján az eljárás 
ügyintézési határideje 60 nap, mely egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal 
meghosszabbítható, de csak kivételesen indokolt esetben.
 Amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv a jogügyletet 
jóváhagyja, akkor a jogügyletet tartalmazó szerződés, illetve okirat két eredeti 
példányát látja el jóváhagyó záradékkal és azt a jóváhagyását tartalmazó 
határozatával egyidejűleg megküldi a szerző fél részére.50

Általánosságban érvényes előírás, hogy a mezőgazdasági igazgatási 
szerv határozata ellen bírósági eljárás kezdeményezhető, egyéb jogorvoslat 
nem vehető igénybe. A helyi földbizottság állásfoglalásával szemben 
jogorvoslati lehetőség ugyanakkor kizárt. Lényeges megemlíteni, hogy a 
földbizottság állásfoglalásának elmaradása esetén (hallgat a bizottság) az 
igazgatási szerv – mint jogszabályban rögzített megtagadási ok – jóváhagyást 
megtagadó határozatot hoz. A határozat bírósági felülvizsgálata során azonban 
jogértelmezési és jogalkalmazási kérdésként merül fel, hogy a jogszabályban 
rögzített kötelező megtagadási ok miatt, ebben az esetben eredményesen 
támadható-e a határozat, azaz egy bizottság mulasztásával megvalósuló 
jogsértés miként orvosolható.51

50  Bővebben lásd még: Olajos István – Szilágyi Szabolcs: Az agrárjogot érintő 
legfontosabb változások Magyarországon 2011 és 2013 között. Agrár- és Környezetjog, 
2013/15, 111-115.
51  A földforgalmi törvényről lásd még: Csák Csilla – Hornyák Zsófia: Az átalakuló 
mezőgazdasági földszabályozás. Advocat, 2013/1-4., 12-17.; Csák Csilla – Szilágyi János 
Ede: Legislative tendencies of land ownership acquisition in Hungary. In: Roland Norer – 
Gottfried Holzer (szerk.): Agrarrecht Jahrbuch 2013. Wien, Graz: Neuer Wissenschaftlicher 
Verlag, 2013, 215-233.; Olajos István – Nagy Zoltán –Szilágyi Szabolcs: The most 
important evolutionary tendencies of the agricultural law at the level of WTO. http://www.
cedr.org/congresses/luzern/pdf/Commission_III_Hongrie.pdf (2014-02-19). A korábbi 
szabályozásról lásd: Bobvos Pál: A földtulajdon és a földhasználat szerkezetének átalakítása 
hazánkban. Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica, 1994/2., 1-20.; 
Fodor László: Kis hazai földjogi szemle 2010-ből. In: Csák Csilla (szerk.): Az európai 
földszabályozás aktuális kihívásai. Novotni Kiadó, Miskolc, 2010., 115-130.
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A szerzési korlátozások hatósági ellenőrzése

Az ügyész pert indíthat a szerződés semmiségének megállapítása iránt. A föld 
tulajdonjogának, illetve a földhasználati jogosultság megszerzésére irányuló 
szerződés semmis akkor, ha a földforgalmi törvény szerzési korlátozásába, 
tilalmába ütközik. A semmisség megállapítása esetén az egész szerződés 
érvénytelen lesz.

A mezőgazdasági igazgatási szerv feladata a szerzési feltételek, 
illetve korlátozások, és tilalmak betartásának ellenőrzése. A mezőgazdasági 
igazgatási szerv jogosult a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzés tárgyához 
kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón 
tárolt adatokba betekinteni, azokról másolatot készíttetni, valamint a szerző 
féltől felvilágosítást, tájékoztatást kérni.

A Kormány 560/2013. (XII.31.) Korm. rendelete alapján a szerzési 
feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, és az ezzel 
kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására mezőgazdasági igazgatási 
szervként első fokon a járási földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt 
jelöli ki.

A 2014. évi VII. törvény, a zsebszerződésekről

Az Országgyűlés törvényt is alkotott a jogszabályi rendelkezések kijátszását 
célzó múltbéli jogügyletek feltárására, és a jogsértő állapotok helyreállítására. 
A zsebszerződésekről szóló, 2014. évi VII. törvény 2014. március 13-án lépett 
hatályba. Ezen törvény alapján az ügyész vizsgálatot indít, amennyiben olyan 
bejelentést kap, mely alapján feltételezhető, hogy a jogügylet a termőföld 
tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 
rendelkezések kijátszására irányul. Ha megállapítható, hogy a jogügylet a 
termőföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések 
kijátszására irányult, a termőföldet annak tulajdonosa a rendelkezési jogának 
fenntartása nélkül a tulajdonjogot szerezni kívánó fél birtokába bocsátotta, 
és ezért ellenszolgáltatást kapott, melynek fejében véglegesen lemondott 
tulajdonosi jogainak gyakorlásáról a tulajdonjogot szerezni kívánó fél javára, 
akkor az ügyész a jogügylet semmisségének megállapítása iránt indított 
perben indítványozza, hogy a bíróság ezen termőföld tulajdonjogát az állam 
javára ítélje meg. Ha megállapítást nyer a jogügylet semmissége, az ügyész 
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indítványozhatja a jogügylet alapján történt ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 
törlését vagy megváltoztatását, valamint a jogellenes jogügyletet megelőző 
ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállítását. A jogügylet semmisségének 
megállapítása esetén a bíróság a felek szerződését a határozathozatalig 
terjedő időre haszonbérleti szerződésként tartja hatályban abban az esetben, 
ha a tulajdonjogot szerezni kívánó fél a termőföldet már legalább tíz éven 
keresztül birtokolja. Ha a bíróság meghozta ítéletét, az ingatlanügyi hatóság 
8 napon belül köteles az abban foglaltakat az ingatlan-nyilvántartásba 
átvezetni.52

Mezőgazdasági földterületek jogellenes megszerzése53

A jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyvben (2012. évi C. törvény) a 
jogalkotó önálló tényállásként büntetni rendeli a termőföld jogellenes 
megszerzését. E szerint bűntett miatt szabadságvesztéssel büntetendő, aki a 
jogszabályi tilalom kijátszásával semmis szerződést köt abból a célból, hogy 
föld tulajdonjogát megszerezze, vagy használati jogot alapítson. Az ebben 
közreműködő ügyvéd, jogtanácsos, közjegyző szintén szabadságvesztéssel 
büntetendő. 2014. május 2-ától ugyanúgy szabadságvesztéssel büntetendő az 
is, aki az ilyen szerződés leplezésére létrehozott megállapodás alapján a földet 
használja, hasznait szedi. Korlátlanul enyhíthető annak a bűnelkövetőnek a 
büntetése, aki e bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutna, a 
hatóságnál bejelenti és az elkövetés körülményeit feltárja.
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A foglalkoztatási jog területén rendszeresen oldanak meg a felek különböző 
jogvitákat, amelyeket vagy bíróság elé visznek, vagy alternatív vitarendezési 
eszközökkel rendeznek. A nemzetközi szervezeteknél általánosan rögzített 
szabály, hogy a bírói utat minden esetben megelőzi egy ún. tárgyalás a 
panaszos és a felsőbb vezetés között. Kérdés azonban, hogy az eredménytelen 
tárgyalást minden esetben bírósági eljárásnak kell-e követnie, vagy nyitott 
a lehetőség az alternatív vitarendezési módszerekre is? A tanulmány a 
bírósági eljárás ismertetését követően bemutatja azon alternatív vitarendezési 
módszereket, amelyek jellegüknél fogva leginkább megfelelnek a nemzetközi 
szervezetekben való alkalmazhatóság kritériumának, megvizsgálja a 
lehetséges kérdésfelvetéseket, és bemutatja a Nemzetközi Valutaalap 
vonatkozó gyakorlatát.

Kulcsszavak: alternatív vitarendezés, adminisztratív bíróság, munkaügyi 
jogvita, nemzetközi szervezet, személyzeti szabályzat
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1. A Bírói Vitarendezés Működése és Szerepe a Nemzetközi 
Szervezeteknél

A nemzetközi szervezeteknél foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztviselők 
munkaügyi jogvitáinak elbírálására a lehetséges alternatív, formális vagy 
informális vitarendezési eljárások kimerítése után az egyes szervezeteknél 
működő ún. adminisztratív bíróságok előtt kerül sor, amelyek ítélkezési 
gyakorlatának alapját nemzetközi jogelvek, az ún. személyzeti szabályzatok 
(staff regulations) és az ítélkezési gyakorlat adja. Esetjog nincs, azaz nem 
kötelesek magukat tartani a bírák előző ítéleteikhez, ugyanakkor a megelőző 
döntések mindig tartalmazhatnak olyan irányt mutató döntéseket, elveket, 
amelyeket később is figyelembe vesznek az ítélkező szervek.54 Az adminisztratív 
bíróságok munkájuk során végeznek egyfajta jogfejlesztő tevékenységet is 
– jóllehet, eredményeik többnyire szervezeten belül maradnak, illetve sok 
esetben nem is önálló „találmányok”, hanem a nemzetközi jog jogelveit 
alkalmazzák. Az mindenesetre megállapítható, hogy kifejezetten nemzetközi 
szervezetekre vonatkozó joganyag és ahhoz kapcsolódó joggyakorlatról nem 
tudunk beszámolni, sokkal inkább a meglévő általános nemzetközi bírósági 
gyakorlat specializációját figyelhetjük meg.

1. 1. A Bírói Vitarendezés Szerepe

A nemzetközi szervezetek adminisztratív bíróságai egészében véve hasonló 
feladatot végeznek, mint az állami szinten működő törvénykező fórumok 
azzal a különbséggel, hogy nem látnak el büntető- és közigazgatási jellegű 
bíráskodást. Az adminisztratív bíróságot olyan fórumként határozhatnánk 
meg, mint amely védi és biztosítja a normákban lefektetett rendet, a 
tisztviselők jogait és törvényes érdekeit. A meghatározás első fele arra utal, 
hogy a nemzetközi szervezetek működéséhez szükséges rendfenntartó erőt 
képviselik a tisztviselőkkel szemben, a másik fele pedig ennek ellenkezőjét 
fogalmazza meg, amennyiben a bíróság a szervezet részéről történő jogellenes 
gyakorlattal szemben védi a tisztviselőket.
Nem minden esetben célszerű és egyáltalán lehetséges azonban bírósághoz 

54 Erről ld. bővebben a szerző Alapjogok védelme a nemzetközi és hazai tisztviselők 
munkaügyi jogvitáiban című tanulmányát (Studia Juridica et Politica Jaurinensis, Széchenyi 
István Egyetem, 2014/1.)
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fordulni. Ezekre a kérdésekre kínál megoldást az alternatív vitarendezés, 
amely ugyanakkor eddig nem terjedt el olyan mértékben a nemzetközi 
szervezetek kötelékén belül, mint ahogyan általában jellemző a modern jog 
alanyai között.

2. Az Alternatív Vitarendezés Szerepe és Tipológiája

Az alternatív vitarendezés hatékonyan képes megoldani olyan jogvitákat, 
amelyeket a bírói út esetleg elnehezítene, vagy a formális eljárás nem 
kívánt eredményre vezetne akár mindkét fél részéről. További előnye, hogy 
tehermentesíti az adminisztratív bíróságokat, valamint lehetőséget kínál 
arra, hogy a vita legkorábbi stádiumában megoldást találjanak a felek. 
Hozzá kell tennünk, hogy a személyes közreműködés olyan eredményeket, 
kompromisszumokat hozhat létre, amelyek bírói úton már csak a jogszabályi 
kötöttségek, keretek okán szóba sem kerülnének. Ugyanígy elmondható, 
hogy a leggyorsabb és legköltségkímélőbb megoldást kínálja ez a rendszer, 
amely jóval kevesebb szervezettséget igényel, mint a hagyományos bírói út.55 

Alternatív vitarendezési módszerek ismertek mind a büntető-, mind 
a közigazgatási-, mind pedig a magánjog területén. Jelen tanulmányban 
munkaügyi jogvitákról beszélünk, így a következőkben magánjogi 
megoldásokkal foglalkozunk, ezeken belül pedig röviden felvázoljuk 
azon módszerek működését, amelyek legkönnyebben alkalmazhatók egy 
nemzetközi szervezetnél.

– Választottbírósági eljárás
Az eljárást választottbírósági szerződés előzi meg, amelyben a felek 
megállapodnak, hogy meghatározott, akár szerződéses, akár szerződésen 
kívüli jogviszonyukból keletkezett vagy keletkező vitájukat választottbíróság 
elé terjesztik.56 Mint látni fogjuk, belsőleg szervezett választottbírói tanácsnak 
szerepe lehet jogviták eldöntésében, főként a nem tisztviselői jogállású 
munkavállalók jogvitáinak tekintetében.57

– Közvetítői eljárás (mediáció)
A mediáció tájékoztató jellegénél fogva alkalmas arra, hogy a felek a 

55 SECNAV Instruction 5800.13A, 2005. december 22. 2-3. o. (http://adr.navy.mil/
docs/SIGNED580013A.pdf)
56 A fogalmat a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 5. §-a szerint 
határoztuk meg, azonban ez a definíció teljességgel alkalmazható a nemzetközi viszonyokra is.
57 ld. 2. 2. pont
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szükséges információk birtokában saját belátásuk szerint döntsenek egy 
adott vitában.58 Bár a későbbiekben kifejtünk néhány ellenérvet a módszerrel 
kapcsolatban, előzetesen érdemes rögzítenünk, hogy az itt lefolytatott eljárás 
általános jellemzőiben leginkább a gazdasági mediációhoz hasonlítható 
olyan szempontból, hogy esetünkben is kritérium a titoktartás és a szervezet 
„arculatának” védelme. A mediációt helyeslő szakmai vélemények szerint a 
módszer előnyös, hiszen a feleken és a mediátoron kívül – aki titoktartási 
kötelezettséget vállal – más nem szerez tudomást adott ügyről.

– A felek által vezetett közvetítői eljárás 
Annyiban különbözik a képzett mediátor által vezetett eljárástól, hogy 
itt a felek is részt vesznek kommunikációs és vitarendezési tréningeken, 
hogy aktívan hozzá tudjanak járulni a konfliktus feloldásához.59 A mediátor 
inkább egyfajta felügyelő szerepében jelenik meg, nem pedig a megoldás 
előmozdítójaként, direkt közvetítőként.

– Tárgyalás
Minden nemzetközi szervezet személyzeti szabályzata rendelkezik az esetről, 
amikor munkaügyi jogvita merül fel a tisztviselő és a szervezet között. Az 
Egészségügyi Világszervezet például úgy fogalmaz, hogy „bármely belső 
konfliktus, amelyet nem sikerül szervezeten belül megoldani, az ENSZ 
Adminisztratív Bíróságához60 vagy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
Adminisztratív Bíróságához61 kerül.” Ennek alapján elmondható, hogy 
a nemzetközi szervezetek belső szabályzataikban rögzítik a tárgyalási 
kötelezettséget, ezzel mintegy normatív alapot adva az alternatív vitarendezési 
eljárások szervezeten belüli alkalmazhatóságának.

– Békéltető eljárás
A magyar szakirodalom elsősorban a fogyasztóvédelmi jog kapcsán ismeri, de 
például Japánban általános magánjogi vitarendezési módszerként tekintenek 
rá. A nemzetközi jogtudomány is elismeri jelentőségét és hatékonyságát, 
általában a békéltetőnek az a feladata, hogy a felekkel külön-külön találkozva 
összegyűjti azok prioritásait, és ezek tudatában mozdítja előre a vitarendezést.

58  Michael Williams. Resolving Conflicts: How a Mediator Works. Google Books 
Edition. 3. o.
59 Gregorio Billikopf. 2014. Party-Directed Mediation – Facilitating Dialogue 
Between Individuals. (3rd edition), University of California. 3. o.
60 WHO Staff Regulations, Art. XI, 11.2. pont
61 Uo. Sec. 12. 1240.1. pont
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2. 1. Alkalmazható-e az Alternatív Vitarendezés Nemzetközi 
Szervezeteknél?

Szükséges lenne törekedni arra, hogy minél több szervezetnél elfogadott és 
gyakran alkalmazott módszer legyen az alternatív vitarendezés. Az előbbi 
pontban felsoroltuk azokat az alternatív vitarendezési megoldásokat, amelyek 
a legkönnyebben alkalmazkodhatnak a nemzetközi szervezetek sajátos 
berendezkedéséhez. Mint láttuk, a tárgyalás önmagában a szabályzat részét 
képezi, tehát ezen a területen évtizedes gyakorlat figyelhető meg. 

Ugyanakkor mediációt már nem olyan magától értetődő alkalmazni 
egy igazgatási szervnél a következők miatt: egyfelől a közvetítői eljáráshoz 
szükségszeren kell egy független közvetítő. A hangsúly mindenképpen 
a függetlenségen van, hiszen ez a körülmény azt feltételezi, hogy kívülről 
kell érkeznie a szóban forgó szakembernek. Ugyanakkor felmerülhetnek 
adatvédelmi kérdések, amennyiben egy szervezeten kívüli személy a 
konfliktuskezelés útján betekintést nyerhet belső ügyek dokumentációs 
állományába. A probléma feloldásaként lehetőség nyílhat arra, hogy a 
nemzetközi szervezet állandó megbízást ad egy mediátornak vagy egy 
mediációval foglalkozó szervezetnek – ugyanakkor kérdés, hogy maradhat-e 
független egy mediátor a megbízójával szemben? Mindezek fényében 
elmondható, hogy bár sokszor igen fontos lenne az erőviszonyok egyenlősége 
érdekében, hogy egy szakképzett tárgyaló részt vegyen az egyeztetési 
folyamatokban, erre nehezen kerül sor. 

Bár a mediátor köteles megőrizni a tudomására jutott titkokat, 
csakúgy, mint az ügyvéd, a kötelezettség megszegésének következményeivel 
mégis számolnia kell annak, aki igénybe veszi a közvetítői eljárás segítségét. 
A mediáció igen elterjedt gazdasági társaságok, állami igazgatási szervek 
működésében is, de nem említhetjük egy csoportban ezen jogalanyok és a 
nemzetközi szervezetek adatállományát, azaz egy információ kikerülése az 
egyik és a másik esetben egészen eltérő következményekkel jár.62 Nem lehet 
érv ez ellen, hogy igen ám, de a bírósághoz ugyanúgy kötelesek benyújtani 
a szükséges dokumentumokat, ezekkel és az előterjesztett álláspontokkal 
pedig éppúgy kiadhatnak szenzitív adatokat a felek, mint a mediáció alatt. 
62   Alapvető eltérés mutatkozik abban, hogy míg a magánvállalkozás üzleti 
titkainak megsértése negatív hatásában a magánfelek károsodásában általában kimerül, az 
igazgatási szerv adatállománya pedig belső konfliktusig sem mindig jut el, addig utóbbi az 
egész nemzetközi közösségre befolyással bírhat.
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Látnunk kell azonban a különbséget, amely abban áll, hogy a bíróság belső 
szerv, a mediátor pedig lehet külső is. Ha belülről érkezik, akkor amint a 
kínai jogban mondják, fennáll a lehetősége, hogy a tisztviselő bemegy a saját 
véleményével és kijön a feletteséével.63 A külső szakemberrel kapcsolatban 
pedig a fentebb vázolt gondolatmeneten kell végigmennünk. Természetesen 
hasonló kétségeket vethet fel a békéltető eljárás, hiszen ott is megoszthatják 
a felek az adatokat. Létezik azonban még egy nagy különbség a bíróságok és 
az alternatív vitarendezési eljárások többsége között: nevezetesen az, hogy 
amíg a bíróságoknál jogi normán alapszik az adatszolgáltatási kötelezettség, 
addig az alternatív módszereket elsődlegesen a felek irányítják, azaz annyit 
osztanak meg egymással (és a közvetítővel), amennyit jónak látnak. Éppen 
ezért előnyös a mediációban a felek által vezetett típust választani, hiszen 
ott az érintettek elsajátítják a tárgyalási és kommunikációs technikákat, a 
mediátor maga pedig csak felügyeli a folyamatot.

Nem szabad elfeledkeznünk arról az alapvető különbségtételről, hogy 
külső, vagy belső vitát kell rendezni az említett módszerrel. Teljesen más 
elbírálás alá esik az az eset, amikor a nemzetközi szervezet olyan jogvitában 
szerepel félként, ahol az ellenérdekelt rajta kívül áll (pl. egy szervezet és egy 
bank jogvitája) és az az eset, amikor az ellenérdekelt fél a szervezeten belül 
foglal helyet (egy szervezet és a tisztviselőjének jogvitája). Előbbire számos 
alternatív vitarendezési módszer létezik, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 
(ICC) például honlapján64 ajánl fel alternatív vitarendezési megoldásokat a 
nemzetközi szervezeteknek. Ugyanakkor utóbbi megoldása jelenleg még a 
tárgyalás-bírósági eljárás tengelyében mozog, amelynek oka a fentebb vázolt 
kérdésekben keresendő.

2. 2. A Nemzetközi Valutaalap Alternatív Vitarendezési Gyakorlata

A nemzetközi szervezetek közül a Nemzetközi Valutaalap (IMF) volt az 
egyetlen, aki nyilvános jelentésben mutatta be a 2001-ben folytatott kiterjedt 
kutatási eredményeit a vitarendezési módok feltárása és ezek bővítése 
érdekében.65 Ebben rögzítették, hogy a szervezet teljes körű formális és 
63 Hrecska Renáta. 2013. Keleten a helyzet változatlan? A kínai és magyar munkajogi 
szabályozás összehasonlítása a versenyképesség és munkavállalói jogok tekintetében. De 
Iurisprudentia et Iure Publico, 7(2):27. (http://dieip.hu/wp-content/uploads/2013-2-10.pdf)
64 http://www.iccwbo.org/about-icc/organization/dispute-resolution-services/
65 IMF External Panel. 2011. Review of the International Monetary Fund’s Dispute 
Resolution System. (http://www.imf.org/external/hrd/dr/112701.pdf)
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informális vitarendezési rendszert alakított ki. A szervezetnél több mint húsz 
éve lehetőség van igénybe venni kívülről érkező független képviselőket 
(ombudsperson), akik megoldási javaslatokat dolgoznak ki a munkaügyi 
jogvita megoldására. Az informális vitarendezés e módján felül formális 
módszerként működik egy Sérelemügyi Bizottság (Grievance Commitee), 
amely egy külső független választottbíróból és választott tisztviselőkből áll. 
Emellett természetesen több mint tíz éve működik a szervezet Adminisztratív 
Bírósága.66

Tovább árnyalja a szervezeten belüli foglalkoztatási képet, hogy 
vannak szerződéses munkavállalók, akik nem minősülnek tisztviselőnek 
a személyzeti szabályzat értelmében, és ezen személyek nem jogosultak 
igénybe venni sem a Sérelemügyi Bizottság, sem az Adminisztratív Bíróság 
eljárását. Panaszukat egy Igazgatási Felülvizsgálat során bírálja el az igazgató, 
a személyzeti politikáért felelős tag, és egyszemélyes választottbírói eljáráson 
vesznek részt a Bizottság elnöke előtt.67 Hozzá kell tennünk, hogy ebben az 
esetben az eljáró szerv nem jogosult megváltoztathatni a szerződés tartalmát, 
vagy akár megújítani egy határozott idejű munkaszerződést.68

Néhány pontban összegezve a következőkben fogalmazhatók meg 
azok a problémás pontok, amelyeket többségében az összes nemzetközi 
szervezetben fejleszteni kellene: 

- Kommunikáció és átláthatóság
- A konfliktus megelőzésére való nagyobb hangsúlyhelyezés
- Mediációs és békéltető eljárások erősítése
- A vitarendezési eljárások hozzáférhetőségének javítása
- A vitarendezési eljárások hatékonyságának fejlesztése

 Elmondható, hogy nem létezik olyan integrált rendszer, amely 
minden nemzetközi szervezetre alkalmazható lenne, ugyanakkor a fenti 
problémákra mindenhol megoldást kell kínálni. Az olyan nemzetközi 
igazgatási szervezetek, mint amilyen az IMF – de ide sorolhatjuk éppúgy az 
ENSZ-et és szakosított szervezeteit, a Világbankot, és akár az Európai Uniót 
is – számos nemzetközi közjogi privilégiumot és mentességet élveznek, 
amely megóvja a szervezet karakterét, és függetlenséget biztosít annak 
tagállami belső jogrendszereitől. Tény ugyanakkor az is, hogy ezen belső 

66 Uo. ii. o.
67 Uo. 19. o.
68 Uo. 19. o.
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szabályozásokat ugyanazon alapelvek és célok mentén szükséges kialakítani, 
mint ami az állami jogrendszereket jellemzi. Éppen ez utóbbi okán minden 
szervezet önálló jogot alakít ki, amely a munkajog területén létesítendő 
jogviszonyaikra is kiterjed.69 A rendszer ilyen módon történő felépítése 
megnyilvánul a vitarendezés függetlenségében is. A nemzetközi szervezetek 
működését szabályozó egyik alapelv a nemzetközi együttműködés elve, 
amelynek kiterjesztő értelmezése alapozza meg a tisztviselőkkel szemben 
tanúsított tisztességes és egyenlő bánásmódot.70 
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Absztrakt

Jelen tanulmány napjaink egy kardinális kérdéséről szól; a fogva tartó intéze-
tekben megvalósuló túlzsúfoltságról és a fogva tartási körülményekről, annak 
is egy aspektusáról; az Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikkének meg-
sértéséről. E kérdéskör legkörültekintőbben az Emberi Jogok Európai Bíró-
ságának ítélkezési gyakorlata alapján vizsgálható meg. Erre tekintettel jelen 
tanulmányban bemutatásra kerül az Emberi Jogok Európai Egyezményének 
az embertelen, megalázó bánásmódra vonatkozó része, az említett bánásmód 
fogalma és az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó gyakorlata.

Kulcsszavak: embertelen, megalázó, Emberi Jogok Európai Bírósága, Em-
beri Jogok Európai Egyezménye, túlzsúfoltság
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Bevezetés

Napjainkban kiemelt figyelmet kap az emberi jogok védelme, így többek kö-
zött a fogvatartottakkal szemben tanúsított bánásmód is. Az Emberi Jogok 
Európai Bírósága (továbbiakban: Bíróság) különös gondossággal vizsgálja 
meg, hogy a fogvatartottakkal szemben tanúsított bánásmód, illetve büntetés 
megalázó vagy embertelen-e. Azért is igényel kiemelt figyelmet e kérdés-
kör, mert a Bíróságnak az eset összes körülményét kell megvizsgálnia ahhoz, 
hogy megállapítsa, megvalósult-e az Emberi Jogok Európai Egyezménye (to-
vábbiakban: EJEE) 3. cikkének sérelme.

 A Bíróság már számos esetben hozott elmarasztaló ítéletet. Az min-
denesetre leszögezhető, hogy a nemzetközi és a hazai gyakorlatban a legy-
gyakrabban előforduló ok, ami megalapozza az embertelen vagy megalázó 
bánásmódot: a túlzsúfoltság és a nem megfelelő fogva tartási körülmények. 
Ezen okhoz képest nagyságrendileg sokkal kisebb mértékben fordulnak elő 
az egyéb, az EJEE 3. cikkében meghatározott abszolút tilalmat sértő okok. 
Meg kell jegyezni, hogy teljes körűen nem lehet felsorolni azokat az okokat, 
amelyek megalapozzák a 3. cikk sérelmét. Így a tanulmány a túlzsúfoltság 
és a fogva tartási körülmények kérdésével foglalkozik részletesebben, s csak 
példálózó felsorolást ad az egyéb okokra nézve.

Jogforrási háttér

A kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetések tilalmá-
nak jogforrási hátteréről három szinten beszélhetünk. Az első szinten helyez-
kednek el az Egyesült Nemzetek Szervezete (továbbiakban ENSZ) keretében 
létrejött dokumentumok:

 • Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 5. cikk 

 • Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 7. és 10. cikk

 • ENSZ Minimum Standard Szabályok 31. pont 

 • A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések 
vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény (Magyarországon kihirdet-
ve: az 1988. évi 3. törvényerejű rendelettel)
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 • A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód 
vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyve (Magyarországon 
kihirdetve: a 2011. évi CXLIII. törvénnyel)

A második szintet jelentik az Európa Tanács égisze alatt elfogadott 
dokumentumok:

• Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikk

• A kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánás-
mód megelőzéséről szóló európai egyezmény (Magyarországon kihirdetve: 
az 1995. évi III. törvénnyel) 

• Európai Börtönszabályok

Végül a harmadik szinten a nemzeti, belső jogszabályok találhatók:

• Magyarország Alaptörvénye  

• A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. 
tvr. (Bv. Kódex)

• A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának sza-
bályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet (Bv. Szabályzat)

• A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. 
Törvény)

A Bíróság az elé kerülő kérelmek elbírálása során azt vizsgálja, hogy 
az adott bánásmód illetve büntetés sérti-e az EJEE 3. cikkét. Erre tekintettel a 
tanulmány jogforrási háttérként az EJEE-re tér ki.

Az EJEE a 3. cikkében mondja ki azt, hogy „Senkit nem lehet kínzás-
nak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni”. 
Látható, hogy a „kegyetlen” kifejezés ebben a cikkben az ENSZ dokumen-
tumaitól eltérően nem szerepel (vö. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 
5. cikk, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 7. cikk). 
Haraszti Margit Katalin szerint ennek az lehet az indoka, hogy a kegyetlensé-
get a „kínzás, vagy embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés” fogalma 
nyelvi értelemben magában foglalja. (Haraszti 2008, 54)
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Az embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés fogalma

Bár az EJEE – a többi jogforráshoz hasonlóan – az embertelen vagy megalá-
zó bánásmód vagy büntetés tilalmát a kínzás tilalmával együtt mondja ki, a 
terjedelmi korlátok miatt ez utóbbi fogalmának ismertetésétől eltekintünk.

Az Egyezmény hiányossága, hogy nem határozza meg az embertelen 
vagy megalázó bánásmód vagy büntetés fogalmát, így a Bíróságnak kellett 
azt tartalommal kitöltenie. E körben meghatározó jelentősége van Írország 
Egyesült Királyság elleni ügyének (Ireland v. the United Kingdom judgment 
of 18 January 1978, no: 5310/71), amelyben a Bíróság meghatározta, hogy 
mely szempontok alapján minősül egy bánásmód vagy büntetés megalázónak 
vagy embertelennek. Az embertelen bánásmód vagy büntetés nem feltétlenül 
jelent testi sérülést, de „mindenképpen erős testi és lelki szenvedést okoz”. 
„Miközben (…) az embertelen bánásmód vagy büntetés fizikai vagy lelki 
szenvedéssel jár, egy cselekmény akkor megalázó, ha az áldozat súlyosan 
megszégyenül. A megalázó bánásmód vagy büntetés lényege, hogy az érin-
tettben olyan erős félelmet, lelki gyötrelmet és alsóbbrendűségi érzést okoz, 
ami alkalmas arra, hogy a testi és lelki ellenállását megtörje.” (Haraszti 2008, 
56-57)

Meg kell jegyezni: a Bíróság több ítéletében is hangsúlyozta, hogy a 
bánásmódnak el kell érnie a súlyosság egy bizonyos fokát ahhoz, hogy meg-
állapítható legyen az EJEE 3. cikkének megsértése. A Bíróság minden alka-
lommal az eset összes körülményét vizsgálja, s akkor állapítja meg a tilalom 
megsértését, ha a szenvedés meghaladja a fogva tartással szükségszerűen 
együtt járó szenvedés mértékét.

A túlzsúfoltság és a fogva tartási körülmények mint az emberte-
len vagy megalázó bánásmód tilalmának megsértése a fogva tartó 

intézetek gyakorlatában

Az Európai Börtönszabályok az elhelyezéssel kapcsolatban kimondja, hogy 
elvben a fogvatartottakat éjszaka egyszemélyes zárkában kellene elhelyezni, 
kivéve, ha az együttes elhelyezés kívánatosabb. Illetve közös elhelyezés csak 
akkor lehetséges, ha arra a zárka alkalmas és a fogvatartottak is alkalmasak az 
együttlakásra. (Európai Börtönszabályok, 18.5-6.) Az Európa Tanács Kínzás 
Elleni Bizottsága (továbbiakban: CPT) számszerűsítve határoz meg bizonyos 
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mértékeket: a térkihasználás kívánatos mértéke 6 m2/1, még elfogadható mér-
téke pedig 9 m2/2 vagy 12 m2/3, vagy 16 m2/4 fogvatartott. Legideálisabbnak 
a 9-10 m2-es egyszemélyes zárkát tartja a CPT. (Pallo és Törőcsik 2011, 1)

A Bv. Szabályzat a 137. § (1) bekezdésében még ennél is kevesebb 
négyzetméterben határozza meg a mozgásteret: lehetőség szerint férfi elítél-
teknek 3 m2, míg a fiatalkorúaknak és nőknek 3 és fél m2 mozgástér jusson. 
Az egy elítéltre eső légtér pedig lehetőleg 6 m3 legyen. 

A Bv. Törvény kikerüli az egy főre jutó mozgástér és légtér mérté-
kének meghatározását, mindössze annyit rögzít, hogy „Az elítéltek közösen 
helyezhetők el, de ha erre lehetőség van, az elítéltet egyedül kell elhelyezni.”

 Hazánkat már több alkalommal elmarasztalta a Bíróság a bünte-
tés-végrehajtási intézetekben uralkodó túlzsúfolt és egyéb nem megfelelő fog-
va tartási körülmények miatt. Így a:

 • Szél László kontra Magyarország ügyben (judgment of 7 Juny 2011, 
No: 30.221/06): 2,76 és 3,25 m2/fő személyes tér miatt 

 • a Kovács Gábor István kontra Magyarország ügyben (judgment of 
17 January 2012, No: 15707/10): egy átlagosan 16 m2 alapterületű zárkában 
volt 5-7 személy, s csak egy órát tölthettek naponta a zárkán kívül 

 • Fehér Sándor Magyarország elleni ügyében (judgment of 2 Octo-
ber 2013, No: 69.095/10): egy személynek átlagosan 1,7 m2 személyes moz-
gástér jutott, majd másik intézetben 2,16-2,4 m2 jutott egy főre  

 • Hagyó Miklós Magyarország elleni ügyében (judgment of 23 April 
2013, No: 52.624/10): ahol 3,52 m2 jutott egy főre

 • Van egy folyamatban lévő ügye is Magyarországnak a Bíróság előtt: 
Varga Lajos és mások Magyarország elleni ügye (No: 14097/12): összesen 79 
kérelmező fordult a Bírósághoz annak megállapítása érdekében, hogy a túl-
zsúfolt cellákban való elhelyezésük sérti az EJEE 3. cikkét.

Az említett esetekben a Bíróság álláspontja szerint a fogvatartottak 
testi és lelki szenvedésnek voltak kitéve a túlzsúfoltság miatt, amit erősített 
az, hogy naponta kb. egy órát tölthettek a zárkán kívül.
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A nemzetközi gyakorlatban is jellemző a túlzsúfoltság és a fogva tar-
tási körülmények miatti marasztaló ítélet (az ügyek példálózó jellegűek).

Timur Idalov Oroszország elleni ügyében (judgment of 24 September 
2012, no: 5826/03) a kérelmező előadta, hogy azok a zárkák, ahol elhelyezték 
és naponta kb. 23 órát töltött, súlyosan túlzsúfoltak voltak, nem szellőztek, 
természetes napfény sem szűrődött be. Mivel a cellatársak többsége dohány-
zott, így ki volt téve a passzív dohányzás veszélyének is. Ezen túlmenően a 
zárkákban csótányok, tetvek és poloskák terjedtek el.  

Szergej Ananyev és mások Oroszország elleni ügyében (judgment of 
10 March 2012, nos: 42525/07 and 60800/08) a Bíróság szintén azért állapí-
totta meg a 3. cikk megsértését, mert az első és a második kérelmező az egy 
órás séta kivételével az egész napot túlzsúfolt zárkában töltötte, ilyen körül-
mények között étkeztek és tisztálkodtak.

Túlzsúfolt körülmények miatt ütközött a fogva tartás a 3. cikk tilal-
mába a Leonid Kharchenko Ukrajna elleni ügyében (judgment of 18 May 
2011, no: 40107/02) is.

A fogva tartási körülmények miatt állapította meg a Bíróság a 3. cikk 
megsértését X. Törökország elleni ügyében (judgment of 27 May 2013, no: 
24.626/09). Itt a magánzárka nagyon koszos, patkányjárta volt, gyér megvilá-
gítású. A zárka ággyal és WC-vel 7 m2 alapterületű volt, viszont mosdót nem 
helyeztek el benne.

A fentiekhez hasonlóan, az Iacov Stanciu kontra Románia ügyben 
(judgment of 24 July 2012, no: 35972/05) a kérelmezőt túlzsúfolt cellában 
tartották fogva megfelelő higiénia, élelmezés, szabad levegőn való tartózko-
dás és szabadidős tevékenységek nélkül. A fogva tartása során hosszú időn 
keresztül meg kellett osztania az ágyát cellatársával és nem volt meleg víz 
sem a zárkában, ahol egyébként rovarok és/vagy patkányok terjedtek el, to-
vábbá az ágynemű koszos, tetvekkel fertőzött volt. Stanciunak ráadásul szá-
mos krónikus és súlyos betegsége is kialakult. 

A higiéniai problémák a már említett eseteken kívül még számos 
ügyben előfordultak (vö. pl. Kalashnikov v. Russia judgment of 15 July 2002, 
no: 47095/99; Modarca v. Moldova judgment of 13 November 2012, no: 
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37829/08; Florea v. Romania judgment of 14 September 2010, no: 37186/03), 
amelyekben a Bíróság szintén megállapította a 3. cikk megsértését.

Az embertelen és/vagy megalázó bánásmódot megvalósító egyéb 
okok

Fentebb már említésre került, hogy nem lehet taxatíve felsorolni az EJEE 
3. cikkében meghatározott tilalmat kimerítő okokat. Ezért jelen fejezet csak 
néhányat ismertet.

Jelentős probléma, ha a súlyosan beteg fogvatartottak nem kapnak 
megfelelő egészségügyi ellátást az egyes fogva tartó intézetekben (vö. pl. 
Mouisel v. France judgment of 14 November 2002, no. 67263/01).

Ugyancsak megvalósulhat a tilalom megsértése, ha a fogvatartottat 
magánzárkában helyezik el és megfosztják kapcsolattartási lehetőségeitől, 
illetve ha a súlyos mentális zavarban szenvedő fogvatartottat hosszabb időre 
magánzárkában tartják fogva (vö. pl. Renolde v. France judgment of 10 Oc-
tober 2008, no: 5608/05).

Sérti az Egyezmény 3. cikkét az indokolatlan motozás, illetve, ha a 
fogvatartottat még sértegetik is, valamint kigúnyolják (vö. pl. Iwanczuk v. 
Poland judgment of 15 November 2001, no: 25196/94).

A Bíróság akkor is megállapítja a 3. cikk megsértését, ha a bünte-
tés-végrehajtási intézet nem kíséri figyelemmel egy olyan, szellemileg sú-
lyosan beteg fogvatartott állapotát, akinél fennáll az öngyilkosság kockázata. 
Sőt az is kimeríti a 3. cikk megsértését, ha a mentális zavarokkal és szuicid 
hajlammal küzdő fogvatartottat nem börtönkórházban tartják fogva (vö. pl. 
Keenan v. the United Kingdom judgment of 3 April 2001, no: 27229/95).

A fentieken túl még számos ok megvalósíthatja a tilalmazott 
bánásmódot. Így például, ha az intézet tud arról, hogy a fogvatartottat cella-
társai bántalmazzák, mégsem tesz ez ellen semmit, vagy éppen elősegíti azt 
(vö. pl. Premininy v. Russia judgment of 10 February 2011, no: 44973/04). 
Ha nem kap megfelelő élelmezést a fogvatartott (vö. pl. Moisejevs v. Latvia 
judgment of 15 June 2006, no: 64846/01), vagy ha embertelen, megalázó 
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körülmények között szállítják (vö. pl. Pantea v. Romania judgment of 3 June 
2003, no: 33343/96).

Összegzés

A Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján egyértelműen megállapítható, hogy a 
túlzsúfoltság már önmagában kimeríti az embertelen és megalázó bánásmód 
fogalmát. Ehhez esetenként párosulnak még a nem megfelelő fogva tartá-
si körülmények, amelyek általában a higiéniai problémákban mutatkoznak 
meg. Látható, hogy a Bíróság bár megvizsgálja az eset összes körülményét, 
de ha a fogva tartás akár egy kis mértékben is annak jelét mutatja, hogy nem 
felel meg a nemzetközi követelményeknek, akkor a fogvatartott kérelme min-
den bizonnyal sikeres lesz. Bár az előbb említett okokon kívüli, az emberte-
len és megalázó bánásmódot kimerítő okok teljes körűen nem sorolhatók fel, 
jelen tanulmány kísérletet tett a legjellemzőbbek összeválogatására.
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ 
KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE AZ ÚJ 

POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVBEN

Kiss János Márk
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

A rendszerváltás óta viszonylag egységes bírói gyakorlat alakult ki, mind az 
orvos-beteg kapcsolat jogi értékelése, mind pedig a felelősségi szabályok 
alkalmazása tekintetében. Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése új 
fejezetet nyithat az orvos ellen indított kártérítési perek történetében. Vagy 
mégsem? 

 Az orvosa kontraktuális felelősség szabályait tekintve az új törvény-
ben megvalósult koncepcionális változások markáns hatással lehetnek ezekre 
a jogviszonyokra. Az objektivizált kontraktuális felelősség bevezetésével a 
szabályozás az üzleti élet szereplőihez kíván igazodni. Más jogalanyok tekin-
tetében azonban e szabályok alkalmazása igazságtalan helyzeteket generál-
hat. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa megváltozott felelősségi szabá-
lyok alkalmazásának lehetséges hatásait, valamint számba vegye a fent vázolt 
probléma lehetséges megoldásait.

Kulcsszavak: kontraktuális felelősség, deliktuális felelősség, új Polgári 
Törvénykönyv, egészségügyi szolgáltató, orvosi felelősség



113

Bevezető gondolatok

Az egészségügyi szolgáltató polgári jogi felelősségére vonatkozó szabályok 
a hazai jogban a XX. század végéig nem voltak megfelelően kimunkáltak. 
Ennek oka, hogy csupán a rendszerváltás hozta társadalmi, politikai és gaz-
dasági rendszerbeli változások hatására erősödött meg az egészségügyi szol-
gáltatások fogyasztói szemléletű igénybe vétele, mely elősegítette az orvosok 
ellen indított kártérítési perek számának növekedését.71 A 2014. március 15-
én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv alapjaiban változtatja meg a ma-
gyar polgári jog felelősségi rendszerét, változásokat hozva ezzel az egészség-
ügyi szolgáltató műhibákért való felelőssége területén is. Megszűnik ugyanis 
a kontraktuális és a deliktuális felelősség szabályai közötti átjáró – egyben 
azonosság, melynek eredményeképp komoly gyakorlati jelentőséget nyerhet, 
hogy az egészségügyi szolgáltatóval szembeni kártérítési igényeket a szerző-
déses vagy a szerződésen kívüli károkozás szabályai alapján bírálják el.

Az orvosi jogviszony alanyainak kapcsolata

Ahhoz, hogy az egészségügyi tevékenységhez kapcsolódó felelősségi szabá-
lyokhoz eljussunk, előzetesen szót kell ejteni az orvos (egészségügyi szolgál-
tató) és a beteg közötti jogviszonyról, melynek jogrendszerbeli pontos elhe-
lyezése folyamatosan alakuló kérdés. Hosszú ideig az orvosi etikai normák 
jelentették az „orvoslás jogát”.  A XX. század közepéig a járványügyi, illetve 
közegészségügyi, kifejezetten közjogi szabályoktól eltekintve nem létezett 
jogi szabályozás. Az egészségbiztosítók megjelenése és a náci orvosperek 
hatására teljes átalakuláson ment keresztül az orvosi tevékenységet szabályo-
zó joganyag.72 Az orvos fokozatosan megszűnt a „fehér köpenyes varázsló” 
lenni, aki mindenféle felelősség nélkül végezte a munkáját. E folyamat ered-
ményeképp a kialakult nemzetközi álláspont szerint az orvos és a beteg kö-
zött polgári jogi jogviszony van, melynek alanyai autonómok, egyenjogúak 
és mellérendeltek.73

71  Dósa Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége, Budapest, HVG-ORAC 2010. 9. 
oldal
72  Jobbágyi Gábor: Orvosi jog, Budapest, Szent István Társulat, 2010. 22. oldal
73  Jobbágyi Gábor: i.m. 37. oldal
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 Hazánkban erre további fél évszázadot kellett várni, hiszen a koráb-
ban hatályos egészségügyről szóló törvény74 alapján az orvos-beteg kapcsola-
tot államigazgatási jogviszonyként fogták fel, mely azt eredményezte, hogy a 
beteg, ügyfélként alárendelt helyzetben volt az orvossal szemben. Ez a pater-
nalisztikus személet napjainkra meghaladottá vált. A hatályos Eütv.75 megha-
tározza az egészségügyi szolgáltatás és az egészségügyi szolgáltató fogalmát, 
polgári jogi fogalmak használatával polgári joginak minősíti az orvos-beteg 
jogviszonyt. A törvény ezen kívül részletesen szabályozza a felek, jogait és 
kötelezettségeit, melyekből levezethető azok autonómiája egyenjogúsága és 
mellérendeltsége.76 Ilyen például a beteg önrendelkezéshez való, valamint az 
ehhez szorosan kapcsolódó tájékoztatáshoz való joga, valamint az orvos ol-
dalán a gyógymódválasztás szabadsága.

A kontraktuális kontra deliktuális felelősség

A fent leírtak alapján tehát egyértelmű, hogy a beteget és orvosát szerződés 
köti össze. Ez azonban további kérdéseket vet fel. Vita tárgya lehet egyrészt, 
hogy e szerződést hol helyezzük el a szerződési típusok rendszerében. E prob-
léma részletes elemzése egy külön tanulmány tárgyát képezheti, szempon-
tunkból azonban elengedhetetlen annak kérdésnek a megválaszolása, hogy a 
szerződésszegésért való felelősség, vagy a szerződésen kívül okozott kárért 
való felelősség szabályai irányadók az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával 
összefüggésben keletkezett kárigények elbírálásakor. 

A Kúria77egy 2001-ben született eseti döntésében78 egészen egyedi 
megközelítést alkalmazva foglalt állást e kérdésben. A felek közötti jogvi-
szony tekintetében annak van döntő jogi jelentősége, hogy az egészségügyi 
szolgáltató az adott szolgáltatást társadalombiztosítási ellátás keretében, nem 
pedig a beteggel kötött megbízási szerződés alapján nyújtja.79 A bírói gyakor-
lat ezt a megközelítést vette át, így az egészségügyi szolgáltató ellen indított 

74  1972. évi II. törvény 
75  1997. évi CLIV. törvény (Eütv.)
76  Jobbágyi Gábor: i.m. 37. oldal
77  Az ítélet születésekor még Legfelsőbb Bíróság
78  LB Pf. III. 25.898/2001
79  Szeghő Ágnes: Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben okozott 
károkért való felelősség változása napjainkban, Jogelméleti szemle, 2010. 2. szám, http://jesz.
ajk.elte.hu/szegho42.html (letöltés időpontja: 2014. április 3.)



115

kártérítési perek nagy része a (régi) Ptk. 339. §-a alapján került elbírálásra.80 
Később azonban a Legfelsőbb Bíróság Civilisztikai Kollégiumának 2008-
ban tartott tanácskozásán, egy, az orvosi műhiba perek gyakorlatával fog-
lalkozó országos vizsgálat eredményeit értékelvén az értekezlet résztvevői 
amellett foglaltak állást, hogy a beteg és az orvos között az esetleges káro-
kozást megelőzően is kötelmi jogviszony, rendszerint szerződés jön létre.81 
A törvényi szabályozás ennek megfelelően át is alakult. Az Eütv. 2010-ben 
hatályba lépett módosítása kifejezetten a szerződésszegéssel okozott károkért 
való felelősség Ptk.-beli szabályait rendelte alkalmazni, míg az ítélet születé-
sekor a törvény e szakasza egyszerűen a polgári törvénykönyvre hivatkozott.

Az új Ptk. hatályba lépéséig viszont a gyakorlatban nem merült fel a 
szétválasztás problémája, hiszen a szerződésszegéssel okozott kárra vonatko-
zó 318.§ egyszerűen átemelte a deliktuális felelősség általános rendelkezéseit 
és a kár megtérítésére vonatkozó szabályokat a kontraktuális felelősség kö-
rébe.

A kontraktuális felelősség szabályai az új Polgári Törvénykönyvben

Az új szabályozás megszünteti a kontraktuális felelősség és a deliktuális fe-
lelősség szabályai közötti átjárót. Ennek oka, hogy az új törvény az üzleti 
élet szereplőhez, azok jogviszonyaihoz igazítja a szerződésszegéssel okozott 
kárért való felelősségi szabályokat. E jogalanyok – feltehetően – a szerző-
déskötést megelőzően felmérik a várható kockázatokat, és azokat mérlegelve 
vállalnak kötelezettséget. Ennek megfelelően a felelősség céljai közül – he-
lyesen – az egyéni hibák szankcionálása helyett a kockázatelosztás és a koc-
kázattelepítés kerül előtérbe.82 Ez az új, eltérő megközelítés viszont igazság-
talan helyzeteket generálhat azon jogalanyokra nézve, amelyek elsősorban 
nem üzleti jellegű szerződéseket kötnek.

 Az új Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősséget sza-
bályozó rendelkezéseit vizsgálva kitűnik, hogy szerződésszegés esetén a ká-
rokozó fél vétkességére tekintet nélkül felel. A kimentés lehetősége azonban 

80  Dósa Ágnes: i.m. 69. oldal
81  Marsi Edit: Jogi ismeretek az egészségtudományi képzésben, e-learning tananyag, 
2014. 6. oldal
82  Hidvéginé Adorján Lívia, Sáriné Simkó Ágnes: Műhibák és kártérítési perek az 
egészségügyben, Budapest, 2013., Medicina 45. oldal
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továbbra is biztosított: (A károkozó) „mentesül a felelősség alól, ha bizo-
nyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskö-
tés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, 
hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.”83 A kártérítés mértéke 
tekintetében irányadó szabályok azonban enyhülnek, hiszen az új szabályok 
értelmében a károkozónak csupán a szerződéskötés időpontjában előrelátha-
tó kárt kell megtérítenie. Szándékos károkozás esetén azonban az ezen felül 
bekövetkezett kárt is meg kell téríteni, a kártérítés mértéke körében tehát fi-
gyelembe jön a vétkesség. Ez utóbbinak viszont az egészségügyi szolgáltató 
felelőssége szempontjából – az ilyen ügyek sajátosságaira tekintettel – gya-
korlatilag nincs jelentősége. 

 Visszakanyarodva a problémához, az egészségügyi szolgáltatás nyúj-
tásával okozott kárért való felelősség tekintetében az objektivizált kontraktu-
ális felelősség kimentési szabályainak alkalmazása lehet aggályos. Egy egy-
szerű példával szemléltetve a beteg, beavatkozást megelőző tájékoztatásának 
elégtelensége – melyre az egészségügyi szolgáltatóval szemben kártérítési 
igények jelentős részét alapítják – egyértelműen a károkozó ellenőrzési körén 
belül esik. A kimentés tehát egy ilyen esetben gyakorlatilag lehetetlen. 

Merre tovább? – megoldási javaslatok

A koncepcióváltás mögötti jogalkotói szándékot figyelembe vége leszögez-
hetjük tehát, hogy ezt a problémát a jogalkotónak (vagy a bírói gyakorlatnak) 
feltétlenül orvosolnia kell. 

 Legkézenfekvőbbnek az tűnik, hogy a jogalkotó bíróságokra hárítja 
ezt a feladatot. Így a bíróságok – ideális esetben – a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően az egészségügyi szolgáltatást a társadalombiztosítás keretei kö-
zött nyújtott szolgáltatásnak minősítenék, tehát a deliktuális felelősség sza-
bályai kerülnének alkalmazásra. E körben két probléma vetődik fel, az egyik, 
hogy ez a megoldás teret enged az elérő bírói jogértelmezésnek, így fennállna 
annak a „veszélye”, hogy az egészségügyi szolgáltatóval szemben indított 
kártérítési perek egy része továbbra is a kontraktuális felelősség szabályai 
alapján kerülne eldöntésre. Ez persze a Kúria jogegységesítő tevékenysége 
által feloldható, viszont egy ilyen tárgyú állásfoglalás vagy jogegységi ha-

83  Ptk. 6:142.§
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tározat létrejötte évekig is várathat magára. Továbbá arról sem szabad meg-
feledkezni, hogy az Eütv. módosítására így is szükség lenne, hiszen az exp-
ressis verbis a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályait 
rendelte alkalmazni egészen 2014. március 15-ig.

 A másik lehetőség a Ptk. más jogszabály által szabályozott derogáci-
ója. A jogalkotó is ezt a megoldást követte, amikor a Ptk. salátatörvényként 
ismert módosító csomagot tartalmazó 2013. évi CCLII. törvénnyel az Eütv. 
244. § szakaszában foglalt azon rendelkezést, mely szerint az egészségügyi 
szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett kárigények tekintetében a szer-
ződésszegéssel okozott károkért való felelősség polgári jogi szabályait kell 
megfelelően alkalmazni, egy sor e körben irányadó rendelkezéssel írta fe-
lül. A törvény ezen szakasza kiegészült továbbá egy bekezdéssel, amely a 
deliktuális felelősség szabályainak alkalmazását írja elő. Ahogy a módosító 
törvényhez fűzött miniszteri indokolás fogalmaz, ez tartja fenn a jelenlegi 
ítélkezési gyakorlatnak megfelelő status quot.

Záró gondolatok

A jogalkotó tehát e gyors megoldásával, még az új törvény hatályba lépése 
előtt elejét vette az egészségügyi szolgáltató ellen indított perekben esetlege-
sen felmerülő anomáliáknak. Az is elmondható, hogy az egészségügyi szol-
gáltatóval szemben indított kártérítési perek gyakorlatára – még ha a jogi 
háttér kissé át is alakult – az új Ptk. – legalábbis e tekintetben – nem gyakorol 
majd számottevő hatást. 

 Ugyan az egészségügyi szolgáltató felelősségével kapcsolatos, az 
objektivizált kontraktuális felelősséggel összefüggő, elővetített problémák 
előzetesen megoldásra kerültek, más jogviszonyokkal összefüggésben vita 
tárgya lehet, hogy méltányos-e szerződésszegéssel való károkozás szigorúbb 
szabályait alkalmazni. Mivel a Ptk. salátatörvény egyéb esetekre vonatkozó-
an nem tartalmaz hasonló szabályt, felmerülhet a kérdés, hogy a Ptk., esetleg 
más jogszabályok módosítgatása a járható út, vagy „majd a gyakorlat meg-
oldja”.
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AZ EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 
ALKOTMÁNYOS PROBLÉMÁI

dr. Klemm Dávid
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola,

Miskolc, Magyarország

Bevezetés

A schengeni egyezmény azon túl, hogy elősegítette a személyek 
szabad mozgását az Európai Gazdasági Közösség, jelenleg pedig az Európai 
Unió területén, néhány várható, ám kellemetlen következménnyel járt. Az 
államok közös határain történő ellenőrzés fokozatosan megszűnt, így utat 
engedett az Unión belüli bűnelkövetők számára abban, hogy esetlegesen 
más államba meneküljenek, így elkerülve, vagy legalábbis késleltetve a 
büntetőjogi felelősségre vonást. Az európai elfogatóparancs intézménye 
abból a célból jött létre, hogy eltörölje azokat az alakszerű hivatalos kiadatási 
eljárásokat a tagállamok között, amelyek olyan személyekre vonatkoztak, 
akik az ügyükben hozott jogerős ítélet után menekültek az igazságszolgáltatás 
elől, valamint az olyan kiadatási eljárások felgyorsítását célozta, melyek a 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyeket érintették. 

Ahhoz, hogy ezen követelményeknek megfeleljen az európai 
elfogatóparancs, olyan szabályokat fogalmazott meg a klasszikus kiadatáshoz 
képest, amely számos országban alkotmányos problémához vezetett.

Meg kell még említenünk, hogy többek között a 2001. szeptember 11-i 
terrortámadások voltak azok az események, amik a kiadatási eljárások addigi 
megreformálási folyamatait felgyorsították, és az európai elfogatóparancsot 
szabályozó kerethatározat megalkotásához vezettek.
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Az európai elfogatóparancs

Az európai elfogatóparancs egy tagállamban kibocsátott 
igazságügyi hatósági határozat, mely azt a célt szolgálja, hogy egy másik 
tagállam a büntetőeljárás lefolytatása, szabadságvesztés büntetés, illetve 
szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása végett a keresett személyt 
elfogja és átadja. A tagállamok minden európai elfogatóparancsot a kölcsönös 
elismerés elve alapján hajtanak végre. Az európai elfogatóparancsot az 
Európai Unió Tanácsának 2002/584/IB az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló kerethatározata vezette be. 

A kerethatározatok az Európai Bíróság álláspontja szerint hasonlóságot 
mutatnak az irányelvekkel. A kerethatározatok által megfogalmazott és 
elérendő célok a tagállamok számára kötelező erejűek. A kerethatározatok 
átültetése kapcsán a tagállamok feladata eldönteni, hogy milyen jogszabállyal 
ültetik át azt a saját jogrendszerükbe. A kerethatározatot, mint jogforrást az 
Amszterdami Szerződés hozta létre, és azokat a harmadik pillérbe, a Büntető 
Ügyekben Való Rendőrségi és Igazságügyi Együttműködés körébe tartozó 
ügyek kapcsán hozták. A Lisszaboni Szerződés kapcsán sor került az Unió 
három pillérének felszámolására, így az Unió egységes jogi keretet kapott, 
valamint a szerződés az Uniót jogi személyiséggel is felruházta. A szerződés 
megszüntette a kerethatározatokat, így a bűnügyi igazságszolgáltatás területén 
már csak irányelvek és határozatok alkotására van mód. 
Az európai elfogatóparancs lényege abban áll, hogy valamely uniós 
tagállam ügyészi vagy bírói szerve egy terheltet kiadni, vagy átadni 
kér annak érdekében, hogy vele szemben büntetést hajtson végre, vagy 
büntetőeljárást folytasson le. A formanyomtatványnak megfelelő, kibocsátott 
elfogatóparancsot érvényesnek kell tekinteni, valamint az végrehajtandó az 
Unió egész területén. 

Az európai elfogatóparancs felváltotta az addigi kiadatási rendszert, 
és annak helyébe lépett. A kiadatási eljárás folyamán az adott állam a területén 
tartózkodó terheltet vagy elítéltet átadja egy másik állam kérésére azon 
célból, hogy ellene büntetőeljárást folytassanak le, vagy már jogerős büntetés 
végrehajtását kezdeményezzék. A kiadatás egyik alapelve a saját állampolgár 
kiadatásának tilalma. 
Az elfogatóparancs számos újdonságot vezetett be. Az eljárási határidők 
szigorodtak, mivel ha a személyt, aki ellen az elfogatóparancsot kibocsátották 
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elfogják, az elfogást foganatosító államnak az elfogástól számítva 60 napon 
belül el kell juttatni a kibocsátó államba. Az átadásra 10 napos határidő áll 
nyitva, ha a személy beleegyezik az átadásba, így az eljárás gyorsítása is 
megvalósul ebben az esetben. Az elfogatóparanccsal kapcsolatos eljárások 
egyszerűbbek lettek, mivel a kerethatározat eltörölte a kettős büntethetőség 
elvét 32 esetben. Az európai elfogatóparancsnak köszönhetően a kiadatás 
politikai, illetve diplomáciai szakasza eltörlésre kerül, mivel csak és kizárólag 
igazságügyi szervek eljárásáról van szó. A saját állampolgárok átadása 
innentől kezdve nem utasítható el a tagállamok részéről, kivéve, ha a tagállam 
folytatja le saját állampolgárával szemben a büntetőeljárást, majd pedig 
foganatosítja az adott személy elleni szabadságvesztés-büntetést, végrehajtva 
azt. Az uniós polgárok felelősségre vonhatók az egész unió területén elkövetett 
bűncselekmények elkövetése esetén, bármely, a magatartás megvalósításában 
érintett tagállam saját bírósága előtt. A személyek átadását garanciákhoz is 
lehet kötni, ilyenek: a személy távollétében hozott ítélet esetén kérhesse az 
ügye újratárgyalását; ha az elfogatóparancsot olyan bűncselekmény miatt 
adták ki amely életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtható, legyen lehetőség 
a büntetés felülvizsgálatára bizonyos idő elteltével; elfogás helye szerinti 
állampolgár esetén pedig, ha szabadságvesztést szabnának ki, a személyt 
visszaszállítsák az állampolgársága szerinti országba, hogy ott hajtsák 
végre a büntetést. A kerethatározat rögzít bizonyos megtagadási okokat. 
Három kötelező, valamint hét mérlegelhető okot rögzít. Az elfogatóparancs 
végrehajtását akkor tagadhatja meg egy tagállam, ha egy tagállam korábban 
már jogerősen ítéletet hozott az adott személy ellen ugyanazon bűncselekmény 
elkövetéséért, amely az elfogatóparancs tárgyát képezi, valamint, hogyha 
a végrehajtó államban az adott bűncselekmény közkegyelem alá tartozik, 
harmadik kötelező okként pedig akkor, ha az adott személy az életkora miatt 
nem vonható büntetőjogilag felelősségre a végrehajtó államban.

Alkotmányos problémák

A kerethatározat és az azt nemzeti jogba emelő törvények alkotmányos 
aggályai alkotmánymódosításokhoz vezettek.

2005-ben a varsói Alkotmánybíróság, a karlsruhei Alkotmánybíróság 
és a nicosiai Legfelsőbb Bíróság (amely alkotmánybírói jogkörrel 
is rendelkezik) április 27-én, július 18-án, illetve november 7-én 
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megsemmisítették a lengyel, a német, valamint a ciprusi a kerethatározatot 
a nemzeti jogba emelő törvények azon rendelkezéseit, melyek konfliktusba 
kerültek azon alkotmányos szabályokkal, melyek a saját állampolgárok 
kiadatását tiltják. A negyedik ilyen döntést 2006. május 3-án a brünni 
Alkotmánybíróság hozta, mivel a cseh alkotmány is ugyancsak ilyen tiltó 
rendelkezéseket tartalmaz.

A következőkben ismertetném az európai elfogatóparanccsal 
kapcsolatos lengyel alkotmánybírósági döntést, és annak hatásait. A Tanács 
kerethatározata és a lengyel jog közötti összhangot a lengyel büntetőeljárásról 
szóló törvény 2004. március 16-i módosítása teremtette meg. Egy holland 
hatóságok által kibocsátott európai elfogatóparancs alapján Lengyelországnak 
egy lengyel állampolgárt kellett volna kiadnia. A gdanski regionális bíróság az 
alkotmánybírósághoz fordult ebben a kérdésben, mivel az uniós kerethatározat 
szerint módosított büntetőeljárás-jogi törvény 607t § (1) bekezdése lehetővé 
tette lengyel állampolgár átadását más, uniós tagállamoknak, ám a lengyel 
alkotmány 55. § (1) bekezdése pedig kimondja: „lengyel állampolgár kiadása 
tilos”. Az alkotmánybíróság megállapította 2005. április 27-én hozott 
határozatában, hogy az említett törvényi rendelkezés nincs összhangban az 
alkotmánnyal, de annak hatályon kívül helyezését 18 hónappal elhalasztotta, 
tehát a pro futuro megsemmisítés mellett döntött, lehetőséget adva az 
alkotmányellenesség rendezésére. Erre az alkotmány 109. § (3) bekezdése 
adott lehetőséget. A 18 hónapos határidőn belül a törvényi rendelkezés 
hatályban maradt, lehetőséget adva annak alkalmazására. A határozat nem 
rendezte az alkotmányellenességet, ennek megoldására két út volt adott: az 
egyik a büntetőeljárásról szóló törvény módosítása volt, a másik pedig az 
alkotmány módosítása. Az utóbbira került sor, melynek folyamán az 55. § 
(1) bekezdése két kivétellel egészült ki, a (2) és (3) bekezdésekkel, melynek 
köszönhetően a Lengyelországban tartózkodó lengyel állampolgárokkal 
szemben kibocsátott európai elfogatóparancs immáron alkotmányos. 

Az európai elfogatóparancs magyar vonatkozásai némileg eltérnek 
az említett országoktól, mivel egyrészt a kerethatározat és a magyar joganyag 
közötti összhangot biztosító törvényt elfogadásakor nem vizsgálta a magyar 
alkotmánybíróság, valamint a többi ország alkotmánybíróságai által vizsgált 
alkotmányos kérdés, amely a saját állampolgárok kiadását érinti, itthon nem 
kapott még akkora figyelmet.
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A 2002/584/IB az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti 
átadási eljárásokról szóló kerethatározatot Az Európai Unió tagállamaival 
folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény 
ültette át a magyar jogba. A jelenleg hatályos jogszabály Az Európai Unió 
tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. 
törvény.

A magyar Alkotmánybíróság először a 32/2008. (III. 12.) AB 
határozatban foglalkozott az európai elfogatóparanccsal. A 2004-ben 
hatályba lépő törvény akkoriban mindenféle alkotmánybírósági vizsgálat 
nélkül hatályba lépett, az említett határozat akkor született, amikor az 
európai elfogatóparancsot két schengeni, de nem uniós ország területére is 
kiterjesztették, Izlandra és Norvégiára. Az ezzel kapcsolatos az Európai Unió, 
valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai 
Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényt vizsgálta az Alkotmánybíróság. 
Az eljárást a köztársasági elnök kezdeményezte előzetes normakontroll 
keretében. A határozat főként büntető anyagi és eljárásjogi kérdéseket 
vizsgált. A határozat kapcsán elmondható, hogy az elfogatóparancs kapcsán 
lefolytatott eljárás arra irányul, hogy eldöntsék, fennállnak-e azok a feltételek, 
illetve kizáró okok, melynek kapcsán az adott személy átadható-e azon ország 
hatóságának, ahol a tényleges bűnösséget megállapító eljárás zajlik. 

A magyar Alkotmánybíróság 2014. február 11-én hozott 3025/2014. (II. 
17.) számú határozata az európai elfogatóparancsot implementáló jogszabály 
alkotmányellenességét hivatott vizsgálni. Az eljárás megindulásakor a 2003. 
évi CXXX. törvény volt hatályban, ám a határozat meghozatalakor, már a 
2012. évi CLXXX. törvény volt az irányadó hatályos jogszabály. 

Magyarország Alaptörvényének XIV. cikkének (1) bekezdése rögzíti, 
hogy „Magyar állampolgár Magyarország területéről nem utasítható ki, és 
külföldről bármikor hazatérhet.” Az európai elfogatóparancs tekintetében 
alkotmányos problémát vethet fel, ha magyar állampolgár kiadatását kérik 
a magyar hatóságoktól. Noha az Alaptörvény a kiutasítás szót használja, 
de olyan értelmet kell adnunk ennek, mintha egyfajta kitoloncolásról lenne 
szó, az állam a személy akarata ellenére, állami és fizikai kényszerrel átadja 
egy másik országnak, kiutasítja a területéről. Sérül ugyancsak az említett 
cikk második mondata, miszerint magyar állampolgár külföldről bármikor 
hazatérhet, mivel amíg a személy ellen európai elfogatóparancs van 
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érvényben, bármikor tér haza, az állam ismételten kiutasítja a területéről, 
átadva egy másik országnak. 

Az alkotmánybíróság a XIV. cikk sérelmét még nem vizsgálta az 
európai elfogatóparancs kapcsán.

Az európai elfogatóparancs alapján történő magyar állampolgár 
másik országnak való átadása az Alaptörvény XIV. cikkének sérelme 
miatt alkotmányellenes. Az, hogy az uniós jogszabály, jelen esetben a 
kerethatározat jogi természete megköveteli a tagállami jogba való átültetést, 
magában foglalja azt a kockázatot, hogy a kerethatározat nemzeti jogba 
átemelt szabályai konfliktusba kerülnek egyes nemzeti jogszabályokkal, sőt 
akár az adott ország alkotmányával is.

Fontos kiemelni, hogy az európai elfogatóparancsot szabályozó 
kerethatározatot nem lehet alkotmányellenesség szempontjából vizsgálni, 
csak az azt átültető nemzeti jogszabályt. Egészében a jogszabály nem 
alkotmányellenes, mivel Magyarországon tartózkodó, itt elfogott nem 
magyar állampolgárságú személy esetén nem áll fenn alkotmányellenesség 
azzal kapcsolatban, ha az elfogatóparancs alapján az azt kibocsátó állam 
hatóságának átadják az adott személyt. A XIV. cikkel kapcsolatos probléma a 
magyar állampolgár átadásával kapcsolatban van. 

Az az alkotmányellenes tett, ha egy magyar állampolgárt 
adnak át a magyar hatóságok egy másik ország hatóságának, attól nem 
válik alkotmányossá, hogy egy uniós klauzula ezt követeli meg. Az 
alkotmányellenesség azonban mindaddig alkotmányosnak tűnhet, amíg egy 
ilyen eset kapcsán valaki nem hívja fel erre a figyelmet, és nem teszi meg a 
szükséges jogi lépéseket.

További probléma merülhet fel a külföldiek kiutasítását korlátozó 
alkotmányos szabály, valamint a menedékjog alapján. Ezekben az esetekben 
szintén a XIV. cikket kell érinteni, mivel (1) bekezdése kimondja, hogy 
„Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján 
lehet kiutasítani.”, valamint a (3) bekezdés a menedékjogot szabályozza, 
miszerint: „Magyarország - ha sem származási országuk, sem más ország 
nem nyújt védelmet - kérelemre menedékjogot biztosít azoknak a nem 
magyar állampolgároknak, akiket hazájukban vagy a szokásos tartózkodási 
helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott 
társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai meggyőződésük 
miatt üldöznek, vagy az üldöztetéstől való félelmük megalapozott.” 
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Összegzés

Az európai elfogatóparancsot, az azt szabályozó kerethatározatot, 
valamint különösképpen a kerethatározat szabályait a tagállami 
jogrendszerekbe átültető jogszabályokat nem büntetőjogi, hanem alkotmányos 
szempontból kívántam vizsgálni.

Megállapítható, hogy azon országok alkotmánybíróságai, 
mely országok alkotmányai valamilyen tilalmat fogalmaztak meg a 
saját állampolgárok kiadatásával, néhány kivétellel, lépéseket tettek 
a kerethatározatot átültető nemzeti jogszabályok alkotmánysértő 
rendelkezéseivel szemben. 

A magyar alkotmánybíróság előtt még nem indult eljárás a magyar 
állampolgár kiutasítását tiltó rendelkezés és a törvényi szabályozás közötti 
alkotmánysérelem miatt. Valószínűleg azért, mert a kerethatározat és a 
törvényszöveg a kiadatás szót használja, és az alkotmány által használt 
kiutasítást nem értelmezték ilyen kontextusban. Mivel végső soron 
minden kiadatás kiutasítással végződik az állami kényszer miatt, ezért a 
Magyarországon tartózkodó magyar állampolgárral szemben lefolytatott 
európai elfogatóparanccsal kapcsolatos eljárás folyamán felmerül az 
Alaptörvény XIV. cikkének sérelme, és maga az eljárás is alkotmányellenes 
lesz, amely az eljárás megszüntetéséhez kell hogy vezessen. Ki kell még 
emelni, hogy az Alaptörvény hivatkozott cikke még két esetben sérülhet 
az európai elfogatóparancs kapcsán: ha Magyarország területén tartózkodó 
menedékjogot élvező személy ellen bocsátották ki, valamint külföldiek 
esetében, ha nem törvényes a határozat, ami alapján az adott személy ki 
kellene adni. 
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NÉMETORSZÁGBAN

Kupecki Nóra
Szegedi Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Kar Doktori iskola
Büntetőjogi- és Büntető eljárásjogi Tanszék

Szeged, Magyarország

Absztrakt

A bűnözés elleni harc folyományaként tovább erősödik a büntetőeljárás ered-
ményességének követelménye és ez mind inkább az alapjogok sérelmével jár. 
Ezért fontos a büntető eljárásjogban a lehető legtöbb garanciát és jogvédelmet 
biztosítani az eljárásban résztvevők számára. A dolgozat megvizsgálja, hogy 
milyen alapvető szabályok és alapjogvédelmi rendelkezések érvényesülnek 
a német büntetőeljárási törvényben, amelyek lehetséges fejlődési irányként 
szolgálhatnak a magyar szabályozás számára.

Kulcsszavak: vizsgálati fogság, személyi szabadság, kényszerintézkedés, 
német büntetőeljárási jog, szabadságelvonás
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Bevezetés

A tanulmány a német vizsgálati fogság alapvető szabályait és alapjogvédelmi 
garanciáit mutatja be, ugyanakkor a helyettesítésére szolgáló intézmények 
– lakhelyelhagyási tilalom, házi őrizet, megjelenési kötelezettség, biztosíték-
adás és elektronikus házi őrizet – a terjedelmi korlátok miatt csak érintőle-
gesen kerülnek tárgyalásra.  A vizsgálat során felszínre kerülnek a magyar 
és a német eljárási törvényben szabályozott kényszercselekmények közötti 
hasonlóságok és eltérések.

Német kényszerintézkedések

A büntetőeljárás lefolytatásához esetenként elengedhetetlenül szükséges 
kényszercselekmények foganatosítása, de csak a törvényi előírásoknak és az 
arányosság követelményének megfelelően. A német szakirodalom által kép-
viselt álláspont szerint ahhoz, hogy egy eljárási cselekményt arányosnak te-
kintsenek, három feltételnek kell teljesülnie: 1) célszerűség; 2) szükségesség; 
3) alkalmasság. (Fantoly – Gácsi 2013, 160) Az állampolgárok szabadságjo-
gának védelme és az arányosság biztosítása érdekében a német büntetőeljá-
rási törvény (a továbbiakban: StPO) a kényszerintézkedések végrehajtására 
az alábbi kikötéseket tartalmazza (Roxin – Schünemann 2012, 229): 1) meg-
alapozott gyanú; 2) megfelelő méltányosság; 3) bűncselekmény meghatáro-
zott tárgyi súlya. A kényszerintézkedések fő funkciója mindkét országban a 
bizonyítékok felkutatása, büntetőeljárás eredményességének biztosítása és a 
büntetőjogi prevenció. (Putzke – Scheinfeld 2009, 50)

Vizsgálati fogság

A vizsgálati fogság a német büntetőeljárási jogban, a magyar előzetes letar-
tóztatáshoz hasonlóan a terhelt szabadságának elvonását jelenti a nyomozás 
eredményességének biztosítása és a határozatok végrehajtásának érdekében. 
(Roxin – Schünemann 2012, 237)
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Vizsgálati fogság anyagi feltételei: (StPO. 112. §)

1. Általános feltételek:

1.1. „Megalapozott/Közvetlen” gyanú („dringender Tatverdacht”): 
a vizsgálati fogság elrendeléséhez a valószínűség egy magasabb foka szüksé-
ges arra vonatkozóan, hogy a terhelt a cselekményt elkövette, és hogy minden 
büntethetőségi feltétel fennáll. Tehát ha megalapozottan feltehető, hogy a ter-
heltet a büntetőeljárás végén el fogják ítélni.84

1.2. Arányosság követelménye: az StPO expressis verbis kimondja, 
hogy a vizsgálati fogságot nem lehet elrendelni, ha az ügy jelentőségéhez 
és a várható büntetés vagy intézkedés súlyához képest aránytalan. Azaz az 
aránytalanságot az elrendelés negatív feltételeként határozza meg a jogalko-
tó. (Klesczewski 2013, 62)

2. Különös/vagylagos feltételek: 

2.1. Szökés vagy szökés veszélye: a magyar szabályozással megegye-
zően akkor állapítható meg, ha a tények alapján megalapozottan feltehető, 
hogy a terhelt megszökik vagy elrejtőzik, illetve ha a konkrét ügyben fennálló 
tények és a körülmények mérlegelése alapján arra lehet következtetni, hogy a 
terhelt az eljárás és a határozat végrehajtása alól kivonja magát. Eltérő szabá-
lyok érvényesülnek a német jogban a bagatell-bűncselekményekre vonatko-
zóan (ha a bűncselekmény legfeljebb 6 hónap szabadságvesztéssel, vagy 180 
napi tétel pénzbüntetéssel fenyegetett). (StPO 113.§) Ezekben az esetekben 
vizsgálati fogság elrendelésére csak szökés veszélye esetén van lehetőség.

2.2. Bűncselekmény nyomainak felderítésének megakadályozása 
és annak veszélye (kollúzió veszélye): szintén a magyar szabályokkal meg-
egyező tartalommal, ha „közvetlen” gyanú áll fenn arra vonatkozóan, hogy 
a terhelt a bizonyítási eszközök megsemmisítésével/meghamisításával vagy 

84  Ennek kapcsán érdemes áttekinteni a német szakirodalom által meghatározott 
gyanú-fokozatokat: a) Kezdeti gyanú („Anfangsverdacht”): a gyanú fokozatai közül a legalac-
sonyabb szinten áll, amely az elegendő tényleges támponton alapszik. b) Elégséges gyanú 
(„hinreichender Tatverdacht”): a gyanú olyan magasabb foka, amely a bíróság előtti váde-
melés feltétele. c) Megalapozott/közvetlen gyanú („dringender Tatverdacht”): a gyanú legma-
gasabb foka.
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elrejtésével, tanúk befolyásolásával/megfélemlítésével meghiúsítaná vagy 
megnehezítené a bizonyítást ezért az a veszély áll fenn, hogy a nyomozás 
eredményességét, az igazság feltárását megnehezíti.

2.3. Bűncselekmény súlya „Schwere der Tat”: a magyar jogban isme-
retlen e letartóztatási ok. A német jogban a hatályos szabályozás szerint, ha az 
elkövető a Nemzetközi Büntetőtörvénykönyv 6. § (1) bek. Nr. 1.- be ütköző 
népirtás vagy a taxatíve felsorolt StGB-be ütköző bűncselekmények85 (Roxin 
-  Schünemann 2012, 240) valamelyikének elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható, ezekben az esetekben akkor is elrendelhető a vizsgálati fogság.

A törvényben taxatíve felsorolt súlyos bűncselekmények közvetlen 
gyanúja alapján csak akkor lehet a terhelt vizsgálati fogságát elrendelni, ha 
más letartóztatási ok is fennáll, pl. bűnismétlés veszélye vagy bűncselekmény 
felderítésének akadályozása. (Roxin – Schünemann 2012, 240) Ezekben az 
esetekben elég a szökés vagy felderítés akadályozásának veszélyének cseké-
lyebb foka is.

2.4. Bűnismétlés veszélye (112a §): a magyar szabályokhoz 
hasonlóan e rendelkezés célja, hogy a terhelt idejében történő le-
tartóztatása által az újabb bűncselekmények elkövetése hatékonyan 
megelőzhető legyen. Ugyanakkor az StPO lényegesen cizelláltabban 
állapítja meg a bűnismétlés okán elrendelt vizsgálati fogság alkal-
mazásának feltételeit, mivel meghatározza az egyes eseteket, amikor 
erre az okra alapítva lehetséges az elrendelés. E rendelkezések na-
gyobb garanciául szolgálnak a magyar szabályokhoz képest, ugyanis 
a Be.86 pusztán szabadságvesztéssel fenyegetettséget követel meg.

Az StPO szerinti általános feltételek: a) még a jogerős ítélet 
meghozatala előtt további jelentős (erheblicher) bűncselekmény azo-
nos módú (gleicher Art) történő elkövetésének megalapozott gyanúja 
áll fenn; b) letartóztatás szükségessége: az arányosság és a szubszidi-
aritás követelményéből eredő kötelezettség; c) szubszidiaritás: a csak 

85  terrorista csoport megszervezése, emberölés, súlyos testi sértés, gyújtogatás 
minősített esetei, továbbá élet- testi épséget veszélyeztető más bűncselekmény.
86  1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról. Be. 129. § (2) bek. d. pont.
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akkor alkalmazható, ha az StPO 112. §-ban található többi letartózta-
tási ok egyike sem állapítható meg, továbbá nem állnak fenn a 116. 
§-ban szabályozott elfogatóparancs felfüggesztési okok sem. Külö-
nös feltételek: a) szexuális önrendelkezés elleni bűncselekmények 
(StGB. 174., 174a, 176-179. §): megállapításához elegendő a további 
jelentős bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja, már 
egy elkövetés megalapozhatja; b) az ún. „sorozatbűnözők esetköre” 
(StGB 125a, 224-227, 243, 244, 249-255, 260, 263, 306-306c, 316a 
§): terhelt olyan bcs-e miatt, amelyre a tv. 1 évi vagy annál súlyosabb 
szabadságvesztés kiszabását rendeli, továbbá ha a terhelt bűnismétlő 
vagy a már megkezdett eljárást megelőzően korábban elítélték vagy 
folyamatban van ellene büntetőeljárás.

3. Különös negatív/kizáró feltétel: magánindítványban nem lehetséges vizs-
gálati fogság elrendelését kérni. Ahol nem áll fenn állami bűnüldözési érdek, 
és a vádat a vádló bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja, az ilyen esetek-
ben nem tartják indokoltnak a terhelt szabadságát ilyen bizonytalan helyzet-
ben korlátozni. (Roxin – Schünemann 2012, 242)

A vizsgálati fogság formai feltételei

Kizárólag bíróság által írásban kibocsátott elfogatóparancs kiadása útján ren-
delhető el vizsgálati fogság. [StPO. 114. § (1) bek.] E rendelkezés alapja az, 
hogy egy napot meghaladó kényszerintézkedést csak bíróság rendelhet el. 
(GG. 104. Art. 104. II.) Az elfogatóparancs kibocsátása a kényszerintézke-
dés elrendelésének alapfeltétele. Az elfogatóparancs kibocsátására mindig 
az adott eljárási szakaszban funkcionálisan illetékes bíróság jogosult. A le-
tartóztatott személyt haladéktalanul, de legkésőbb az letartóztatást követő 
napon illetékes bíróság elé kell vezetni (maximum 48 óra). Az elővezetés az 
elfogatóparancs végrehajtási módjának tekinthető.

A bíróságnak három feladata van: a) a terhelt hozzátartozóinak vagy 
az általa megjelölt személynek az értesítése [StPO 114c.§ (2) bek.]; b) a 
terhelt kihallgatása [StPO 115.§ (3) bek.]; c) és döntés a vizsgálati fogság 
elrendelésének fenntartásáról.
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Vizsgálati fogság időtartama

Főszabály szerint a vizsgálati fogságot meg kell szüntetni, 1) ha 6 hónap 
elteltével sem született döntés ugyanazon bűncselekmény ügyében a szabad-
ságvesztésről vagy a szabadon engedésről; 2) és enyhébb kényszerintézkedés 
elrendelése sem történt; 3) továbbá a tartományi legfelsőbb bíróság sem ren-
delte el a tartós vizsgálati fogságot. (StPO 121.§)

A 6 hónapon túli vizsgálati fogság elrendelésének összetett feltételei 
vannak, amelyet a törvény, bírói gyakorlat és a szövetségi alkotmánybíróság 
döntései dolgoztak ki. Csak abban az esetben megengedett, ha az ügy nehéz-
sége, összetettsége és nyomozás körülményei vagy más fontos ok indokolja a 
vizsgálati fogság tartós fenntartását. (Klesczewski 2013, 65) Ezt a rendelke-
zést szűken kell értelmezni, továbbá figyelemmel kell lenni az alaptörvény-
ben biztosított szabadságjogokra is. (GG. 2. Art. II. 2) Ha az elrendeléstől 
több mint 1 év eltelt és ítéletet még nem hoztak az ügyben, csak nagyon 
kivételes esetekben tartható fenn.

A törvény főszabály szerint nem rendelkezik a vizsgálati fogság ab-
szolút határidejéről, ez alól kivétel a bűnismétlés veszélyének fennállása mi-
att elrendelt vizsgálati fogság, ugyanis annak időtartama nem haladhatja meg 
az 1 évet. (StPO 122a §)

Vizsgálati fogság felülvizsgálata [StPO 118.§ (3) bek.]

Az StPO biztosítja a vizsgálati fogság felülvizsgálatát az első hat hónapban 
két havonta. A hat hónap leteltét követően pedig a tartományi legfelsőbb bíró-
ságnak kell döntenie a további fenntartásáról, ha az ügyész erre vonatkozóan 
indítványt terjesztett be. [StPO 122. § (1)-(4) bek.] Ha elrendeli a bíróság a 
hosszabb tartamú vizsgálati fogságot, akkor a későbbiekben utólagos felül-
vizsgálatot kell elrendelni, legkésőbb háromhavonként.
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Elfogatóparancs felfüggesztése

Az StPO tulajdonképpen a vizsgálati fogságot helyettesítő, alternatív kény-
szerintézkedéseket nem önálló intézkedésként szabályozza, hanem a vizsgá-
lati fogság letartóztatástól eltérő foganatosítási módjait határozza meg.

Az elfogatóparancs felfüggesztése hivatalból vagy az ügyész és a terhelt in-
dítványára rendelhető el, amelyről az azt kibocsátó bíróság dönt. A felfüg-
gesztést a bírónak részletesen indokolnia kell, és pontosan meg kell jelölni a 
terhelt kötelezettségeit.

A letartóztatás felfüggesztéséről szóló határozatot vissza lehet vonni 
és ezzel egy időben az elfogatóparancs végrehajtását rendeli el a bíróság, 
ha: a) ha a terhelt a meghatározott kötelezettségeit durván megszegte. b) ha 
a terhelt szökni próbált az intézményből, továbbá jogszerű idézés ellenére 
nem jelent meg és alapos okkal nem igazolta távollétét. c) ha nyomozás során 
megismert új körülmények alapján a vizsgálati fogság elrendelése szükséges. 
A letartóztatás elrendelése a körülmények megváltozásakor sem kötelező, az 
eljáró bírónak mérlegelnie kell, hogy az intézkedés fenntartásával vagy más 
helyettesítő intézkedéssel biztosítható-e az eljárás célja. [StPO 127.§ (2) bek.]

Vizsgálati fogságot helyettesítő intézkedések

Az StPO csak exemplifikatív jelleggel sorolja fel ezen végrehajtási módokat, 
amelyet a joggyakorlat tovább bővíthet. Tehát ezáltal egy rugalmas rendszert 
biztosít, amelyet a bírói gyakorlat a társadalmi fejlődéshez mérten bővíthet, 
ezáltal is erősítve az alternatív intézkedések alkalmazását. (Kindhäuser 2006, 
128)

A bíróság csak akkor rendelheti el a vizsgálati fogság végrehajtásának fel-
függesztését, ha a letartóztatás célja megengedi, és ha annak végrehajtása 
enyhébb intézkedésekkel is foganatosítható. E feltételek fennállása esetén 
kötelező az alábbi, enyhébb intézkedést alkalmazni. 
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1.1. megjelenési/jelentkezési kötelezettség: a magyar szabályokkal 
ellentétben önállóan is előírható intézkedés, amelynek lényege: a terhelt meg-
határozott, rendszeres időközönként jelentkezni köteles a kijelölt hatóságnál.

1.2. lakhelyelhagyási tilalom: ebben az esetben az StPO csak meg-
említi, mint alternatív intézkedést, de jelentését nem adja meg. Ugyanakkor e 
rendelkezést a rendőrségi törvény (Polizeigesetz) és a külföldiek tartózkodá-
sáról szóló törvény (AufenthG) tölti ki tartalommal.

1.3. házi őrizet: eszerint az érintett csak felügyelet mellett tartózkod-
hat a lakásban [StPO 116. § (1) bek. 3.] felügyelet mellett tartózkodhat a 
lakásban. Az StPO szintén nem rendelkezik szabályairól úgy, mint a magyar 
Be. A házi őrizet Németországban alapvetően a fiatalkorúakkal szemben al-
kalmazandó intézkedés, ebben az esetben a fiatalkorú nem hagyhatja el a szü-
lői házat.

1.4. biztosítékadás: a terhelt vagy más személy által (a kezes lehet: 
magánszemély, szülő, jogi személy, pénzintézet) adott megfelelő kaució. 
[StPO 116. § (1) bek. 4.] Az StPO alapján az elfogatóparancs felfüggesztése-
kor szabadon alkalmazható helyettesítő intézkedésként és kombinálható más 
kényszerintézkedésekkel (tehát nemcsak szökés veszélye esetén lehetséges 
elrendelni). (StPO 116.a §)

A két ország alapvető szabályai megegyeznek, de a magyar jog nem rögzíti az 
óvadék letételének módjait, ezzel ellentétben az StPO taxatíve felsorolja azo-
kat: pénzben, értékpapírban, zálogjoggal (!) és alkalmas harmadik személy 
által nyújtott kezesség által is.

1.5. elektronikus felügyelet: gyakorlatban vált alkalmazott eszközzé, 
ennek ellenére az StPO-ban nem került szabályozásra, jóllehet indokolt len-
ne. Feltétele a terhelt beleegyezése és hogy a terhelt rendelkezzen lakóingat-
lannal és telefoncsatlakozással, ezek nélkül nem végrehajtható.
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Vizsgálati fogság megszüntetése

Csak a bíróság jogosult az elfogatóparancs megszüntetésére, de nem feltét-
lenül az a bíróság, amelyik az elfogatóparancsot kiadta, hanem az eljárási 
szakasznak megfelelően eljáró bíróság.

Megszüntetés okai a következőek: a) ha a vizsgálati fogság feltételei 
már nem állnak fenn. b) ha további fenntartása a várható büntetéshez vagy 
intézkedéshez viszonyítva aránytalan lenne. c) ha a terheltet felmentik, és 
tárgyalás megnyitását elutasítják, vagy a nyomozást megszüntetik. d) ha a 
terhelttel szemben jogerős ítéletben szabadságvesztés büntetést szabnak ki. 
(Roxin – Schünemann 2012, 249)

Összegzés

A büntetőeljárás sikeres lefolytatása érdekében szükségessé válhat kényszer 
alkalmazása a hatóságok részéről, ugyanakkor az eljárás eredményessége 
érdekében megfelelő garanciák mellett lehetővé kell tenni alkalmazásukat. 
(Farkas – Róth 2007, 143-144.) A kényszerintézkedésekkel összefüggésben 
két alapkövetelmény ütközése figyelhető meg: az emberi jogok biztosításá-
nak és az állami büntetőigény eredményességének érdeke, amelyet a bün-
tetőeljárás „régi kettős szorításaként” definiálhatunk. (Herke – Fenyvesi – 
Tremmel 2004, 301) Tehát alkalmazásuk csak megfelelő törvényi garanciák  
biztosítása mellett megengedhető, a szükségesség és arányosság alapelvének 
figyelembevételével. Ilyen szabályok alkotásához és érvényesítéséhez meg-
kerülhetetlen külföldi példák megismerése és figyelembevétele.
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A BŰNCSELEKMÉNY ÚTJÁN SZER-
ZETT VAGYON VISSZASZERZÉSÉNEK 
PROBLÉMÁI AZ EURÓPAI BŰNÜGYI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN

Láris Liliána

Fonyódi Járási Ügyészség, 
Marcali, Magyarország

Absztrakt

Európában a jogtalan vagyonelvonással járó bűncselekmények elleni 
küzdelem állandó napirenden és egyre kiemeltebb helyen szerepel. 
Az Európai Unió több területen tett lépéseket a jogtalanul elvont pénzeszközök 
visszaszerzésére. Így adminisztratív ellenőrzési rendszert dolgozott ki, és 
szervezeteket hozott létre, büntetőjogi tárgyú szabályozást fogadott el és a 
bűnügyi együttműködést segítő intézményeket alapított.
Mindezek ellenére a jogtalanul elvont pénzeszközök visszaszerzésének 
feladata ténylegesen a nemzeti hatóságokra marad, amelyek a „bűnös vagyon” 
biztosítására a mai napig az eljárási jogsegély eszközeit alkalmazzák.
Az eredményes fellépéshez szükség van az erőforrásokat és szaktudást 
összpontosítottan alkalmazó megoldásokra. Ezt várják az Európai Ügyészség 
felállításától, valamint az európai nyomozási határozat elfogadásától.

Kulcsszavak: büntetőjog, európai bűnügyi együttműködés, 
vagyonvisszaszerzés, Európai Unió, bűncselekmény útján szerzett vagyon
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Bevezetés

Az európai bűnügyi együttműködés fő kérdése a felderítésen és az elkövetők 
felelősségre vonásának problematikáján túl a jogtalanul elvont javak 
visszaszerzésének lehetősége és nehézségei.   

Az Európai Unió több területen tett lépéseket a jogtalanul elvont pénzeszközök 
visszaszerzésére. Így adminisztratív ellenőrzési rendszert dolgozott ki, és 
szervezeteket hozott létre1, büntetőjogi tárgyú szabályozást fogadott el és a 
bűnügyi együttműködést segítő intézményeket alapított. 

A tanulmány a bűnügyi kooperációra fókuszálva röviden áttekinti a 
bűncselekmény útján szerzett vagyon visszaszerzésére megalkotott 
szabályozást és az e területen hatáskörrel rendelkező szervezeteket, valamint 
áttekinti a felmerült problémákat.

Szervezetek

Europol

Az Europolt2 egy III. pilléres egyezmény, vagyis kormányok közti 
együttműködés hozta létre, azzal a céllal, hogy segítse a tagállamok illetékes 
hatóságai eredményességét és együttműködését. Ma az Európai Unió 
Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban EUMSz) 88. cikke határozza 
meg alapvető feladatait3. 
Nevével ellentétben, tényleges nyomozati cselekményeket nem végez, 
alapvetően információkezeléssel, az operatív műveletek támogatásával és 
továbbképzéssel, tanácsadással foglalkozik. 

Eurojust

Az állam és kormányfők az Európai Tanács 1999 őszi tamperei rendkívüli 
ülésén határoztak arról, hogy az Europol mintájára létrehoznak egy, a 
tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti együttműködést, információcserét 
ösztönző egységet, az Eurojustot4. Az Eurojust tevékenységének alapszabályait 
az EUMSz 85. cikke foglalja magában5. 
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Az Eurojust jövőjére jelentősen kihat az Európai Bizottság által az Európai 
Ügyészség létrehozására benyújtott rendelet-javaslat6. Eszerint az Európai 
Ügyészség az Eurojustból jönne létre, de az alapszervezet továbbra is 
fennmaradna, amellyel az Európai Ügyészség szoros kapcsolatban állna, 
elsősorban az Eurojust koordinációs és információ-csere kapacitását 
kihasználva.

Európai Igazságügyi Hálózat

Az Európai Igazságügyi Hálózat7 célja a tagállamok közti kooperáció 
elősegítése, elsősorban a kölcsönös jogsegély területén. Ennek érdekében egy 
interneten elérhető számítógépes adatbázist8 működtet, amelyen keresztül 
egyrészt egy atlasz segítségével a közvetlen kapcsolatfelvétel érdekében 
felkutathatóak a tagállamok illetékes hatóságai, másrészt megtalálhatóak a 
jogsegély során alkalmazandó formanyomtatványok, a megkeresendő ország 
jogi szabályainak ismertetése, és egyéb segédletek az Unió hivatalos nyelvein.

Az Európai Igazságügyi Hálózat virtuális együttműködési forma, mivel 
nincsen egy olyan közös képviselőkből álló, önálló székhelyű központi 
szerve, mint az Europol vagy az Eurojust esetén. A hálózatot a tagállamok 
összes igazságügyi hatósága alkotja, a kapcsolatfelvételt köztük a tagállamok 
által kijelölt nemzeti kapcsolattartók és az előbb említett adatbázis segítik. 

Feladatok a vagyonvisszaszerzésben

A vagyon-visszaszerzés során az Europol és az Eurojust döntően a több 
tagállamban összehangolt nyomozási cselekmények teljesítését igénylő 
eljárásokban működnek közre a bankszámlák befagyasztásának vagy a 
vagyoni eszközök lefoglalásának biztosítására. Az Europol a szükséges 
információk beszerzésével és elemzésével, az Eurojust az előkészítés során a 
feladatok összeegyeztetésében és a végrehajtás során a koordinálásban. 

Ehhez képest az Európai Igazságügyi Hálózat az ún. bagatell ügyekben 
nyújt segítséget a lefoglalás vagy a vagyon biztosítása érdekében az eljárási 
jogsegélykérelem címzettjének megtalálásához.    
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Vagyon-visszaszerzési hivatalok

Az Unió által életre hívott ún. vagyon-visszaszerzési hivatalok9 alapvető 
feladata a jogtalanul elvont pénzeszközök megtérítésének elősegítése. Az 
integráció egész területén, minden tagállamban működik egy-egy ilyen 
hivatal, amelyek egymás közötti, adótitokra, bankszámla-adatokra, ingatlan-
nyilvántartási és cégadatokra kiterjedő adatcsere révén vagyonfelderítést 
folytatnak. 

A hivatal feladata10 azonban ennyiben ki is merül. Miután megkapta a 
megkeresésben kért adatokat, (például egy büntetőeljárásban gyanúsítottként 
szereplő személynek melyik uniós tagállamban, pontosan hol, milyen jellegű 
és esetleg mértékű vagyona van) azokat csupán továbbítja az ügyben eljáró 
nyomozó hatóságnak, amely eljárási jogsegély keretében, külön kell, hogy 
intézkedjen a vagyon biztosításáról.

Összefoglalás

A fentiekből összefoglalva megállapítható, hogy kifejezetten a „bűnös vagyon” 
biztosítására és visszaszolgáltatására specializálódott szervezet nincs. Az 
Europol és a vagyon-visszaszerzési hivatalok az elvont javak felderítését, 
információgyűjtést végeznek, az Eurojust és az Európai Igazságügyi Hálózat 
pedig már a vagyon tényleges biztosítását és visszaszármaztatását teljesítő 
nemzeti hatóságok munkáját támogatja, illetve koordinálja. 

A jogtalanul szerzett vagyon visszaszolgáltatása tehát a nemzeti hatóságokra 
marad a hagyományos eljárási jogsegély keretében. Önmagában ez a megoldás 
pozitívnak is tekinthető, hiszen a vagyonhoz legközelebb eső, így a helyi 
viszonyokat leginkább ismerő szerv jár el, a népes uniós intézményrendszert 
nem gyarapítja egy újabb szervezet, a végrehajtó hatóság megkapja a 
szükséges információkat és támogatást az integrációs szervektől, valamint 
a vagyon helye szerinti állam szuverenitása sem sérül, mert saját hatóságai 
önállóan, a belső jogszabályok szerint járnak el. 

A problémát az eljárás lassúsága és nehézkessége okozza, amely a netbank 
korszakában rendkívül gyorsan mozgatható összegekkel szemben jelentős 
hátrányt eredményez a bűnüldözésben. 
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Az eljárási jogsegély vagyon-visszaszerzéssel kapcsolatos 
szabályai

A jogtalanul elvont vagyon visszaszerzésének alapvető módja az eljárási 
jogsegély. 

Kölcsönös eljárási jogsegély

Az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 
2000. május 29-én elfogadott Egyezmény és annak 2001. október 16-
án elfogadott kiegészítő jegyzőkönyve szerint a megkeresett hatóság a 
megkereső kérésére teljesíti a kérelemben megjelölt vagyon vagy pénzeszköz 
lefoglalását, zár alá vételét, amit követően jogerős bírósági ítélet alapján 
lehetséges annak elkobzását vagy arra nézve vagyonelkobzást végrehajtani, 
illetve a jogos tulajdonosnak átadni. 

Az Egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyve a kölcsönös jogsegély elvére épül, 
vagyis két egymásnak mellérendelt hatóság kerül kapcsolatba. Az Egyezmény 
alapján a teljesítés feltétele a kettős büntethetőség fennállása. Ennek hiánya, 
több más okkal együtt, alapul szolgálhat a megkeresés megtagadására. 

Kölcsönös elismerés elvén alapuló eszközök

A fenti hátrányok kiküszöbölésére és az eljárás felgyorsítására született 
meg a kölcsönös elismerés elvén alapuló kerethatározat a vagyonnal vagy 
bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az 
Európai Unióban történő végrehajtásáról11.

A rendelkezések alapvetően megegyeznek. A különbség abban érhető 
tetten, hogy itt kibocsátó és végrehajtó hatóság közötti kapcsolat áll fenn. 
A leszűkített megtagadási lehetőségek mellett a kerethatározat felsorolja 
azokat a súlyos bűncselekményeket, amelyek esetében a kettős büntethetőség 
kritériuma nem vizsgálható. 

A megkeresés teljesítését könnyítendő mellékelni kell a lefoglalásról vagy 
zár alá vételről rendelkező határozatot, valamint a kerethatározat mellékletét 
képező tanúsítványt.
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Mindkét esetben a folyamatot megelőzi a vagyon felkutatása, ami a 
leggyorsabban a vagyon-visszaszerzési hivatalok útján történhet. A 
többlépcsős folyamat hátránya az időveszteség, és jelentős adminisztráció, 
ami veszélyezteti a vagyon visszaszerzésének eredményességét.

Lehetőség van tárgyak lefoglalására és átadására az európai elfogatóparancs12 
alapján is, azonban ez azokra a dolgokra korlátozódik, amelyek „bizonyítási 
eszközként felhasználhatók, vagy amelyeket a keresett személy a 
bűncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett.”13

 
A következő lépést az európai bizonyításfelvételi parancsról szóló 
kerethatározat jelentette az eljárás további gyorsítása és az akadályok lebontása 
érdekében14. Ennek lényege szerint a kibocsátó  hatóság a bizonyításfelvételi 
parancsban kérheti a végrehajtó hatóságtól a parancsban megjelölt, és a 
végrehajtó hatóság birtokában levő dolgok átadását. A kölcsönös elismerés 
elvén alapuló parancs alapján a végrehajtó csak szűk körben tagadhatja meg 
a teljesítést, és szigorú határidők is kötik. 
Az európai bizonyításfelvételi parancs hátránya, hogy csupán azon dolgok 
átadására van mód, amelyek már a végrehajtó hatóság birtokában vannak. Ha 
a teljesítéshez lefoglalásra vagy házkutatásra van szükség, a hagyományos 
eljárási jogsegélyt kell igénybe venni. 
A másik probléma, hogy az átültetési határidő 2011. január 19-én lejárt, 
aminek csupán Dánia tett eleget, így az európai bizonyításfelvételi parancs a 
gyakorlatban nem érvényesül. 

Megoldást a problémára az európai nyomozási határozat15 elfogadása 
jelenthetne, ami egységesen, egy jogforráson belül szabályozná a már meglévő 
és a beszerzendő bizonyítékok biztosítását és átadását, így akár a jogtalanul 
elvont vagyoni eszközök lefoglalását, zár alá vételét és visszaszolgáltatását. 
A jogalkotási folyamat azonban 2011. december 14. napja óta a Tanácsban 
megvitatási szakaszban megrekedt. 

Mindezek alapján a mai napig a jogtalanul elvont vagyon a kölcsönös 
jogsegélyen alapuló megkeresések útján szerezhető vissza, amennyiben az 
eljáró hatóságoknak sikerül megállapítaniuk a vagyon helyét, és a körülményes 
megkeresésekből fakadó időmúlás ellenére az még ott megtalálható.

Itt kell megemlíteni az OLAF-ot16, valamint az Európai Ügyészséget. 
Az OLAF adminisztratív nyomozásokat folytathat az Unió költségvetéséből 
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eredő pénzeszközökkel kapcsolatos szabálytalanságok kivizsgálására. 
Tevékenysége eredményeképpen jelentést készít, és büntetőeljárást 
kezdeményezhet az illetékes nemzeti hatóságoknál. Hála e szervnek 2012-
ben 94,5 millió euró szabálytalanul kifizetett juttatás visszaszerzésére, azaz 
visszafizettetésére került sor17. E szervezet azonban nem bűnügyi nyomozó 
hatóság. 

Létrejötte esetén az Európai Ügyészség a hatáskörébe tartozó bűncselekmények 
nyomozása során jogosult lesz közvetlenül elkobzás, vagyonelkobzás alá eső 
dolgokat, illetve bizonyítási eszközöket lefoglalni, bankszámlákat zárolni18. 
Így gyorsan és hatékonyan tudna intézkedni a bűncselekményből eredő 
vagyon biztosítására. Ugyanakkor ez jelentős és közvetlen beavatkozást 
jelentene egy tagállam belső viszonyaiba. 

Következtetések

A jogtalan vagyonelvonással járó bűncselekmények elleni küzdelem állandó 
napirenden és egyre kiemeltebb helyen szerepel. 

A tagállamok nem rendelkeznek sem megfelelő apparátussal, sem elegendő 
erőforrással ahhoz, hogy akár az integrációs közvetítő csatornákon át, 
mint az Europol vagy az Eurojust, akár egymással közvetlen kapcsolatba 
lépve, az elkövetők által használt eszközöket, módszereket és legfőképp a 
pénzt kellő gyorsasággal követni tudják. A bűnüldöző rendszer rendkívül 
széttagolt nemcsak uniós, hanem nemzeti szinten is. Számos hivatal és 
egység tevékenykedik, mindegyik más hatáskörrel, a feladatok pedig átfedik 
egymást.   

A hatékony és eredményes fellépéshez szükség van koncentráltabb, az 
erőforrásokat és szaktudást összpontosítottan kihasználó és alkalmazó 
megoldásokra. Ezt várják az Európai Ügyészség felállításától, valamint az 
európai nyomozási határozat elfogadásától.

Ugyanakkor az Európai Ügyészség csak a közös büdzsét károsító 
bűncselekményekkel szemben járhatna el, egyéb, ún. bagatell ügyekben nem. 
Utóbbiak esetében – az európai nyomozási határozat mellett – megoldás lehetne, 
ha a vagyon-visszaszerzési hivatal már a felderítésre irányuló megkeresésben 
kérhetné az esetlegesen felderített vagyon ideiglenes biztosítását az eljárási 
jogsegélykérelem megérkezéséig, amelynek előterjesztésére időkorlátot 
lehetne szabni az ügyben ténylegesen eljáró nyomozó hatóság számára.
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(Endnotes)

1  A fiskális monitoring eljárást az Európai Számvevőszék, a politikai 
ellenőrzést az Európai Parlament Költségvetési és Költségvetési Ellenőrző 
Bizottsága végzi, a szabálytalanságok adminisztratív kivizsgálása az 
OLAF (Európai Csalásellenes Hivatal) feladata, míg az Európai Bizottság 
Költségvetési Főigazgatósága a közös büdzsé végrehajtásáért és az 
elszámolásért felel, a COCOLAF (Csalás Megelőzését Koordináló Bizottság) 
az Európai Bizottság javaslattevő, tanácsadó szerve az integráció pénzügyi 
érdekeit érintő kérdésekben.  
2  European Police Office – Európai Rendőrségi Hivatal, 1995. július 
26-án aláírt „Egyezmény az Európai Rendőrségi Hivatalnak az Európai 
Unióról szóló szerződés alapján történő létrehozásáról” alapította, működését 
1999. július 1-jén kezdte meg, székhelye Hága. Az Európai Bizottság 2013. 
március 27-én javaslatot fogadott el „Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről 
(Europol), valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon 
kívül helyezéséről” – COM (2013) 173 végleges. 
3  Hatáskörébe a két vagy több tagállamot érintő bűnözés, a terrorizmus, 
valamint „az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő 
bűnözési formák” megelőzése és leküzdése sorolható.
4  Eurojust - European Judicial Cooperation Unit – Európai 
Igazságügyi Együttműködési Egységet a Tanács a bűnözés súlyos formái 
elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. 
február 28-i 2002/187/IB határozata hozta létre, működését Brüsszelben 
kezdte meg átmeneti jelleggel 2001. március 1-jével, majd Hágába költözött 
2002. decemberében, ami a végleges székhelye lett. A szervezet fejlesztését 
célozta a Tanács 2008. december 16-i 2009/426/IB határozata az Eurojust 
megerősítéséről, valamint a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem 
céljából az Eurojust létrehozásáról szóló 2002/187/IB tanácsi határozat 
módosításáról – HL L 138, 2009. 06.04., 14.o.
5  Az intézmény rendeltetése döntően a nemzeti hatóságok közti 
„koordináció és együttműködés támogatása és erősítése” két típusú 
bűncselekmény-csoport vonatkozásában: az egyik a két vagy több tagállamot 
érintő bűncselekmények, a másik a „közös alapokon való bűnüldözést 
szükségessé tevő súlyos bűncselekmények” köre.
6  Az Európai Bizottság 2013. július 17-én készítette el „Javaslat a 
Tanács rendelete az Európai Ügyészség létrehozásáról” – COM (2013) 534 
végleges. 
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MIKÉNT JÁRULHAT HOZZÁ AZ EM-
BER ÉS NÉPEK JOGAINAK AFRIKAI 
BÍRÓSÁGA AZ ŐSLAKOS NÉPEK JO-

GAINAK VÉDELMÉHEZ?

Marinkás György

Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 
Miskolc

Absztrakt

Jelen írás célja, hogy megvizsgálja, miként járulhat hozzá az Ember 
és Népek Jogainak Afrikai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság vagy ENJAB) 
az őslakos népek jogainak védelméhez. A szerző ennek során röviden 
ismerteti a Bíróság létrehozásának előzményeit és folyamatát, majd kitér 
a szervezeti felépítésére, valamint működésének legfontosabb pontjaira, 
továbbá a Bíróság és az Ember és Népek Jogainak Afrikai Bizottságának 
(a továbbiakban: Bizottság, vagy ENJABiz) viszonyára. Végezetül elemzi 
a Bíróság eddigi egyetlen olyan ítéletét, amely kimondottan egy őslakos 
népcsoport jogaival foglalkozik, és levonja a következtetéseit a joggyakorlat 
várható irányát illetően.

Kulcsszavak: őslakos, Ember és Népek Jogainak Afrikai Bírósága, Ember 
és Népek Jogainak Afrikai Bizottsága, Ember és Népek Jogainak Afrikai 
Chartája
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1. A Bíróság létrehozásának szükségessége

Az őslakos népek jogai – melyet az afrikai kontinensen az Ember és 
Népek Jogainak Afrikai Chartája (a továbbiakban: Afrikai Charta)1 garantál 
– a Bizottság és az általa létrehozott Őslakos népekkel és közösségekkel 
foglalkozó szakértői munkacsoport2 munkásságának eredményeként nyertek 
elismertséget az afrikai kontinensen.3 Szót kell ugyanakkor ejteni arról, hogy 
a Bizottság működését több kritika is érte. Először: a Bizottság nem tekinthető 
teljes mértékben függetlennek, működése során több esetben felmerült annak 
gyanúja, hogy döntéseinek politikai motivációi is voltak. Másodszor: a 
Bizottság munkája az átlag afrikaiak számára kevéssé ismert, így nincsenek 
tudatában a számukra elérhető jogorvoslatoknak; továbbá az eljárások magas 
költségei éppen a legsebezhetőbb emberek csoportjait zárják el a Bizottság 
által garantált védelemtől. Harmadszor: döntései nem bírnak kötelező 
erővel, nem létezik továbbá formális nyomon követési mechanizmus, így a 
döntéseinek végrehajtása esetleges. Negyedszer: ahogyan a többi regionális 
emberi jogvédelmi mechanizmus esetében is, az ügyek sok esetben évekig is 
elhúzódnak;4 amelyben az esetek nagy többségében az államok rosszhiszemű 
magatartása is szerepet játszik.5

A fenti problémák kiküszöbölése végett – a rendszer alapjait 
megvitatni hivatott, 1961-es lagosi konferenciát követően több évtizeddel 
– újra napirendre került egy, a Bizottsággal komplementer viszonyban álló 
bíróság felállításának gondolata.6 Az előkészítést végző szakértők számára 
hamar világossá vált, hogy létrehozandó bíróság esetében figyelembe 
kell venni az afrikai sajátosságokat, ugyanis a nyugati típusú peres 
eljárásoknak nincsenek történeti gyökerei az afrikai kontinensen, helyette 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tradicionális vitarendezési megoldások 
implementálására.7 A bíróság létrehozásának ötlete ugyanakkor jó időre 
feledésbe merült, egészen az 1990-es évekig: az Afrikai Egységszervezet 
(a továbbiakban: AESZ) 1998-ban fogadta el az Ember és Népek Jogainak 
Afrikai Chartájának kiegészítő jegyzőkönyvét az Ember és Népek Jogainak 
Afrikai Bíróságának felállításáról8 (a továbbiakban: Jegyzőkönyv), amely 
2004-ben lépett hatályba azt követően, hogy 15 afrikai állam ratifikálta.9 
Jelen sorok írásának időpontjáig10 a jegyzőkönyvet 24 állam ratifikálta és 25 
írta alá.11
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2. Létrehozása és működése

A Bíróság tizenegy bírából áll, akiket hat évre választ meg az 
Afrikai Unió12 (a továbbiakban: AU) Közgyűlése, mandátumuk egyszer 
megújítható. A bírák másodállásban töltik be hivatalukat, az elnököt kivéve, 
akit – az alelnökkel együtt – maguk közül választanak meg két évre. Az 
elnök és az alelnök mandátuma egyszer megújítható. A bírákkal szemben 
elvárás a feddhetetlen jellem és a szakmai elismertség; kiválasztásuk során 
figyelembe veszik továbbá a méltányos fölrajzi megoszlás elvét, valamint a 
nemek megfelelő arányú képviseletét. A Bíróság munkáját a Titkárság segíti, 
melynek vezetőjét a Bíróság jelöli ki. A Bíróság deklaráltan független, jóllehet 
költségvetését az AU Közgyűlése hagyja jóvá, továbbá a Közgyűlés mondja 
ki a végső szót a bírák elmozdítása ügyében, illetve ellenőrzi az ítéletek 
végrehajtását. A jegyzőkönyv részes felei automatikusan alávetik magukat 
a Bíróság joghatóságának, az egyéni illetve a nem kormányzati szervektől 
érkező panaszok esetén azonban szükséges az adott ország külön alávetési 
nyilatkozata.13 – 2011-ig bezárólag 5 ország tett ilyen nyilatkozatot.14 – A 
Bíróság eljárhat peres ügyekben, kibocsáthat tanácsadó véleményeket, illetve 
jogosult értelmező ítéleteket kibocsátani saját, korábbi ítéleteire vonatkozóan. 
A Bíróságnak jogában áll ideiglenes intézkedéseket hozni,15 a legelső 
ilyen intézkedésre 2011-ben került sor, Líbiával szemben.16 A Bíróságnak 
lehetősége van pénzbeli és nem pénzbeli jóvátétel elrendelésére. A Bíróság 
ítéletei kötelező erővel bírnak,17 be nem tartásuk esetén az AU Közgyűlése 
jogosult dönteni, a végrehajtást ösztönözni hivatott politikai, gazdasági 
szankciók elrendeléséről. Az AU alapokmánya nem sorolja fel tételesen az 
alkalmazható szankciókat, példa jelleggel említi meg a külkereskedelem 
korlátozást.18

3. A Bizottság és a Bíróság kapcsolata

A Bíróság feladata, hogy kiegészítse a Bizottság működését; e 
komplementaritás a következő különbségekből adódik: A Bíróság 
ítéletei kötelező jellegűek, ellenük fellebbezésnek helye nincs. A Bíróság 
ítéleteinek végrehajtását az AU Miniszteri Tanácsa végzi, a Bizottság nem 
rendelkezik hasonló végrehajtási mechanizmussal.19  A Bizottsághoz fordulás 
elengedhetetlen feltétele a hazai jogorvoslati lehetőségek kimerítése,20 a 
Bíróság ezzel szemben az ideiglenes intézkedések révén akkor is eljárhat, 
ha a panaszos fél még nem vette igénybe az összes belföldi jogorvoslati 
lehetőséget.21 A Bizottság eljárása alapvetően bizalmas jellegű, a Bíróságé 
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ezzel szemben kezdetektől fogva nyilvános.22 A Bíróság előtti eljárás során, 
amennyiben az igazság érdeke úgy kívánja, lehetőség van ingyenes jogi 
segítséget igénybe venni, amely nagyban hozzájárulhat az őslakos népek 
jogérvényesítési képességeinek növekedéséhez. Ugyanakkor lehetséges 
súrlódási pont, hogy mind a Bizottság, mind a Bíróság jogosult vizsgálatot 
lefolytatni, amennyiben az ügy tisztázásához az szükséges. A hatásköri 
összeütközések elkerülése érdekében minél előbb rendelkezni szükséges a 
hatáskörök megosztását illetően. Frans Viljoen véleménye szerint – amellyel 
a szerző teljes mértékben egyetért – az lenne az ideális, ha a szükséges 
vizsgálatokat a bizottsági szakaszban végeznék el.23 A Bíróságnak, döntése 
meghozatala előtt lehetősége van kikérni a Bizottság véleményét – többek 
között –, ennek köszönhetően a Bizottság a jövőben is meghatározó szerepet 
fog betölteni az afrikai emberi jogvédelmi rendszerben.24 

A Bíróság és a Bizottság egymáshoz viszonyított szerepének 
meghatározására – Wachira professzor szerint – négy modell létezik. Az 
első modell értelmében a Bizottság érdemi megfontolás nélkül, minden 
beérkező panaszt automatikusan továbbítana a Bírósághoz. A második 
megoldás értelmében a Bizottság egyfajta filter funkciót töltene be: döntene 
a panasz befogadhatóságáról, valamint arról, hogy a kérdés kellően súlyos-e 
ahhoz, hogy a Bíróság foglalkozzék vele. Egy harmadik lehetséges út lenne, 
hogy a Bizottság megpróbál barátságos megegyezést tető alá hozni; ennek 
eredménytelensége esetén fordul a Bírósághoz. Végezetül, a negyedik modell 
szerint a Bizottság megtenné ajánlásait, amennyiben az állam elmulasztja ezek 
megvalósítását, úgy a Bizottság továbbítja az ügyet Bizottságnak. Az első 
megoldást a Bizottság vélhetően nem fogadná kitűnő örömmel, az ugyanis 
egyik régi félelmét váltaná valóra: a Bizottság „az ügyek beszállítójává” 
degradálódna.25 Az utolsó két megoldás az amerikaközi rendszerből is 
ismert,26 és – a szerző megítélése szerint – ez lenne az ideális megoldás egy 
hatékony mechanizmus kiépítéséhez. 

4. A Bíróság joggyakorlata és annak megítélése

A Bíróság, lévén fiatal intézmény, a többi regionális emberi jogi 
bírósághoz viszonyítva eddig szerény joggyakorlattal rendelkezik. A Bíróság 
első – és eddig egyetlen –, az őslakos népeket érintő – így a jelen cikk témája 
szempontjából releváns – döntése egy 2013 márciusában, az ENJABiz kontra 
Kenyai Köztársaság ügyben kibocsátott ideiglenes intézkedés, mellyel a 
kenyai Mau erdőben élő Ogiek Közösséget részesítette védelemben. Az 
ogiek közösség nagyjából 20.000 lelket számlál, ebből körülbelül 15.000-
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en élnek a Mau erdőben és környékén. Az erdő hozzávetőlegesen 400.000 
hektár kiterjedésű, 7 adminisztrációs körzetet érint. Az ügy 2009 októberében 
kezdődött, amikor a Kenyai Erdő Felügyeleti Hatóság 30 napos határidővel 
elrendelte kilakoltatásukat, az ogiek közösség ekkor fordult a Bizottsághoz, 
amely 2012. július 12-én nyújtotta be keresetét – Kenya ellen – a Bírósághoz. 
Ugyanazon év december 31-én a Bizottság ideiglenes intézkedés meghozatalát 
kérte a Bíróságtól. A Bizottság megítélése szerint a helyzet akkorra már az 
ogiek közösség túlélését fenyegette: tekintettel arra, hogy az ogiek közösség – 
más őslakos népekhez hasonlóan – elválaszthatatlanul kötődik ősi földjeihez, 
kilakoltatásuk egyet jelentene életmódjuk, kultúrájuk, vallásuk és identitásuk 
megsemmisítésével. A Bíróság a befogadhatósági kritériumok megvizsgálását 
követően arra jutott, hogy azok teljesülnek: a fennálló helyzet súlyos és sürgős 
intézkedést kíván, továbbá az ogiek közösség Afrikai Chartában garantált 
jogainak jóvátehetetlen sérelmével fenyeget. Ennek megfelelően a Bíróság 
egyhangú döntésével kötelezi az államot, hogy tartózkodjon minden, az ogiek 
közösség jogait potenciálisan sértő magatartástól; továbbá a kézhezvételtől 
számított 15 napon belül tegyen jelentést a jelen határozat végrehajtásának 
folyamatáról.27 A szerző megítélése szerint a Bíróság reagálása gyors és 
határozott volt, reményt adva az őslakos népeknek és más marginalizálódott 
csoportoknak. Ugyanakkor számításba kell venni, hogy az őslakosokat 
illetően eddig ez a Bíróság egyetlen döntése, így pusztán erre az egy döntésre 
alapozva konklúzió – teljes bizonyossággal – nem vonható le. 

A Bíróság működésének megítélésében a Wachira professzor által 
összegyűjtött kritikák és vélemények segítenek. A Bíróságot már az első 
bírói tanács 2006-os megválasztását illetően is érték kritikák: egyrészről a 
gyakorlat azt mutatja, hogy a politika befolyását itt sem lehet teljesen kizárni, 
a bírók ugyanis újraválaszthatóak, amelynek során az újraválasztásról dönteni 
jogosult államok számára megteremti a lehetőséget a nyomásgyakorlásra.28 
E probléma a szerző véleménye szerint egyszeri, nem megújítható, de a 
jelenleginél hosszabb hivatali idővel könnyen kiküszöbölhető. A Bírósággal 
kapcsolatban – a Bizottság példájából kiindulva – joggal merül fel a kérdés, 
hogy ítéletei a gyakorlatban is kötelező erővel fognak-e bírni. Amennyiben 
ugyanis azokat figyelmen kívül hagyják, úgy nem csak a Bíróság, hanem az 
egész afrikai emberi jogvédelmi mechanizmus tekintélye csorbát szenved. E 
téren ugyanakkor reményt ad a bizakodásra, hogy egyrészről a Jegyzőkönyv 
rendelkezik az ítélet végrehajtásának ellenőrzéséről és az alkalmazható 
szankciókról; másrészről a modernkor vívmányai – úgy, mint az internet 
és a tömegmédia – lehetőséget adnak arra, hogy – segítséggel ugyan – de 
a legelszigeteltebb és legvédtelenebb népcsoportok is eredményesen hívják 
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fel a világ figyelmét az őket ért sérelemre, ahogyan arra azt az Ogoni ügy is 
példázza.29 Éppen ezért a civil társadalom és a nem kormányzati szervezetek 
feladata, az ítéletek végrehajtásának kikényszerítésében nem elhanyagolható.30  
A szerző szerint érdekes kérdést vet fel, hogy a Bíróság miként fog élni a 
Jegyzőkönyv által említett jóvátételi lehetőségek megítélésének lehetőségével: 
követni fogja-e az Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága által – az őslakos 
népek védelme terén – alkalmazott evolutív jogértelmezést, jelesül az ún. 
életprojekt elméletet, 31 vagy megelégszik szerényebb, pusztán az okozott kár 
megtérítésére irányuló kártérítéssel. A jövő zenéje továbbá, hogy miként fogja 
befolyásolni a Bíróság működését az Afrikai Igazságügyi Bírósággal történő 
jövőbeni egyesítése. Az egyesített bíróság statútumát32 2008-ban fogadta el 
az AU Közgyűlése, hatályba lépésének időpontja egyelőre meglehetősen 
távolinak tűnik.33
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A HÁZKUTATÁS – AZ IGAZSÁGÜGYI 
INFORMATIKAI SZAKÉRTŐ A BÜNTE-

TŐELJÁRÁSBAN

Máté István Zsolt
igazságügyi informatikai szakértő, 

Pécs, Magyarország

Abstract

A számítástechnikai rendszerek házkutatás során történő átvizsgálásának fel-
adatát a magyarországi gyakorlatban az igazságügyi informatikai szakértők 
végzik a Be. és más jogszabályok felhatalmazása alapján, leggyakrabban a 
nyomozó hatóság kirendelése szerint. Munkájuk sikerét – figyelembe véve 
az ügyek növekvő komplexitását és az ügyekben szereplő eszközök növekvő 
mennyiségét – a megfelelő előkészítés és koordináció alapozhatja meg.

Jelen írás esettanulmány szerűen dolgozza fel azokat a szakértői tapasztala-
tokat, amelyek az elmúlt években végzett házkutatások során összegyűltek. 
Az írás célja, hogy támpontot adjon a büntetőeljárás nyomozati szakaszá-
ban résztvevő szereplők (legfőképpen a nyomozók, ügyészek és szakértők) 
számára, a házkutatás, mint eljárási cselekmény szakszerű, pontos és gyors 
végrehajtása érdekében.

Kulcsszavak: házkutatás, számítástechnikai rendszer, igazságügyi szakértő
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Bevezetés

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 149. §-a (a jármű mel-
lett) nevesíti a számítástechnikai rendszert, mint a házkutatás során átvizs-
gálandó dolgot. Ez a kiemelés mindkét esetben (jármű és számítástechnikai 
rendszer) arra utal, hogy elterjedtségük és valószínűsíthető érintettségük a 
többi tárgyhoz, dologhoz képest jelentős, s ezért a házkutatás kiemelt objek-
tumaiként tekinthetők.

Ezen objektumok vizsgálatához a Be. megfogalmazásában „… a bi-
zonyítandó tény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakérte-
lem szükséges…”, ezért igazságügyi informatikai szakértők segítik a nyomo-
zó hatóság munkáját. 

A házkutatás során – előzetes feltevésünk szerint – a büntetőeljárás-
ban megszokott gyakorlathoz képest szorosabban működnek együtt a részt-
vevők (kiemelten a nyomozó hatóság munkatársai és a szakértők) az eljárási 
cselekmény előkészítése és lefolytatása során egyaránt. Ez a közös munka 
igényli a legalapvetőbb tények és feladatok tisztázását, valamint olyan eljá-
rási szabályok és módszerek kialakítását, amelyek a kriminalisztikai és infor-
matikai szempontokat megfelelő szinten összehangolják.

Jelen írás esettanulmány szerűen dolgozza fel azokat a szakértői ta-
pasztalatokat, amelyek az elmúlt években végzett házkutatások során össze-
gyűltek. Szakértői nézőpontból sorra veszi azokat a segítő és gátló körülmé-
nyeket, amelyek jelentősen befolyásolják a munkavégzést.

A házkutatás előkészítése

A büntetőeljárás nyomozási szakaszában az ügyészség és a nyomozó hatóság 
a bűncselekmény elkövetőjének kézre kerítése érdekében végzi az egyes nyo-
mozati cselekményeket. Ezek közül a házkutatás általában jól elkülöníthető 
mind térben, mind időben a többi cselekménytől, tartalmai elemei az egy-
szerűtől a komplexig terjedő skálán számos értéket felvehetnek. Terjedelmi 
okokból most három típusra korlátozzuk, pontosabban koncentráljuk a lehet-
séges változatokat, melyek a következők:
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Egyszerű: egy helyszín, egy szakértő, 2-3 nyomozó, <10 eszköz,

Átlagos: több helyszín, egy szakértő, 5-10 nyomozó, >10 eszköz,

Komplex: több helyszín, több szakértő, >100 nyomozó, >>10 eszköz.

Az egyes típusok közötti határok gyakran elmosódnak, a fő jellegze-
tességek (kevésbé karakteresen) feltűnhetnek valamennyi változatban. A ti-
pizálás e körülményektől függetlenül lehetővé teszi a nyomozati és szakértői 
munka tervezhetőségét, s ez által növeli az eredményességet is.

Közös jellemzők

A házkutatással kapcsolatos két legalapvetőbb információ a helyszín és az 
időpont. Ennek ellenére az esetek döntő többségében ezt a két adatot nem 
osztja meg a nyomozóhatóság munkatársa a szakértővel, amikor előzetesen 
egyezteti a helyszíni vizsgálaton történő részvételt. A nyomozástaktikai indo-
kokat szem előtt tartva a szakértőnek támpontot nyújthat a következő körül-
mények előzetes tisztázása:

- földrajzi elhelyezkedés település, vagy járás pontossággal meg-
adva,

- a helyszín jellegének megadása figyelemmel az infrastruktúrára 
(pl. áramellátás),

- az eszközök várható típusának és mennyiségének megadása,

- a művelet elsődleges céljának specifikálása (Finszter 2007, 132), 
mely lehet:

~ logikai kutatás, például dokumentumok célzott megtalálása, 
adatbázis mentése, levelezés átvizsgálás, szoftver jogszerű 
használatának feltárása stb.), 

~ fizikai kutatás, adathordozók, hardver komponensek megta-
lálása, illetve

~ kettős célú (logikai és fizikai) kutatás.
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A felsorolt paraméterek ismertében a szakértő (elsősorban korábbi 
tapasztalatai alapján) meg tudja becsülni az eljárási cselekmény eszköz és 
szakember igényét.

Egyszerű helyszín

Az egy helyszínen egy szakértő munkáját igénylő feladatok gyakran kimerül-
nek az informatikai eszközök szakszerű lefoglalásának támogatásában, ami 
nem jelent mást, mint:

- az eszközök szakszerű leválasztása az elektromos és adatátviteli 
hálózatokról,

- a releváns eszköztípusok kiválasztása (vö. monitor vs. all-in-one 
PC)

- nem tipikus eszközök azonosítása (banki token vs. pendrive, net-
PC vs. router stb.)

- az eszközök szakszerű lezárása és csomagolása.

A feladat gyakran 1-2 óra időtartamú, eszközigénye minimális, a 
szakértőtől a bizonyítékok kezelésére vonatkozó ismereteket és gyakorlati 
tapasztalatot igényli.

Az egyszerű helyszíneken történő házkutatás gyakran szakértő, vagy 
szaktanácsadó jelenléte nélkül történik, s a lefoglalás szakszerűsége az eljá-
rást vezető és közreműködők informatikai ismeretén és erre vonatkozó ta-
pasztalatán múlik (Illési 2012, 7). 

Átlagos helyszín

Az ügyek többségében átlagos helyszínnel kerül kapcsolatba a szakértő. 
Ezeknél az eseteknél nem ritkán a gazdasági bűncselekménnyel kapcsolatos 
nyomozás zajlik, a gyanúsítottak lakhelye és/vagy munkahelye a házkutatás 
helyszíne.

Különösen több helyszín esetén van szerepe az előkészítésnek, mely-
nek során szükséges tisztázni a következő körülményeket az egyszerű hely-
színnél felsoroltakon felül:
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- a művelet célja (logikai, fizikai, vagy kettős célú vizsgálat),

- mikor ismerheti meg a szakértő a kezdési időpontot és helyszínt,

- lesz-e előzetes eligazítás, egyeztetés (időpont, helyszín),

- több helyszín esetén a szakértő mozgását ki biztosítja (nyomozó 
hatóság, szakértő),

- az egyes helyszíneken ki az eljárást vezető személy.

Az átlagos helyszínen végzett szakértői munka jellemzően logikai 
átvizsgálást is tartalmaz. Bár a nyomozó hatóság elsődleges célja a releváns 
bizonyítékok lehető leggyorsabb (azonnali) beszerzése, a szakértő elsődleges 
feladatai közé tartozik annak eldöntése, hogy ez a helyszínen elvégezhető e 
(különösen az időfaktor miatt), vagy az érintett és előzetesen átvizsgált esz-
közök lefoglalását javasolja-e.

Komplex helyszín

A komplex helyszínek a szakértői gyakorlatban ritkán előforduló (évi 1-2 
eset) vizsgálati terepek. Az ügyekben rendszerint rendkívül magas elkövetési 
érték (>1 Mrd HUF) jelenik meg, mely alapján az egy időben akár száznál 
is több helyszínen, több szakértő, vagy szakértői csoport dolgozhat jelentős 
nyomozói létszám mellett. Mivel az ügyek mennyisége, s ebbel adódóan a 
szakértők ez irányú gyakorlata is kicsi, illetve kevés, szükséges a megfele-
lő módszertani háttér kimunkálása a szakértői oldalról és annak bemutatása, 
egyeztetése a nyomozói oldallal. 

A bemutatott körülmények miatt indokolt, hogy jelen tanulmány is 
erre a komplex helyszínen történő házkutatás során végzett igazságügyi in-
formatikai szakértői vizsgálatra fókuszáljon.

A művelet megkezdését megelőzően mindenképpen szükséges az 
előzetes egyeztetés, illetve a vizsgálatot közvetlenül megelőző eligazításon 
történő részvétel a szakértő(k) részéről. Az átlagos helyszínnél felsoroltakon 
kívül a következő tényezők tisztázása szükséges:
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- az adott helyszínen, helyszíneken várható-e számítógép-hálóza-
tok közötti kommunikációs kapcsolatok (pl. internet szolgáltatók-
nál végzett vizsgálat),

- a vizsgálat során leállítható-e a hardver infrastruktúra egésze, 
vagy része,

- a vizsgálatból adódóan lassulhat-e a számítógéprendszer műkö-
dése,

- várhatóan történik-e házkutatást megelőzően történik-e erőszakos 
behatolás, mely a számítógép rendszer működését befolyásolná 
(pl. megfigyelő rendszer),

- a számítógép rendszer működését felügyelő személyzet várható 
létszáma és elhelyezkedése.

A felsoroltakon kívül még számos tényező befolyásolhatja a komp-
lex helyszíneken történő vizsgálatot, melyekre a következőkben térünk ki.

A házkutatás megkezdése

A házkutatás során végzett vizsgálatban résztvevő szakértő az helyszíni eljá-
rásvezető irányítása mellett végzi munkáját, tőle kapja kézhez a – gyakran a 
műveletet közvetlenül megelőzően – a kirendelő határozatot, melyet az eljá-
rást szenvedőnek, vagy jogi képviselőjének bemutat az igazságügyi szakértői 
státuszt igazoló fényképes szakértői igazolvány mellett.

Mivel a kirendelő határozat részletesen tartalmazza azokat a kérdé-
seket, melyre a szakértőnek a vizsgálat során választ kell adnia, a kirende-
lő határozat részletes megismerés (esetleg lemásolása az eljárást szenvedő 
részéről) nem megengedhető. Ugyanez vonatkozik a szakértő által önállóan 
végzett szakértői szemlére is.

A vizsgálat megkezdését megelőzi a helyszínre történő kivonulás, 
illetve a vizsgálat konkrét helyére történő bejutás. Számítógép rendszerek 
vizsgálatakor mindkét esetben az idő tényező minimalizálása a legfontosabb, 
amint az a következőkben láthatjuk. 
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Helyszíni szakértői vizsgálat szabályai

A helyszíni vizsgálat első lépésében a szakértőnek meg kell határoznia a 
várható bizonyítékok időérzékenységi sorrendjét (Order of Volatility), s a 
vizsgálatot e sorrend alapján haladéktalanul meg kell kezdenie. A művelet 
előzetes egyeztetése során ki kell térni a várható eszközök és tartalmak időér-
zékenységére és előzetes sorrend felállítása is szükséges lehet, amint azt a 
példa mutatja (Braid 2001, 6):

1. Registers and Cache,

2. Routing Tables,

3. Arp Cache,

4. Process Table,

5. Kernel Statistics and Modules,

6. Main Memory,

7. Temporary File Systems,

8. Secondary Memory,

9. Router Configuration,

10. Network Topology.

Amennyiben nem indokolt a bevetési egység általi bejutás a hely-
színre, a késedelem lehetőséget ad az eljárást elszenvedőnek a bizonyítékok 
módosítására.

Esettanulmány (25/2013. szakértői ügyszám)

Az 1978. évi IV. törvény (régi Btk.) 310. § (1) bekezdés a) pontjában meg-
határozott költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indult 
nyomozás során két fős szakértői csoport és húsz fő nyomozó jelent meg a 
házkutatás helyszínén, mely egy 24/24 munkarendű irodaház volt biztonsági 
szolgálattal. A helyszínre történő bejutás és szakértői vizsgálat megkezdése a 
körülmények miatt két órát vett igénybe, holott a vizsgálatot egyeztetés előz-
te meg a szakértői csoport és a nyomozócsoport részéről. 
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Esettanulmány (27/2013. szakértői ügyszám)

A régi Btk. 310. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési csalás bűn-
tett elkövetésének gyanúja miatt indult nyomozás során öt fős szakértői cso-
port és több mint 150 fő nyomozó jelent meg több házkutatási helyszínen. A 
fő helyszín több cég által nappali munkarendben használt irodaház volt 9 órai 
munkakezdéssel. A szakértők és a nyomozók a munkakezdést megelőzően 
egy órával a helyszínen voltak, s az első munkavállaló megérkezését követő-
en megkezdődhetett a helyszín szakértői biztosítása.

Általános vizsgálati irányelvek

A házkutatás során nem csak a szakértőnek, de valamennyi résztvevőnek 
(beleértve az eljárást elszenvedőt is) be kell tartania a “Preserve everything 
but change nothing”, azaz őrizz meg mindent, ne változtass semmin alapel-
vet. Ezt akár kényszerítő intézkedéssel is kikényszerítheti az eljárásvezető, 
különösen akkor, ha adat merül fel a bizonyítékok befolyásolására, például 
vizsgálat alá vont rendszerek engedély nélküli lekapcsolása, távoli hozzáfé-
rés biztosítása.

A teljes vizsgálat során, majd azt követően is biztosítani kell a fel-
ügyeleti lánc (Chain of Custody) megszakítatlanságát, ami leegyszerűsítve a 
kinyert bizonyítékok dokumentált mozgását jelenti.

A helyszíni vizsgálat során szükséges betartani valamely szakértői 
módszertan lépéseit, ezzel szabályozva és egyben ellenőrizve is a munkafo-
lyamatot. A számos ajánlás közül a Ciardhuáin által ajánlott (részletes lásd 
Máté 2014b) kiterjesztett módszertan (Ciardhuáin 2004, 5-8) vonatkozó lé-
péseit javasoljuk követni:

5. Search for and identify evidence

6. Collection of evidence

7. Transport of evidence

8. Storage of evidence
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A vizsgálat során keletkeznek olyan döntési pontok, melyek feloldá-
sa a szakértő(k) és az eljárásvezető együttműködését igénylik, a következők-
ben ezeket tekintjük át röviden.

Helyszínen nem vizsgálható eszközök, tartalmak

A megfelelő előkészítés ellenére a szakértői és nyomozócsoport kerülhet 
olyan helyzetbe, melyet azonnali döntéssel kell megoldani. Ezek közé tarto-
zik egy adott eszköz, vagy rendszer helyszíni, illetve laboratóriumi vizsgálata 
közötti választás. A döntést megelőzően mérlegelni kell a következőket:

- rendelkezésre állnak-e a helyszíni vizsgálathoz szükséges fizikai 
és személyi feltételei, illetve ezek pótolhatók-e

~ adatmentéshez szükséges tárolókapacitás,

~ hiteles mentést támogató eszközök (forensic bridge, dupli-
cator stb.),

~ számítógépes hálózat felderítésének hardver és szoftver 
komponensei,

~ szakértői csoport létszáma.

- a vizsgálat (akár helyszíni, akár laboratóriumi) érint-e az eljárást 
elszenvedőn kívül más természetes vagy jogi személyt,

~ a helyszíni vizsgálatból/lefoglalásból eredő szolgáltatás leál-
lás, vagy lassulás következményei,

~ harmadik személy vagy szervezet adatainak ideiglenes elér-
hetetlensége (pl. könyvelő irodákban történő vizsgálat ese-
tén)

A döntés a műveletet központilag irányító parancsnok feladata, eh-
hez a szakértőnek minden lehetséges műszaki információt meg kell adnia.
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Szakértő részvétele kihallgatáson

A házkutatások során foganatosított kihallgatások egy részénél informati-
kai szakmai kérdések is felmerülhetnek, mely estben szakértői támogatás is 
szükséges a kihallgatást végző nyomozó számára. A szakértő kihallgatáson 
történő részvételét már az előkészítés során a szakértőt kirendelő határozat-
ban jelezni kell, illetve a kihallgatott személlyel a kihallgatást megelőzően 
közölni kell. 

A szakértő feladat a kihallgatott személy által előadott műszaki tar-
talom közérthető nyelvre történő fordítása, valamint az ügy szempontjából 
releváns kérdések megfogalmazása lehet.

Összegzés

Terjedelmi korlátok miatt nem térhettünk ki valamennyi fontos követelmény-
re, azonban világosan láthatóvá vált, hogy a házkutatások krimináltaktikai 
(Finszter 2007, 27) előkészítés mellett a szakértői csoportokkal történő szo-
ros együttműködéssel tehetők hatékonyabbá, s a későbbi bizonyítás szem-
pontjából is eredményessé.

Jogszabályok

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról

2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről

11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet a lefoglalás és a büntetőeljá-
rás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesí-
tésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehaj-
tásáról
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Jogtudományi Doktori Iskola, 
Debrecen, Magyarország

Absztrakt

Macedónia, Macedón Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 
vagy FYROM? A balkáni állam immáron több mint 20 éve független, ugyanak-
kor a mai napig nem sikerült rendeznie Görögországgal fennálló konfliktusát 
az állam alkotmányos nevét illetően. Az 1991-ben elfogadott macedón 
alkotmány értelmében az állam hivatalos neve Macedón Köztársaság vagy 
Macedónia, ugyanakkor Görögország nyomására az ENSZ-ben csak former 
Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) (magyarul: Macedónia Volt Ju-
goszláv Köztársaság) néven válhatott állandó taggá 1993-ban. Magyarország 
csak 2012 óta ismeri el hivatalosan Macedóniát alkotmányos nevén, függet-
lenül attól, hogy már az 1990-es évek óta felvette a diplomáciai kapcsolatokat 
a balkáni állammal.
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A jogi és diplomáciai dimenziókat egyaránt érintő konfliktust a felek hosszú 
egyeztetéseket követően az 1995-ben megkötött Ideiglenes Megállapodásban 
kívánták rendezni, de függetlenül attól, hogy számos kérdésben mozdult el 
pozitív irányba a két állam kapcsolata, a fő tárgyban nem született végle-
ges döntés. A felek kül- és belpolitikai prioritásaikból eredően 2014-ig nem 
rendezték a kérdést, viszont az elmúlt két évtizedben számos javaslat szüle-
tett az ENSZ-mediátorok jóvoltából. Az államnév rendezetlen kérdése miatt 
Macedónia nem csatlakozhatott több nemzetközi szervezethez, mint például 
az Európai Unióhoz vagy a NATO-hoz. A feleket kizárólag az iránt ter-
heli jogi felelősség, hogy folytassák a tárgyalásokat, amíg találnak egy 
kompromisszumos, végleges nevet, viszont nincs kötelezettségük, hogy 
találjanak ilyen nevet. Macedónia államnevéről kizárólag az érintett felek 
dönthetnek, ugyanis az Ideiglenes Megállapodásban kizárták annak a lehető-
ségét, hogy az ENSZ Nemzetközi Bírósága (ICJ) nyújtson erre jogorvoslatot.

A tanulmány célja a Macedónia államnevét meghatározó jogi tényezők be-
mutatása, valamint, hogy felvázolja, milyen úton rendezhetik a felek ezt a 
fennálló konfliktust. Célom jogi és diplomáciai szemszögből megvizsgálni, 
hogy az államnév kérdésének rendezetlensége milyen kihatással bírhat a két 
félre.

Macedónia, Görögország, névvita, államnév, Egyesült Nemzetek Szer-
vezete

Bevezetés

A Macedónia és Görögország között immáron több mint húsz éve 
folyamatosan fennálló névvitaként elhíresült konfliktus egyedülálló a diplo-
mácia és a nemzetközi jog történelmében. A két szomszédos ország közöt-
ti kapcsolatokat beárnyékolja az egyikük alkotmányos államnevéből eredő 
nézeteltérés. A névvitából eredő fogalmi nehézségek elkerülése végett a ta-
nulmányban a Szkopje fővárossal rendelkező államot Macedóniának, vagy 
Macedón Köztársaságnak nevezem. A macedón alkotmányban rögzített, és 
Magyarország által 2012 óta hivatalosan is elismert névváltozata az állam-
nak – Macedón Köztársaság (macedón nyelven latin átírásban: ’Republika 
Makedonija’).87 Az általam használt kettős megnevezést magában a macedón 
alkotmányban, annak preambulumában is fellelhetjük,88 továbbá a macedón, 
87  Macedón nyelven cirill betűkkel kiírva: Република Македониjа
88  Macedón Köztársaság alkotmánya. Macedón Köztársaság Országgyűlése, 08-
4642/1. szám, Szkopje, 1991. november 17. 



167

valamint a magyar szabad nyelvhasználatban is e két megnevezés a domináns 
és széles körben elfogadott.

A névvita eredete

Az alkotmányos államnév már az 1980-as évek közepétől feszült-
ségeket kiváltó téma volt Görögországban, ugyanis a Macedóniával szom-
szédos észak-görög megyének a neve – Makedonia – nagyon hasonlított az 
1991-ben elfogadott névre.89 Az 1990-es évek elején a görög döntéshozók 
elutasító álláspontját Macedónia nevének elismerését illetően leginkább 
biztonságpolitikai tényezők határozták meg. A kulturális fenntartások, mint 
amilyen például az, hogy Macedónia neve kizárólagosan és elidegeníthetetle-
nül a görög kultúra és történelem részét képezi, a kezdeti esztendőkben nem 
tartoztak a görög politikusok érvelési eszköztárához. E szempontból fontos 
kiemelnünk a politikusok és a görög lakosság érvelése közötti jelentős elté-
rést. A lakosság körében, különösképpen az Égei Makedóniában élő görögök 
és az innen származó görög diaszpóra tagjai között, leginkább a kulturális 
veszélyérzet volt jellemző, amely abban merült ki, hogy elidegeníthetetlen 
részüket sajátítja ki Macedónia azáltal, hogy egy görög történelmi régió nevét 
bitorolja.90

Görögország 1991 és 1993 között több alkalommal kilátásba helyezte, hogy 
vétóval fog élni Macedóniával szemben, amennyiben alkotmányos nevén 
olyan nemzetközi és regionális szervezetekhez kíván csatlakozni, amelyek-
nek Görögország is tagja. Mi több, Görögország diplomáciai nyomásának 
volt betudható, hogy Macedóniának nem sikerült elismertetnie szuverenitását 
más államokkal. Jelentős előrelépést jelentett az 1992-es Badinter-jelentés, 
amelynek nyilvánosságra kerülését követően Zselju Zselev bolgár államfő 
kezdeményezésére Bulgária, a világon elsőként, elismerte alkotmányos ne-
vén nyugati szomszédja függetlenségét. Ezzel Szófia nyíltan vállalta a konf-
rontációt Görögországgal, ugyanakkor zöld utat adott más államok számára 
is Macedónia elismeréséhez. Bulgária lépését tekinthetjük a kezdő lökésnek, 
nem sokkal később bő egy éven belül Törökország, Oroszország és Kína is 
elismerte alkotmányos nevén Macedóniát.91

89  (Kofos 1987, 14)
90  (Kofos 2005, 176–178)
91  Természetesen, hogy a nagyhatalmak, köztük Franciaország kivételével 1995-
ig mindegyik ENSZ Biztonsági Tanács állandó tagnak az alkotmányos nevén történő elis-
meréséhez nagyban hozzájárult, hogy 1993. április 8-án felvették Macedóniát FYROM 
összetett, ideiglenes név alatt az ENSZ-tagok közé. Ettől függetlenül Bulgária és Törökország 
viszonylag gyors elismerése segített a nemzetközi diplomáciával való gyorsabb kapcso-
latépítéshez. Bővebb információért ld. (Germanov 2010, 48-58) 
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Az 1992-es pozitív fordulat ellenére Macedónia továbbra sem nyert felvé-
telt az ENSZ-be, valamint a legtöbb nyugat-európai állam sem ismerte el, 
mint szuverén államot. Az Európai Közösségek (EK) külügyminiszterei 1992 
februárjában mandátummal ruházták fel a soros portugál elnökséget annak 
érdekében, hogy közvetítsen Görögország és Macedónia között egy komp-
romisszumos névváltozat érdekében. Joao de Deus Pinheiro portugál kül-
ügyminiszter vezetésével megkezdődtek az első hivatalos egyeztetések a két 
ország között.92

Az ideiglenes név: FYROM

A tárgyalások nem vezettek sikerhez, viszont először 1992 tavaszán 
használták, az azóta is nemzetközi használatban lévő, Macedónia Volt Jugo-
szláv Köztársaság angol megfelelőjét, a „the former Yugoslav Repiublic of 
Macedonia” megnevezést.93 A megnevezés, amelyet 1993-ban az ENSZ-ben 
is elfogadnak, egy végső kompromisszum volt Macedónia részéről, miután 
több sikertelen informális tárgyalást folytatott az ENSZ tagság elnyerése 
érdekében. A FYROM rövidítés atyjának leginkább Kiro Gligorov akko-
ri macedón államfőt tartják, a baloldali politikus személyesen vezette az 
ENSZ-tagságért folytatott tárgyalásokat és az 1992-es esztendő folyamán 
több alternatív névről is le kellett mondania. Gligorov figyelemreméltó mó-
don előrelátta, hogy Görögország diplomáciai kapcsolatain keresztül rendkí-
vüli módon megnehezítheti és meg fogja nehezíteni a jövőben is a macedón 
integrációt és nemzetközi beilleszkedést. A kompromisszumok terén először 
történt meg, hogy magas beosztású macedón döntéshozó beleegyezett volna 
az „egy név belföldön és külföldön egyaránt” lévő állásponttól való eltérésbe.

Gligorov és az összetett név támogatói pontosan abból indultak ki, hogy az 
alkotmány nem tiltja meg a Macedón Köztársaságtól (vagy Macedóniától)
eltérő megnevezést. Mi több, Gligorov azt az álláspontot képviselte, hogy az 
ENSZ keretein belül Macedónia lassan, egyesével de facto elismerteti a nem-
zetközi közösség államaival és szervezeteivel az ország alkotmányos nevét, 
így a FYROM csak ideiglenes megnevezés lesz a nemzetközi gyakorlatban.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1993. április 7-én kiadott határozatával Ma-

92  (Macdonald 1993, 82) 
93  Érdekesség, hogy az Európai Bizottság 1993-ik évi 615/93-as szabályozása „territo-
ry of Former Yugoslav Republic of Macedonia” névre módosította az EK Tanácsának 1992-ik 
évi 1688/92-es szabályozásában szereplő „Macedonia” megnevezést. A módosítás mindenkép-
pen a görög diplomaták belső nyomására történt.
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cedónia tagsági státuszának megadását ajánlotta a világszervezetben. A hatá-
rozat de facto lefektetette a Görögország és Macedónia közötti konfliktusok 
nemzetközi vitarendezési fórumának alapjait, s mint látni fogjuk, a mai napig 
az ENSZ maradt az egyetlen olyan nemzetközi szereplő, amelynek, a párbe-
széd gyorsaságától és eredményességétől függetlenül, sikerült folyamatosan 
tárgyalóasztal mellé ültetnie (és ott tartania) a két ország döntéshozóit. 

Kétségkívül a határozat legfontosabb része Macedónia ENSZ-tagságra tör-
ténő ajánlása „the former Yugoslav Republic of Macedonia” ideiglenes ál-
lamnév alatt. Az összetett név addig a pillanatig maradna az ENSZ és annak 
szakosított szerveinek hivatalos használatában, amíg a vitás felek nem tudnak 
kompromisszumra jutni. A felek vállalták, hogy folytatják az ENSZ Bizton-
sági Tanácsának 817-es határozatában vázolt, a nézeteltérések megoldásának 
céljából elkezdett tárgyalásokat, amelyek a 845-ös ENSZ Biztonsági Taná-
csának határozata értelmében továbbra is az ENSZ-főtitkárának égisze alatt 
állnak. Mindenképpen fontos kiemelni, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa 
határozatainak szövegét a felek átültették később kötött bilaterális szerződé-
seikbe, kiemeltképpen az 1995-ös Ideiglenes Megállapodásba.

Az 1995-ös Ideiglenes Megállapodás

 Egyik országban sem fogadták pozitívan az ideiglenes nevet, 
Görögország 1994-től az egyre romló macedón-görög kapcsolatok 
következtében gazdasági embargót vezetett be északi szomszédja ellen. 
Az Európai Unió diplomáciai nyomása következtében a felek 1995-ben 
lefektették az első, és a mai napig legfontosabb bilaterális megállapodásukat, 
amely révén rendezni kívánták egymás között a legtöbb konfliktust kiváltó 
kérdést. Az Ideiglenes Megállapodás megtervezésénél az egyik legfontosabb 
kérdés az volt, hogy beemelik-e a felek a név kérdését. Egyik fél sem érezte, 
hogy belpolitikai előnyei származhatnak abból, ha enged a konzervatív 
álláspontból, így végezetül átemelték az ENSZ Biztonsági Tanács 817. 
határozatának egyes részeit és megállapodtak abban, hogy kizárólag tárgyalási 
kötelezettségek terhelik őket, ugyanakkor végleges államnév megalkotására 
vonatkozó kötelezettség nem. Az Ideiglenes Megállapodás záró klauzulája 
tartalmazza a 21. cikkelyt, amely talán a szöveg egyik legfontosabb, és a 
jövőbeli görög-macedón kapcsolatokat leginkább befolyásoló rendelkezése. 
A felek ebben a rendelkezésben lefektették a kettőjük közti konfliktusok ren-
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dezésének lehetőségeit. A cikkely szövege három fontos tényt állapít meg. 
Általános értelemben bilaterális kapcsolataikból keletkező nézeteltéréseiket 
kizárólag az ENSZ Chartával összhangban lévő békés eszközökkel rendez-
hetik a felek. A Charta 33. cikkelyének, 1. bekezdése felsorolja azon békés, 
konfliktuskezelő eszközöket (például tárgyalás, mediáció, döntőbíráskodás 
stb.), amelyeket Görögország és Macedónia használhat ilyen esetekben. A 
cikkely második bekezdése már ennél konkrétabban próbálja lefektetni a 
konfliktuskezelés alapjait. Amennyiben az Ideiglenes Megállapodás értelme-
zéséből vagy alkalmazásából eredően nézeteltérés vagy vita alakul ki, akkor 
bármelyik fél beterjesztheti az ügyet az ENSZ Nemzetközi Bírósága (ICJ) elé. 
Ez alól egyedül Macedónia nevének kérdése kivétel, hiszen arról a feleknek 
tárgyalás útján kell konszenzust találniuk, ahogy azt előírja a Megállapodás 
5. cikkelye. A végleges államnév kérdésének kihagyásával a felek beláthatat-
lan időre odázták el a kérdés megoldását, függetlenül attól, hogy az 1990-es 
években még optimista szellemiségben zajlottak az ENSZ felügyelete alatt a 
tárgyalások.

Sikertelen tárgyalások és a 2008-as bukaresti vétó

 A 2000-es évektől kezdve a két ország közötti kapcsolatok fokozato-
san megromlottak, egyik fél sem nyitott az új alternatívák felé, a Felső-Ma-
cedónia, Észak-Macedónia, Vardari Macedónia államnevek csak javaslat 
szintjén maradtak. Hosszú tárgyalásokat követően 2006-ban sokáig úgy tűnt, 
hogy Matthew Nimetz ENSZ-mediátornak sikerült a feleket meggyőznie a 
Macedón Köztársaság (Szkopje) név elfogadásáról, viszont a macedón parla-
menti ellenzék nem járult hozzá, hogy meglegyen a badinteri-többség, amely 
a javaslat népszavazás formájában történő kiírásához lett volna szükséges. A 
tárgyalások sikertelenségének tudható be többek között, hogy végleg meg-
romlott az Athén és Szkopje közötti viszony. Görögország döntéshozói 2006 
óta a mai napig azt a megoldást javasolják, hogy egy földrajzi előtaggal ren-
delkező, erga omnes használatú, egységes államnevet kell találni, és csak ezt 
követően folytathassa Macedónia euró-atlanti integrációját.

Macedóniában nem vették figyelembe a 2006 után megváltozott görög állás-
pontot és diplomáciai kapcsolataikra hagyatkozva 2008-ban NATO-tagságért 
folyamodott Szkopje. A 2008-as bukaresti NATO-csúcstalálkozón viszont 
Macedónia nem kapott formális meghívást a szervezetbe. A döntés ugyan kol-
lektív volt, viszont a csúcstalálkozó után kiadott nyilatkozatból egyértelműen 
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kiderült, hogy a görög-macedón névvita áll a csatlakozás útjában. Macedónia 
2008 őszén keresetet nyújtott be Görögország ellen az ENSZ Nemzetközi Bí-
rósága előtt. A kereset értelmében a két fél között az 1995-ös Ideiglenes Meg-
állapodás értelmezéséből és implementálásából adódóan konfliktus alakult 
ki. Macedónia szerint Görögország megsértette az Ideiglenes Megállapodás 
11. cikkelyének 1. bekezdéséből eredő kötelezettségeit azzal, hogy megaka-
dályozta Macedónia meghívását és csatlakozását a NATO-ba. Az ICJ az ügy 
kapcsán elutasította Görögország pergátló kifogását, miszerint a konfliktus 
közvetlenül érintette az államnév rendezetlen kérdését, valamint megállapí-
totta, hogy Görögország nem teljesítette az Ideiglenes Megállapodásban vál-
lalt kötelezettségeit.

Az ICJ 2011-es ítéletét követően nem történt jelentősebb változás a felek 
álláspontjának közeledését illetően. A nemzetközi mediátoroknak nem sike-
rült előmozdítaniuk a holtponton lévő tárgyalásokat, így belátható időn túlra 
tolódott ki a névvita megoldásának perspektívája, és ezzel Macedónia eu-
ró-atlanti integrációja.

Konfliktuskezelés és várható hatások

 Macedónia számára kifejezetten fontos, megoldásra váró kérdés a 
konfliktus mihamarabbi, diplomáciai úton történő rendezése, ugyanis az or-
szág jelenlegi gazdasági, valamint társadalmi helyzete is szükségessé teszi az 
euró-atlanti integrációhoz történő mielőbbi csatlakozást. Véleményem szerint 
a konfliktus kizárólag jogi úton történ történő rendezésére igen kevés esély 
mutatkozik, különösen annak fényében, hogy a felek is kizárták ennek lehe-
tőségét. A névvita lezárásának útjában macedón belpolitikai érdekek állnak 
leginkább, hiszen Görögország 2006 óta stabil álláspontot képvisel, amelyre 
viszont nem született konkrét macedón válasz.

Macedónia csak azt követően zárhatja le a déli szomszédjával fennálló 
konfliktust, hogy a kompromisszumos államnévről előbb hazai szinten, majd 
ezután bilaterális szinten is megegyezik. Jogi szempontból a macedón alkot-
mány a badinteri-többség elvét írja elő annak érdekében, hogy az állam nevét 
megváltoztathassák, ugyanakkor nagy valószínűséggel népszavazás kiírására 
is szükség lenne. A jelenlegi macedón belpolitikai erőviszonyokat és állás-
pontokat ismerve meglátásom szerint csekély annak a valószínűsége, hogy 
a közeljövőben lezárulna az 1991 óta fennálló névvita. Görögország, északi 
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szomszédjával ellentétben, inkább abban érdekelt, hogy a jelenlegi viszonyok 
ne változzanak meg, hiszen a gazdasági válsággal küzdő görög kormány 
presztízsveszteséget szenvedhet el abban az esetben, ha Macedónia számára 
kedvező kompromisszumos döntés születne a név kérdésében.
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AZ ÚJ FINN SZÖVETKEZETI TÖR-
VÉNY ÚTKERESÉSE

Nagy Erika
Győri Járásbíróság, 
Győr, Magyarország

Absztrakt

Finnországban a szövetkezetek a piaci élet fontos szereplői. 2014. január 
1-jétől a 421/2013. számú új szövetkezeti törvény lépett életbe. A szövetkezeti 
reform hátterét a korábbi szövetkezeti törvények és a korlátolt felelősségű 
társaságokra vonatkozó törvény jelentik. Az új szabályozás célja a kis 
szövetkezetek megerősítése és új szövetkezetek alapításának ösztönzése. 
Ezért főleg az alapításra és a vagyonjogi részre vonatkozó normák változtak 
radikálisan. A jogalkotó a szövetkezeti tagság önfinanszírozása mellett a 
külső tőkebefektetők számára kívánja vonzóvá tenni a szövetkezeteket. 
Összességében megállapítható, hogy a törvény új utakra lépett. Közelít 
az új modell a mintául szolgáló társaságokhoz, de igyekszik megőrizni a 
szövetkezet egyedi jellemzőit.

Kulcsszavak: finn, szövetkezet, új, törvény, reform
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Bevezetés

A szövetkezet mint önálló társulási forma a XIX. század közepén, a 
liberálkapitalizmusban terjedt el Európában. Ekkor jelentek meg a 
részvénytársaságok is. A részvénytársaság a kapitalista rendszer tipikus 
társasági formája, a legjobb tőkeegyesítő formáció. A részvénytársaságot azért 
találták ki, hogy koncentrálják a tőkét a minél magasabb profit érdekében. 
Ehhez a kis tőkéjű részvényesek azért csatlakoznak, mert szeretnének a 
sikeres vállalat nyereségéből minél több osztalékot kapni. A szövetkezet 
ezzel szemben személyegyesítő társulásként indult. Tipikusan az alacsony 
tőkéjű kisegzisztenciák egyesültek, hogy szövetkezetként működjenek. A 
szövetkezetek hasznos eszköznek bizonyultak egy hatékony üzlet fejlődéséhez 
és a kevésbé befolyásos társadalmi csoportok igényeinek kielégítéséhez. 
Összefogással kívánták a kapitalizmus hátrányait kiküszöbölni. 

A részvénytársaság lényegét a forgalomképes részvény adja.(Kuncz 1935, 
41) Ez különbözteti meg minden más társas vállalkozástól. Ha meg akarjuk 
mondani, hogy mi jellemzi legjobban a szövetkezet természetét, akkor nem 
mondhatjuk, hogy a szövetkezeti részjegy az. A szövetkezeti jogirodalom 
szerint azt mondhatjuk, hogy a szövetkezet sajátossága a nevében rejlik: ez 
a szövetkezés, az együttműködés, a kölcsönösség. A tagok közreműködnek a 
szövetkezetben, igénybe veszik a szövetkezet szolgáltatásait. Pl. a fogyasztási 
szövetkezetben a tag vásárol a szövetkezeti boltban. Mondhatjuk, hogy 
a részvényes is vásárolhat a részvénytársaság tulajdonában lévő boltban, 
ezáltal ugyanúgy növeli a nyereséget, több lesz az osztaléka. Ami egyedi a 
szövetkezetben, hogy a nyereségből a tag olyan mértékben részesedik, amilyen 
mértékben hozzájárult a profithoz. Tehát, ha többet vásárol, akkor többet is 
fog kapni az év végi felosztás során. A részvényesnél ez egyáltalán nincs 
így. Sőt, a részvényesnek egy kötelezettsége van: kifizetni a részvény árát. 
Nem kell a társaság szolgáltatásait igénybe vennie. Nyereség esetén akkor is 
kaphat osztalékot, ha nem vásárol.(Nagy 1906, 363) A szövetkezeti tagnál a 
személyes közreműködés kötelezettség. Ez a kooperáció vagy kölcsönösség 
egyik oldala. A másik pedig a szövetkezetnek a tagság javára működése, 
vagyis a már említett sajátos profit elosztási mód. Ez a tulajdonság nem csak 
a részvénytársaságtól, hanem minden más társulástól megkülönbözteti a 
szövetkezetet.(Réti 2001, 94)
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A szövetkezet lényegéből adódik, hogy ennek a formációnak napjainkban 
is fontos szerep jut. Nagyon sok társadalmilag jelentős problémával kell 
szembesülni napjaink megváltozott gazdasági és társadalmi környezetének 
köszönhetően, mint a növekvő gazdasági verseny, a gazdasági válságok, a 
globalizáció stb. El kell ismernünk, hogy a szövetkezetek képesek hatékonyan 
kezelni az olyan modern problémákat, mint a munkanélküliség, a vidéki 
közösségek jóléte, az egészségügy, a kultúra. Hasznosak lehetnek a különböző 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára. Az érintett társadalmi 
közösségek szövetkezetekbe tömörülve képesek a saját problémájuk 
megoldásáért felelősséget vállalni, a kollektív és önkéntes erőforrásokból 
kielégítve a közösség igényeit. 

I. A finn szövetkezeti reform

I.1. A finn szövetkezeti jog múltja

Finnországban a XIX. század második felében alakultak az első szövetkezetek. 
A magyar szövetkezeti mozgalommal ellentétben a finn szövetkezeti 
mozgalom fejlődése töretlen ívű, a szövetkezet ma Finnországban az 
egyik legnépszerűbb társulási forma. Kb. 5000 szövetkezet szerepel a 
cégnyilvántartásban és az ország megközelítőleg 5,4 milliós lakosságához 
képest több mint. 4 millió szövetkezeti tag van. Ez még akkor is kiemelkedő, 
ha egy lakos több szövetkezetnek is tagja.

A szövetkezetek a nemzetgazdaság minden ágazatában jelen vannak, 
szektoronként eltérő jelentőséggel. Számuk növekvő tendenciát mutat. 
Eredményeiket összesítve elmondhatjuk, jelentős gazdasági tényezők a finn 
nemzetgazdaságban. Egyenként vizsgálva őket, az a következtetés vonható 
le, hogy nagyrészük kisvállalkozás. Minimális taglétszámmal és tőkével 
működnek. Az utóbbi két évtizedben szinte kizárólag ilyen méretű szövetkezet 
alakult, de az 1994 előtt alapított szövetkezetek nagy része is – gazdasági 
értelemben - kis szövetkezet. Ez akkor is igaz, ha vannak - az üzleti forgalom, 
a bruttó nemzeti termékből való részesedés alapján – nemzetközileg óriásinak 
számító szövetkezetek is.
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A finn szövetkezeti jog a régmúltra tekint vissza. A finn szövetkezeti jogalkotás 
sajátosságát az adja, hogy a szövetkezetekre vonatkozó szabályok kezdettől 
fogva önálló törvényben találhatók. Az első finn szövetkezeti törvény 1901. 
szeptember 1-jén lépett hatályba, amikor Finnország még a cári Oroszország 
része volt. A következő szövetkezeti törvény, a 248/1954. számú törvény 
volt, ezt követte a 2001-től 2013. december 31-ig hatályban lévő 1488/2001-
es szövetkezeti törvény. Az új 421/2013. számú finn szövetkezeti törvényt 
tavaly nyáron fogadta el a parlament és 2014. január 1-jétől hatályos. 

I.2. A finn szövetkezeti reform célja

Ha a nemzeti és nemzetközi gazdasági adatokat nézzük, tehát elmondható, 
hogy a szövetkezeti mozgalom Finnországban sikeres. Ennek ellenére a 
szövetkezeteknél a korlátolt felelősségű társasági formák jóval elterjedtebbek, 
és gazdasági jelentőségük is nagyobb. A szövetkezeti törvény reformjára azért 
került sor, hogy növeljék a szövetkezetek szerepét a nemzetgazdaságban. 

Az új koncepció célja az volt, hogy a működő kis szövetkezeteket erősítse és 
ösztönözze új szövetkezetek létrehozását. Ezt két síkon próbálta a jogalkotó 
elérni. Egyfelől szeretné megkönnyíteni a szövetkezetek létrehozását 
és gyakorlati működését a tagok számára. Másfelől – tőke hiányában – 
biztosítani kívánja a tőkebefektetés növelését. Ezért főleg az alapításra és a 
vagyonjogi részre vonatkozó rendelkezések változtak radikálisan a korábbi 
szabályokhoz képest. 

II. Az új finn szövetkezeti törvényről

II.1. Az új törvény általános jellemzői

A szövetkezeti jog múltjából adódik, hogy az új finn szövetkezeti 
törvény is önálló maradt. A törvény e mellett követi a jogalkotás 
folytonosságát, a hagyományokat, a jogszabályok harmonizálását. Ez 
egyrészt azt jelenti, hogy a korábbi szövetkezeti törvényekből átvette a 
szövetkezetekre jellemző tradicionális alapelveket és jogintézményeket. 
Másfelől a hagyományt követi a jogalkotásban a társasági törvényekkel való 
minél teljesebb körű harmonizálás is. A 2006-ban életbe lépett 624/2006. 
számú korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvény előkészítette az utat a 
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jogharmonizálásra. A szövetkezeti törvényjavaslat indokolása hangsúlyozza, 
az új szövetkezeti törvény felépítésében, nyelvezetében teljes mértékben, 
tartalmában pedig nem egészen, de erősen a társasági törvényt tekinti 
mintának. 

A szövetkezeti jogalkotás kétszintű maradt. A kerettörvény csak 
általános szabályokat tartalmaz, míg a részletes szabályokat az alapszabályban 
találjuk. Ezért az alapszabály megalkotásában a szövetkezeteknek széleskörű 
autonómiája van. Ennek oka, hogy a szövetkezetek minden területen jelen 
vannak, számos célra alakulnak, például zenekari, nyomda- mezőgazdasági 
szövetkezetek. Nyilvánvaló, hogy a sokféle céllal alapított szövetkezetekre 
csak általános szabályozás lehet célravezető. 

Ebből adódik az is, hogy a korábbi törvényekhez hasonlóan az új szövetkezeti 
jogszabály is elsősorban diszpozitív rendelkezéseket tartalmaz. Ez azt jelenti, 
hogy zömében olyan normákból áll, melytől az alapszabály eltérhet. A 
törvény a korábbinál kevesebb normát tartalmaz, a jogalkotó a szabályozást 
csökkentette, hogy szélesebb szabadságot engedjen az alapítóknak. Tehát 
nagyon fontos szerep jut az alapszabályi szintű szabályozásnak. 

II. 2. A reform egyes rendelkezéseiről

A törvény egyrészt formailag, szerkezetileg és nyelvezetében is megújult 
a társasági törvénnyel összhangban. Azonban tartalmában is jelentősen 
változott. A jogszabály – a korábbival ellentétben – konkrétan nem definiálja 
a szövetkezetet, hanem az első rész, első fejezetében, kilenc paragrafusban 
megfogalmazott alapelvek segítségével határozza meg azt. 

Tulajdonképpen a korábbi, 1488/2001. számú szövetkezeti törvény 
szövetkezet fogalma jelenik meg az új törvény 3.§ (1) bekezdésében és az 
5.§-ában. E szerint: „A szövetkezet célja, hogy a tagok gazdaságának vagy 
keresetének előmozdítása érdekében gazdasági tevékenységet folytasson úgy, 
hogy a tagok vagy a szövetkezet által nyújtott, vagy azokat a szolgáltatásokat 
veszik igénybe, amit a szövetkezet leányvállalata révén vagy más módon 
nyújt. Az alapszabály más célt is meghatározhat.” A szövetkezet fogalma tehát 
tartalmazza a szövetkezet lényegét, a kölcsönösséget. A szövetkezet célja 
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a tagok gazdaságának vagy keresetének előmozdítása és ezt a szövetkezet 
szolgáltatásának igénybevételével nyújtja. 
Lényeges változás, alapvető különbség a régi és az új szövetkezeti törvény 
között, hogy már nincs tagminimum. Szövetkezetet – a korábbi három 
helyett - egy személy is alapíthat. A szövetkezet előbb említett lényege így 
viszont az egyszemélyes szövetkezetben nem értelmezhető. A jogalkotó ezt a 
szabályt csak átvette az egyszemélyes társaságok mintájára. A jogalkotó célja 
nyilvánvalóan az volt, hogy megkönnyítse a szövetkezet alapítását és pusztán 
a minimális tagi létszám előírása miatt, a magánszemélyek ne válasszanak 
más társulási formát. 

A vagyonjogi szabályokban bekövetkezett változások is elsődlegesen a 
már meglévő kis szövetkezeteket kívánják támogatni, hogy növelni tudják 
a tőkebefektetésüket. E mellett természetesen további cél, hogy minél több 
új szövetkezet alakuljon. Általánosságban elmondható, hogy a jogalkotó 
a vagyoni hozzájárulásokra vonatkozó terjedelmes szabályokat erősen 
redukálta, egyszerűsítette. A tőkebevonás erősítését szolgálja a törvényben 
érvényesülő az a szemlélet, hogy a szövetkezet tájékoztatási kötelezettsége a 
tagok és a kívülállók felé szigorú normákhoz kötött. Ezen kívül a szövetkezet 
adatainak megismerése alapvető joggá vált. Ez nem csak a tagok érdekét 
szolgálja, hanem növeli a befektetői bizalmat és erősíti a hitelezői védelmet.

A törvény újítása, hogy a vagyoni hozzájárulásnak jelenleg két fajtája van. 
Korábban csak a részjegy mint klasszikus szövetkezeti vagyonjogi intézmény 
létezett. A törvény a részjegy mellett, új vagyoni hozzájárulási formaként 
bevezette a korlátolt felelősségű társaságoknál ismert részvényt. 

Minden tagnak legalább egy részjegyet kell jegyeznie. Ez a tagsági jogviszony 
létesítésének feltétele. A részjegyek névértékét az alapszabály határozza 
meg. A névérték a kötelezően befizetendő vagyoni hozzájárulás összege. Ez 
az alapja a tagsági jogviszony megszűnése esetén a visszatérítendő, tagot 
megillető összegnek is. A névérték meghatározása azonban nem kötelező. 
Ebben az esetben a részjegynek un. jegyzési ára van, kvázi mint a  társasági 
részvényeknél. 
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Ennek kettős következménye van. Eddig a finn szövetkezeteknél is érvényesült 
a változó tagság-változó tőke általános szövetkezeti elv. A szövetkezet 
tagsága ugyanis – a ki- és belépéssel – folyamatosan változik. A tagsági 
jogviszony megszűnésével a részjegy visszatérítésre kerül. A részjegy tőke 
automatikusan követi ezt a folyamatot. Nem kell hozzá a társulás döntése, 
ahogyan a tőkeemeléshez vagy leszállításhoz pl. a gazdasági társaságoknál. 
Ez az automatizmus szűnt meg, illetve módosult. Ha a szövetkezet úgy dönt, 
hogy névérték nélküli részjegyeket bocsát ki, akkor az nem jár a részjegy 
tőke emelésével. Illetve a részjegy tőke anélkül is emelkedhet, hogy részjegy 
kibocsátásra sor került volna. Lehetséges tehát, hogy a tagsági jogviszony 
megszűnése nem jár tőke módosulással.

Az előző szövetkezeti törvény a részjegy számos típusát ismerte: a tagok által 
kötelezően jegyzendő alap-részjegyet, a kiegészítő, a befektetési és az önkéntes 
részjegyet.(Nagy 2013) Az új jogszabály az alap-részjegyet meghagyta, de az 
alapszabály rendelkezhet más típusú részjegy kibocsátásáról is. 

További jelentős változás, hogy a tagsági jogviszonyt megtestesítő alap-
részjegyet nem csak tagok, hanem kívülállók is jegyezhetik. Azaz, míg a 
tagsági jogviszony létesítésének feltétele az alap-részjegy jegyzése, fordítva 
már nem igaz. Az alap-részjegy jegyzése nem vonja maga után a tagsági 
jogviszony létesítését. Tehát, a részjegy tulajdonjoga nem feltétlenül jogosít 
fel a szövetkezet szolgáltatásainak igénybe vételére és jár szavazati joggal a 
közgyűlésen. Csak a tagokat illetik meg ezek a jogok.

A vagyoni hozzájárulás másik típusa a részvény és ezek összessége, a 
részvénytőke. A törvény megengedi, hogy a szövetkezet a társaságoknál 
ismert részvényhez hasonló részvényt bocsásson ki. A részvény – fő 
szabályként - szavazati jog nélküli, de a profit után részesedésre jogosító 
vagyoni hozzájárulás. Tulajdonképpen a korábbi törvényben szabályozott 
befektetési részjegyet váltja fel. A legfontosabb különbség a részjegy és a 
részvény között, hogy részjegy minden szövetkezetnél létezik mint vagyoni 
hozzájárulás. Részvény csak akkor, ha a szövetkezet úgy dönt, ilyet bocsát ki. 

Közös jellemzője a részjegynek és a részvénynek, hogy kívülállók és tagok 
is megszerezhetik. Ez azt jelenti, hogy a jogalkotó törekvése az, a részjegyet 



180

és a részvényt - a tőke emelés módjaként – ne csak a tagok, hanem harmadik 
személyek is hasznosnak találják. További közös vonásuk, hogy lehetnek 
névértékkel bírók és névérték nélküliek is. Utóbbi esetben jegyzési ára van. 
A harmadik közös tulajdonságuk, hogy a különböző fajtájú részjegyekhez, 
részvényhez fűződő szavazati jogok egyenlők, kivéve ha a szövetkezet 
alapszabálya másképp nem rendelkezik. 

Összegzés

Összességében megállapítható, hogy az új szövetkezeti törvény szerkezetében, 
nyelvezetében és tartalmában is megújult. A szerződéses szabadság növelése, 
az alapítás megkönnyítése, a tőkebefektetési kedv erősítése, egyszóval a 
szövetkezetek versenyképességének megtartása és fokozása érdekében a 
jogalkotó új megoldásokat választott. Olyanokat, melyek a szövetkezeti 
jogalkotásban egyedinek tekinthetők. Erősen közelít az új szövetkezeti modell 
a korlátolt felelősségű társaságok működéséhez, de igyekszik megőrizni a 
szövetkezet lényegét, egyedi jellemzőit és a hagyományos szövetkezeti 
elveket. Ez az új szövetkezeti modell képes lehet kielégíteni különböző 
igényeket, úgy gazdasági, mint szociális, kulturális és egyéb téren. Éppen 
ezért példaértékűvé válhat a magyar szövetkezeti jogalkotás számára is. Igaz, 
hogy a hazai szövetkezeti normaalkotás nem régen új fejezetéhez érkezett 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével. 
A törvényben található új rendelkezések jelentős változást eredményeznek a 
szövetkezetek életében. Mindemellett a finn modell elemzése hasznos lehet 
számunkra is, hiszen azok az okok, melyek indokolták a jogszabály változást 
Finnországban, különösen érvényesek Magyarországon. A szövetkezetek 
nem a legnépszerűbb társulások és tőkevonzó képességük is csekély. A finn 
útkeresés tanulsága segítségül szolgálhat a hazai szövetkezeti jogalkotás 
számára, hogy a szövetkezetek versenyképessége növekedjen.   
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TÖREKVÉSEK A REGISZTRÁLT ÉLET-
TÁRSI KAPCSOLATRÓL SZÓLÓ TÖR-
VÉNYJAVASLAT ELFOGADÁSÁRA RO-

MÁNIÁBAN

Nagy Zita
Pécsi Tudományegyetem

Bevezető

Ebben a tanulmányban a regisztrált élettársi kapcsolat meghatározása után 
rövid bemutatásra kerülnek az Európai Unió tagállamainak a regisztrált 
élettársi kapcsolatra vonatkozó szabályozásai. 

Mivel ez a jogintézmény szoros kapcsolatban áll a személyek 
szabad mozgásának jogával, ezért a szabad mozgáshoz való jog uniós szintű 
szabályozásának nemzeti jogba való átültetése is bemutatást nyer. Jelen 
esetben a romániai jogrendszerbe történő átültetés képezi a vizsgálat tárgyát.

Romániában 2011. október 1-jén került elfogadásra a új Polgári 
Törvénykönyv, amelynek 277. szakasza tesz említést a regisztrált élettársi 
kapcsolatról. 

Erre vonatkozóan három törvényjavaslatot nyújtottak be 
Romániában, azzal a céllal, hogy legalizálják ezt a kapcsolatformát. A 
harmadik törvényjavaslat elfogadásáról vagy elvetéséről jelen pillanatban a 
Képviselőház tanácskozik. 

Ezen törvényjavaslat bemutatása után javaslatot teszek annak 
kiegészítésére, és az elfogadásának hatásaira, amely következményeként 
módosítani kell egyes törvényeket azért, hogy a regisztrált élettársi kapcsolat, 
mint legalizált élettársi forma teljeskörű elismerése jogilag megvalósuljon.
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A regisztrált élettársi kapcsolat jogintézménye

Először feltevődik az a kérdés, hogy mit takar ez a fogalom. Véleményem 
szerint a regisztrált élettársi kapcsolat egy olyan együttélési forma, amelyben 
két személy, akik közös háztartásban, érzelmi és gadasági közösségben 
élnek együtt, úgy teszik hivatalossá a kapcsolatukat, hogy bejegyeztetik 
azt a lakhelyük szerinti ország illetékes hatóságánál anélkül, hogy 
összeházasodnának.

Habár a házasság intézményére vonatkozó szabályozások nem 
alkalmazhatók analógiaként az élettársak viszonyára (Florian 2006, 16), mert 
nem azonos a két jogintézmény, vizsgálható a kettő közötti hasonlóság (Toner 
2004, 115). 

Az Európai Unió tagállamainak szabályozásai között nagyfokú 
különbségek vannak a tekintetben, hogy az egyes tagállamok milyen jogokat 
biztosítanak ebben a kapcsolatformában óhajtani élők számára, elismerik-e 
vagy nem a külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatokat, és ha igen, milyen 
mértékben. (Europa 2013)

Ha a regisztrált vagy nem regisztrált élettársi kapcsolatokat az 
egyes tagállamok azonos módon szabályoznák, akkor nem lenne az élettársi 
viszonyokból uniós probléma. Ez azonban nincs így, mert ami az egyik 
tagállamban megengedett, az a másikban tiltott, ez pedig a jogszabályok uniós 
szintű konfrontációjához vezet. Mivel a tagállamok eltérően szabályozzák az 
élettársi kapcsolat kérdését, azért öt csoportot különböztethetünk meg abból 
a szempontból, hogy a tagállamok milyen mértékű jogokat biztosítanak az 
ebben a kapcsolatformában élők számára:

- töredékes jogok
- de facto együttéléshez kapcsolódó jogok
- törvény által elismert élettársi viszony
- regisztrált élettársi kapcsolat
- azonos neműek házassága (Hegedűs 2010, 155)

Vizsgálatom során kiemelten a negyedik csoportra koncentráltam, 
de megállapíthatom, hogy egyik csoport sem vizsgálható teljes mértékben a 
többi érintőleges vizsgálata nélkül.
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A személyek szabad mozgáshoz való jogának gyakorlása a 
regisztrált élettársak által 

A vizsgálat egyik fontos területe a személyek szabad mozgásának joga, és a 
szerzett jogok elismerésének kérdésköre.

Konkrétan egy regisztrált élettársi kapcsolatban élő uniós polgár, 
ha egy másik tagállamba akar költözni, szembesülhet azzal a problémával, 
hogy a fogadó állam nem ismeri el vagy csak részlegesen ismeri el ezt a 
jogintézményt.

A jogalkalmazás uniós szinten ellenáll a házasságon kívüli 
párkapcsolatok teljes körű elismerése iránti igénynek, hasonlóan vélekedik 
a regisztrált élettársi kapcsolat esetén is. Svédország volt az első alany, 
egy ilyen jellegű pert illetően. A D. and Kingdom of Sweeden v Council 
of European Union perben (InfoCuria 2001) egy Svédországban regisztrált 
élettársi kapcsolatban élő EU-hivatalnok olyan juttatásokat kívánt ígényelni 
magának amelyet csak házas hivatalnokok vehettek volna igénybe. A 
bíróság kimondta, hogy: “önmagában az a tény, hogy néhány tagállamban a 
bejegyzett élettársi kapcsolatot beleolvasztják  a házasságba, nem elég ahhoz, 
hogy azok az emberek, akiknek a jogállása különbözik a házasokétól, házas 
hivatalnoknak számítsanak. ” (Hegedűs 2010, 156)

Napjainkban az Európai Unión belül, ha valaki hivatalosan dolgozik 
a fogadó államban, akkor jogosult azoknak a jutalékoknak az igénylésére, 
amelyeket a fogadó állam a saját állampolgárainak biztosít. (Jacobs 2010, 24)

Az Európai Bíróság jogesetei és az uniós szabályozások átültetése 
a nemzeti jogba részei az integráció folyamatának. (Chronownowski 2005, 
452) Ha a közösségi jogalkotás nem is, az Európai Bíróság gyakorlata úgy 
tűnik nyitottabb a ‘de facto’ kapcsolat elismerésére, és az élettárs „valódi 
családtagként” való elfogadására. (Gyeney 2007, 99)

Kimondottan az Európai Parlament és Tanács “Az uniós polgárok és 
családtagjaik tagállamok területén való szabad mozgásáról” szóló 2004/38/
EK irányelvét vizsgálva megállapíthatom, hogy az irányelv  személyi hatályát 
illetően jelentős előrelépésnek kell tekinteni azt, hogy a család fogalmi 
körébe a regisztrált élettársak is beletartoznak, ha a fogadó állam elimeri az 
élettársi viszonyt, mint a  házassággal egyenértékű jogviszonyt (az irányelv 
2. szakaszának 2. b.) pontja) (EUR-Lex 2004).
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A személyek szabad mozgásáról szóló irányelv átültetése a román 
jogba

Ezt a pontot a román jogba a 2005. évi 102-es számú sürgősségi 
kormányrendelet 2. szakasz első bekezdésének 7. pontja ültette át, amely az 
élettárs fogalmát úgy határozza meg, hogy az a személy, aki együttél az uniós 
állampolgárral, ha a hazájában élettársi kapcsolatuk regisztrálva van, vagy ha 
nem regisztrálták az élettársi kapcsolatot, akkor az együttélésüket bizonyítani 
tudják. (CDEP 2005)

Romániában a 2011. október 1-jén életbe lépett új Polgári 
Törvénykönyv (CDEP 2011) 277. szakasza vonatkozik a házassághoz hasonló 
együttélési formákra. A törvényszakasz első bekezdése kijelenti, hogy 
Romániában tiltott az azonos nemű felek közötti házasság, majd a második 
bekezdésből megtudhatjuk, hogy az azonos nemű román vagy külföldi 
állampolgárok által kötött házasságokat vagy házassági szerződéseket nem 
ismeri el Románia. 

A Ptk. 227. szakaszának harmadik bekezdése határozottan kijelenti, 
hogy a román vagy külföldi állampolgárok által külföldön regisztrált élettársi 
kapcsolatot sem a különböző, sem az azonos nemű felek tekintetében nem 
ismeri el Románia, majd kiegészítőleg a negyedik bekezdésben hozzáfűzi, 
hogy az Európai Unió tagállamainak és az Európai Gazdasági Térség 
állampolgárainak a Romániában érvényes jogszabályai a személyek szabad 
mozgására vonatkozóan alkalmazhatóak maradnak.

Az új Ptk. 277. szakaszának utolsó bekezdése utal az előbb említett 
személyek szabad mozgásáról szóló 2004/38-as irányelvre, és annak a román 
jogba való átültetésére a 2005. évi 102-es számú sürgősségi kormányrendelet 
által.

A törvényhozás folyamata

Romániában az Alkotmány 61. szakasza kimondja, hogy a Parlament a 
legfelsőbb képviseleti szerv, és  az egyetlen törvényhozó hatóság. Két részből 
áll: Képviselőházból és Szenátusból. (CDEP 1991)

A törvényhozási eljárás fő szakaszai: törvényjavaslat benyújtása; 
a házak megkeresése (Képviselőház vagy Szenátus – attól függően, hogy 
melyik hatáskörébe tartozik a benyújtott törvényjavaslat); a törvényjavaslat 
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vizsgálata a parlamenti bizottságok által; viták a plenáris üléseken; szavazás; 
a törvény alkotmányossági vizsgálata a kihirdetés előtt; a törvény kihirdetése 
Románia Elnöke által; a törvény közzététele Románia Hivatalos Közlönyében. 
(Deleanu 2006, 672-687)

Romániai törekvések

Romániában három probálkozás volt a regisztrált élettársi kapcsolatról szóló 
törvényjavaslat elfogadására, amelyek közül az utolsó még folyamatban van. 
(CDEP 2014)

Az első törvényjavaslatot 2008-ban a Szenátus terjesztette elő, 
amelyet rövid idő alatt visszavont. 

A második próbálkozásra 2010-ben került sor, amelyet visszavont a 
benyújtó 2011.02.23-án.

A jelenleg folyamatban levő harmadik törvényjavaslat 2013-
ban került benyújtásra, amelyet a Szenátus, mint először megkeresett ház 
elutasított, így a döntés annak elfogadására a Képviselőház kezében van.

A jelen pillanatban aktuális törvényjavaslat a regisztrált élettársi 
kapcsolatra vonatkozóan (CDEP 2013)

A jelen pillanatban aktuális törvényjavaslat a regisztrált élettársi kapcsolat 
meghatározása során kiemeli, hogy ez egy olyan szerződés, amely alapján 
két személy, bármiféle megkülönböztetés nélkül, úgy dönt, hogy együtt él 
ragaszkodásban, tiszteletben, gondoskodásban és jogegyenlőségben. 

Jelenleg nincs olyan nyilvántartás, amely az élettársak adataid, 
illetve a kapcsolat fennállásának tényét rögzítené. (Hegedűs 2006, 8) Erre 
nyújt megoldást a törvényjavaslat 3. szakasza, hisz részletesen szabályozza 
a regisztrálás folyamatát: a szerződést közjogi formához köti, amely a 
bejegyzési díj befizetése után valamelyik fél lakó- vagy tartózkodási helyén 
tevékenykedő közjegyző előtt jöhet létre, és ez bejegyzésre kerül a Regisztrált 
élettársi kapcsolatok speciális regiszterébe.

A törvényjavaslat 3. szakaszának 4. bekezdése szerint: “A román 
vagy külföldi állampolgárok által külföldön kötött regisztrált élettársi 
kapcsolatokat elismeri Románia.” Ez ellenkezik az aktuális szabályozással,  
a Ptk. 277. szakaszának harmadik bekezdésével.
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A törvényjavaslat 5. szakasza három feltétel teljesüléséhez köti a 
regisztrált élettársi kapcsolat létrejöttét:

- a felek betöltötték a 18. életévüket;
- legalább az egyik fél román állampolgár vagy tartózkodási 

helye Romániában van;
- egyik fél sem házas vagy nem tagja más regisztrált élettársi 

kapcsolatnak.
A kötelezően csatolandó iratok felsorolása után a törvényjavaslat 

megemlíti akadályként a rokonságot, az örökbefogadásból és gyámságból 
származó viszonyt ill. az ítélőképesség hiányát. 

A névviselésre vonatkozóan három lehetőség közül lehet választani: 
az élettársak megtartják külön a nevüket, felveszik egyikük nevét vagy 
egyesített nevet választanak.

A 9. szakasz a vagyonközösség megválasztását szabályozza, amely 
lehet: törvényes vagyonközösség, vagyonelkülönítés vagy egyezményes 
vagyonközösség. 

Mivel a szabályozási javaslatok hatására egyértelmű vagyonjogi 
jogszabályok megalkotása a cél (Council of the Notariats of the European 
Union 2013), ezért a törvényjavaslat szerint közös vagyonnak minősül a 
regisztrált élettársi kapcsolat alatt szerzett vagyon, ha a felek nem rendelkeztek 
másként a szerződés megkötésekor.

A törvényjavaslat szabályozza a közös és egyéni javak csoportjait, 
a hitelezők jogait, az öröklést, az adományozást a lakhatási jogot és tiltja a 
háztartáson belüli erőszakot. 

A 28. szakasz kiemeli azt, hogy az élettársak csak megbízással 
képviselhetik egymást a bíróság előtt, és nem vonhatóak felelősségre a másik 
élettárs által kötött szerződésekben.

A regisztrált élettársi kapcsolat megszűnését eredményezi: a 
bejegyzett élettárs elhalálozása vagy az erre vonatkozó jogerős bírósági 
határozat; az élettársak egyéni vagy közös döntése – közjegyzőnél történt 
hitelesítés napján; az élettársak egymással vagy harmadik féllel kötött 
házassága esetén – 30 napos bejelentési kötelezettség a közjegyzőnél.

Megengedett a közös döntés lehetősége a kiskorú gyermekek 
elhelyezését illetően, amelynek hiányában a bíróság dönt.

A regisztrált élettársi kapcsolat megszűnése után az élettárs eltartására 
egy évig nyújt lehetőséget, amely értéke lehet a jövedelem 1/3-a vagy 
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maximálisan a fele. Ez az eltartási kötelezettség megszűnik, ha az eltartott fél 
bejegyzett élettársi kapcsolatot vagy házasságot létesít más személlyel.

Összegzés
 
Első ránézésre ez a törvényjavaslat átfogó jellegű, mert sok szempontból 
szabályozza a regisztrált élettársi kapcsolat jogintézményét, viszont ennek 
még pontosabb kidolgozására a következőek a javaslataim:

- az új Ptk. 277. szakasz 3. bekezdésének módosítása, aszerint, 
hogy Románia elismeri az azonos vagy különböző nemű román vagy külföldi 
állampolgárok által regisztrált élettársi kapcsolatot;

- az anyakönyvvezetők bevonása az élettársi kapcsolat 
regisztrálására az egyszerűbb ügyintézés végett, akárcsak Magyarországon, 
ahol az anyakönyvvezetők jegyzik be a regisztrált élettársi kapcsolatot (Paál 
2009);

- az 1996. évi 119-es számú anyakönyvi okiratokról szóló 
törvény (CDEP 1996) kiegészítése a regisztrált élettársi kapcsolatokra 
vonatkozó megfelelő szabályozással;

- mivel a legtöbb jogrendszerben a külföldön történő 
regisztráció során a lex loci registrationis-t (Firmston 2008) alkalmazzák, 
ezért fontos lehetőséget biztosítani arra, hogy a regisztrált élettársi kapcsolat 
bejegyzését a külföldön élő román állampolgárok számára a lakóhelyük 
szerinti illetékes konzulátuson a konzuli tisztségviselők elvégezzék;

- bemutató anyagok készítése: a jogok megismertetése a 
joghasználókkal.

Cél a regisztrált élettársi kapcsolat törvényes kereteinek megteremtése 
Romániában, és annak megkülönböztetés nélküli alkalmazása az azonos és 
különböző nemű személyek esetén.
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A JÖVEDÉKI SZABÁLYOZÁS ALKOT-
MÁNYJOGI VETÜLETEI

Potoczki Zoltán
Miskolci Egyetem 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Absztrakt

Egy jogállamban a jogszabályok életével kapcsolatos elengedhetetlen 
követelmény az adott norma alkotmányos beágyazottsága. Az adóztatás 
alkotmányos elvei egyfelől lehetővé teszik az adóztatást, ugyanakkor 
ezzel egyidejűleg az adózás korlátait is meghatározzák. Az adózás 
alkotmányosságának gyakorlati kérdései leginkább a rendszerváltást követő 
két évtizedben, az Alkotmánybíróság tevékenységének tükrében érhetőek 
tetten. Ebben az időszakban az Alkotmánybíróság fontos szerepet töltött be 
az adózással kapcsolatos alkotmányos jogviták rendezésében, kijelölve ezzel 
mind a jogalkotó, mind pedig a jogalkalmazó számára azt az alkotmányos 
mezsgyét, amelyről jogállamban letérni nem lehet. Magyarország 
Alaptörvényének hatálybalépésével az Alkotmánybíróság hatásköre - az 
alkotmányjogi relevanciájú kérdések tekintetében – ugyanakkor jelentős 
mértékben szűkült. Jelen írás az adózás, azon belül pedig a jövedéki 
szabályozás alkotmányos aspektusaira kíván fókuszálni. 

Kulcsszavak: jövedéki adó, adójog, alaptörvény, Alkotmánybíróság, AB 
határozat
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Bevezetés

A „jövedék” eredete részben a középkorból ismert jogintézmények 
(regálék, monopóliumok) megjelenési formáira, mint például a szabad királyi 
városok, illetve a földesurak italméréshez való joga (a témáról lásd bővebben: 
Jövedéki alapok I. 17. o.), illetve az újkorban a dohánytermesztéshez- és 
kereskedelemhez kapcsolódó eljárási szabályok megjelenésére vezethető 
vissza.

 A jelenlegi jövedéki szabályozás kialakulásához hozzájárult a 
fogyasztási adóval terhelt termékek feketekereskedelmének – rendszerváltást 
követően megtapasztalt - felerősödése, illetve az a tény, hogy a Közösség 
területén is kiemelt figyelmet és szabályozást kapott az ún. abc termékek 
(alkohol, benzin, cigaretta) adóztatásának folyamata. Magyarországon 1993. 
július 1-én lépett hatályba a magas adótartalmú, az államnak kiemelkedő 
adóbevételi forrást jelentő jövedéki termékek termelését, kereskedelmét 
szabályozó új jogi szabályozás, a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, 
valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény. A 
szabályozás újabb fejezetét hozta a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 
forgalmazásának különös szabályairól 1997. évi CIII. törvény, melynek célja 
az adó biztonságosabb és hatékonyabb beszedése, valamint az Európai Unió 
által előírt jogharmonizációs követelményeknek való megfelelés volt. Ennek 
megfelelően a jövedéki termékekre az állami elvonás 1998-től jövedéki 
adóként került beszedésre és ezzel egyidejűleg a fogyasztási adótételük 
megszűnt. A jövedéki adó egyúttal átvette az egyes jövedéki termékeknél 
korábban fennállt többféle fizetési kötelezettség szerepét is (pl: útalap-
hozzájárulás, környezetvédelmi termékdíj). Az Európai Unió jövedéki tárgyú 
irányelveinek átvételét követően 2004. május 1-jén lépett hatályba a jövedéki 
adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
2003. évi CXVII. törvény, amely jelenleg is a hatályos jövedéki szabályozás 
magját képezi. 

A jövedéki adó egy olyan egyfázisú, fogyasztást terhelő adó, amely a 
jövedéki termékek jellege és a szigorú szabályozás eredményeként az egyik 
legstabilabb, legjobban tervezhető adóbevételi forrást jelenti a költségvetésben. 
(2013. évben a jövedéki adóbevételek a harmadik legnagyobb adóbevételt 
adták a költségvetés számára, mintegy 900 milliárd forint összegben).
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Az adózás alkotmányossági kérdései

Az állam alapnormájában foglaltak érvényesülése/érvényesítése mind a 
jogalkotás, mind a jogalkalmazás, mind pedig a jogviták rendezése során 
kiemelt szereppel bír egy jogállam esetében. Magyarország a rendszerváltás 
során az 1949. évi XX. törvény (továbbiakban: Alkotmány) alapjain fektette 
le az adózás alkotmányos alapelveit. Az Alkotmány 70/I §-ában deklarálta 
a közteherviselés kötelezettségét. Az adójogszabályokkal kapcsolatos 
alkotmányossági kérdések felvetése azonban – mint ahogy az a rendszerváltást 
követő, ilyen tartalmú Alkotmánybíróság előtt tett indítványokból is 
kiolvasható – nem ezen jogszabályi hely értelmezésével kapcsolatosan 
merült fel, hanem alapvetően az adójogalkotás és adó-jogalkalmazás 
területeit érintette. Az adójogi tárgyú alkotmánybírósági határozatok döntő 
többsége az adózás alkotmányos elveiből vezette le döntéseit. Ezek az 
elvek, részben közvetlenül az Alkotmányból eredeztethetőek (például: az 
általánosság, egyenlőség és arányosság elvei), másfelől pedig az Alkotmány 
felhatalmazása alapján megalkotott egyéb adójogszabályokban találhatóak 
meg, harmadsorban pedig az Alkotmánybíróság működése során kidolgozott 
különböző jogszabály értelmezési sémákban, formulákban öltenek testet (pl: 
„szükségesség-arányosság tesztje”, „homogéncsoport-formula”). Adójogi 
szempontból az egyik legfontosabb jogszabály az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény (Art.), melynek I. fejezetében találhatjuk a legtöbb, 
nevesített adójogi alapelvet (pl: a legalitás, a törvényesség és eredményesség 
együttes érvényesülésének elvei; az adóztatás egységességének elve; a 
mérlegelés; a méltányosság; a megkülönböztetés tilalmának elvei; az adózó 
tájékoztatáshoz való joga; a jóhiszemű joggyakorlás és az együttműködés 
kötelezettségének; valamint a szerződések valódi tartalma szerinti 
minősítésének elve; továbbá a rendeltetésszerű joggyakorlás elve). 

Az Alkotmánybíróság adójogi vonatkozású határozatainak 
vizsgálatából megállapítható, hogy az eljárás alapját és az alkotmányos 
jogvita tárgyát az alkotmányos alapelvek ütközése, ütköztetése képezi, 
képezte. Hangsúlyozandó azonban, hogy az adójogi vonatkozású alkotmányos 
jogviták nem mindig „tiszta” adójogi alapelvek egymással való konfliktusát 
jelentik, hanem sok esetben az adójogi elvek más, egyéb alkotmányos 
elvekkel kerülnek összeütközésbe. Az AB adójogi (gazdasági-pénzügyi jogi) 
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relevanciájú döntéseit az alábbiak szerint csoportosíthatjuk (Tersztyánszkyné, 
41-64.):

- „A nullum tributum sine lege”, a jogalkotás szintjének alkotmányos 
kérdései;

- A közteherviselési kötelezettség (Alkotmány 70/I.) kérdésköre;

- Az arányosság kérdésköre a közteherviselés során;

- Az adó mértékének alkotmányossági kérdései (a konfiskatórius 
adóztatás tilalma);

- A mentességekkel és kedvezményekkel kapcsolatos alkotmányossági 
követelmények kérdései;

- A diszkrimináció tilalma;

- Az adóeljárás alkotmányosságának kérdései;

- A „kellő idő” követelménye;

- Az államháztartás, költségvetés, az elkülönített állami alapok és a 
társadalombiztosítási alapok finanszírozása

A jövedéki tárgyú alkotmánybírósági határozatok jellegzetességei

Az alábbiakban egy jövedéki területet érintő alkotmánybírósági határozatban 
foglaltak alapján kívánom szemléltetni az alkotmányos alapelvek 
ütköztetésének - korábbi - alkotmánybírósági gyakorlatát. A 33/2002 (VII. 
4.) AB határozatban az eljárás tárgyát a jövedéki adóról és a jövedéki 
termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 
(továbbiakban: Jöt.) lefoglalásra és elkobzásra vonatkozó, a Jöt. 81. §-ában 
foglalt rendelkezéseinek a vizsgálata képezte. Az AB határozatban az eljáró 
Alkotmánybíróság egyfelől a jövedéki adó érvényesítése útján szerzett 
állami bevételhez, és az ehhez kapcsolódó közérdekhez fűződő alkotmányos 
alapjogot, társadalmi érdeket- (Alk. 70/i. §) ütköztette a tulajdonhoz (Alk. 
13.§ (1) bek.) fűződő alkotmányos alapjoggal akkor, amikor kijelölte a 
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jövedéki törvénysértés eszközeként szolgáló szállítóeszköz (gépjármű) 
lefoglalása és elkobzása lehetőségének és korlátainak alkotmányos határait. 
A fent megjelölt alkotmányos alapelvek ütköztetésekor az Alkotmánybíróság 
az arányosság („szükségesség és arányosság”) – szintén alkotmányos – 
alapelvét hívta segítségül. A vizsgálat tárgyát képezte továbbá a jogállamiság 
(jogbiztonság) követelményének (Alk. 2.§ (1) bek.), továbbá a tisztességes 
eljáráshoz való jog (Alk. 18. § (3) bek.) érvényesülésének a vizsgálata is. 
Végül, de nem utolsó sorban az eljárás tárgyát képezte az akkori Jogalkotásról 
szóló 1987. évi XI. törvény (Jat.) 18.§ 3) bekezdésében foglalt jogelv 
érvényesülésének a vizsgálata, melynek értelmében hasonló életviszonyokat 
általában ugyanabban a jogszabályban, illetve azonos vagy hasonló módon 
kell szabályozni. 

Az AB-határozat értelmében a tulajdonjog korlátozása önmagában 
nem alkotmányellenes, csak abban az esetben, ha az kényszerítő ok nélküli 
(ilyen kényszerítő ok például a tulajdonjog tárgyát képező dolog tárgyi 
bizonyítási eszközként történő korlátozása), vagy aránytalan, azaz nem 
érvényesül a „szükségesség-arányosság” elve, mert nincs differenciálásra 
lehetőség a jogsértés súlya, a jogsértéssel kapcsolatos dolog jellege 
(például a tulajdon tárgyát képező dolog értéke) és az adóbevételhez 
fűződő alkotmányos cél (közérdek) között. Az arányosság elvét sérti 
például az eljárás, amikor a jogsértés tárgyát képező, adózás alól elvont 
jövedéki termék adóhiányt keletkeztető értéke például 20.000 Ft, míg a Jöt. 
rendelkezései szerint lefoglalás és elkobzás tárgyát képező szállító eszköz 
(személygépkocsi) értéke 1.500.000 Ft. Az Alkotmánybíróság által vizsgált 
jogszabályi rendelkezés ugyanis a jogsértés súlyára való tekintet nélkül 
(azaz jogalkalmazói mérlegelést kizáró módon) kötelező erővel lefoglalást 
és elkobzást írt elő az olyan gépjárművekre, amelyekkel adózás alól elvont 
jövedéki termékek szállítását végezték.

Mindemellett a tisztességes eljárás követelményének sérülését jelenti, 
ha a jogalkotó kizárólagos jelleggel, objektív módon határozza meg a 
felelősségi szabályokat a jövedéki szankciórendszer megalkotásakor. Ennek 
következtében nincs lehetőség a szankciórendszer érvényesítése (lefoglalás, 
elkobzás) során jogalkalmazói mérlegelésre (differenciálásra), továbbá 
egyéb eljárási garanciák (érdemi és hatékony jogorvoslati lehetőségek) 
érvényesítésére. Az Alkotmánybíróság, korábbi (39/1997 (VIII. 1) AB) 
határozatában foglaltakra történő utalásával kifejti, hogy a tisztességes eljárás 
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érvényesítése során a bíróságok nincsenek kötve a közigazgatási határozatban 
megállapított tényálláshoz: a bírói ellenőrzés nem korlátozódhat a formális 
jogszerűség vizsgálatára, ezért az olyan jogszabály, amely nem teszi lehetővé 
a közigazgatási határozatok érdemi, tartalom szerinti felülvizsgálatát, 
alkotmányellenes. Ez tetten érhető abban, hogy például a lefoglalásról szóló 
határozat nem minősül érdemben hozott határozatnak, így a bírói jogorvoslati 
út eleve kizárt (Jöt. 32.§ 2) b); Áe. 72.§ 1), továbbá abban, hogy az elkobzás 
esetében ugyan van lehetőség bírósági út érvényesítésére, de kizárólag a 
jövedéki adó kivetéséről/bírság kiszabásáról szóló határozatok esetében. Ez 
azt jelenti, hogy az elkobzás jogszerűsége önmagában nem vizsgálható, arra 
csupán a jövedéki bírság kiszabásának jogszerűtlensége esetén –közvetett 
módon- van lehetőség. Mindez sérti a tisztességes eljárás elvét, ill. kiüresíti a 
jogorvoslati jog tartalmát (Alkotmány. 57.§ 5)).

Összegezve az AB döntését, megállapítást nyert, hogy nem 
alkotmányellenes a tulajdonjog feltétel nélküli és ideiglenes korlátozása 
(lefoglalás), mindazon dolgokra nézve, melyek a jövedéki törvénysértéssel 
közvetlen és szükségképpeni kapcsolatban állnak (pl: adózás alól elvont 
jövedéki termék, hamisított zárjegy, jogosulatlanul birtokolt desztilláló 
berendezés); ugyanakkor alkotmányellenes szabályozást eredményez a 
felhasználásra, tárolásra, szállításra használt eszközök feltétel nélküli 
(differenciálást mellőző) korlátozása. Az arányosság elve sérül azáltal, 
hogy a hatóságnak nincs mérlegelési lehetősége, továbbá a jogorvoslati 
eljárás sem vezet eredményre, mert az nem terjedhet ki az intézkedés 
jog- és célszerűségének vizsgálatára, ezért az ilyen jellegű szabályozás 
alkotmányellenes (mivel sérül a tisztességes eljárás alkotmányos alapelve). 
Hangsúlyozandó azonban, hogy csupán a feltétel nélküli (differenciálást 
mellőző) korlátozás az alkotmányellenes, nem pedig az indítványozók 
által sérelmezett „felhasználásra, tárolásra, szállításra használt eszközök” 
korlátozása. Amennyiben például az adózás alól elvont jövedéki termék 
szállítását oly’ módon valósítják meg, hogy a szállítóeszközön a jogsértő 
cselekményt elősegítő átalakításokat végeznek, amelyek lehetővé teszik 
a rendszeres jogsértő cselekmény kivitelezését (például: rejtekhelyek 
kialakításával, a rendszeresített üzemanyagtartály – például: üzemanyag 
csempészet céljából történő -  átalakításával, bővítésével), akkor továbbra 
is lehetősége van a vámhatóságnak arra, hogy lefoglalást és elkobzást 
érvényesítsen. Fentebbiekre tekintettel került sor a Jöt. 81.§ részbeni 
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alkotmányellenességének kimondásához pro futuro módon 2002. dec. 31-i 
hatállyal, időt hagyva a jogalkotónak a jogszabályi hely átdolgozásához.

 Mint látható, az alkotmányossági normakontroll az adójog területét 
érintően is fontos eszköze lehet az alapvető jogok védelme, a jogalkotói/
jogalkalmazói túlkapások, aránytalanságok féken tartása, az ebből fakadó 
jogsérelmek orvoslása szempontjából. Ugyanakkor kihangsúlyozandó, hogy 
az Alkotmánybíróság egy-egy adóügyi tárgyú jogszabály vizsgálatakor, 
illetve határozatainak meghozatalakor fontosnak tartotta kihangsúlyozni 
az állam (törvényhozó hatalom) széleskörű választási lehetőségét, jogát a 
költségvetési bevételek biztosításához. (Lásd bővebben például a 66/2006. 
AB-határozatban foglaltakat).

Az új alkotmányjogi szabályozás jellegzetességei az adójog 
területén 

Az Alaptörvény O) cikke, valamint a XXX. cikk 1)-2) bekezdései 
is deklarálják a közteherviselés kötelezettségét, mindemellett a jelenkor 
kihívásainak megfelelően az Alaptörvény számos új, a korábbi Alkotmányban 
nem szereplő szabályozást vezetett be. Ilyen például a „költségvetési 
hiány-plafon” kijelölése (Alaptörvény 36. cikk, (4)-(5) bekezdései); vagy 
az ország további eladósodottságának akadályt szabni kívánó, illetve az 
államadósság csökkentését előirányzó rendelkezései (Alaptörvény 37. cikk, 
(2)-(3) bekezdései). Ide sorolhatóak továbbá a költségvetési támogatások 
átláthatósága, tisztasága érdekében megalkotott rendelkezések (Alaptörvény 
39. cikk, (1)-(2) bekezdései). Szintén új elemként tekinthetünk a költségvetési 
szigor betartásának kontrollálására hivatott – és már néhány éve törvényi 
szinten szabályozott (létrehozott) - Költségvetési Tanács alapnormába történő 
beágyazására. (Alaptörvény 44. cikk) 

A fentebbi, az adózást érintő alkotmányos rendelkezések mellett 
azonban kiemelendő jelentőséggel bír az Alkotmánybíróság e területet érintő 
jogkörének visszavágása. Alkotmánybíróság jogköreinek alkotmányba 
foglalt korlátozása mindaddig fennáll, amíg az államadósság szintje az 
Alaptörvényben meghatározott mértéket el nem éri. Álláspontom szerint 
az Alkotmánybíróság jogkörének ilyen irányú korlátozása nem szerencsés 
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megoldás. Az Alkotmánybíróság korábbi, adójogi relevanciájú határozataiból 
kiolvasható, hogy alapvetően elismeri a jogalkotó szabadságát abban, hogy 
– alkotmányos keretek közt – az adórendszert miként alakítja ki, miként 
változtatja meg, milyen új adónemeket hoz létre. Sem a gazdasági válság 
mértéke, sem pedig az államadósság szintjének alakulása nem indokolhatja azt, 
hogy a mindenkori gazdaságpolitika alapjogi normákba ütköző megoldásokat 
találjon és ezzel például a jogbiztonság elvébe ütköző módon az adózók, 
állampolgárok százezreit visszamenőleges hatályú döntések útján - egyébként 
Alaptörvénybe ütköző módon - sújtson. Amikor a törvényhozó hatalom ilyen 
hibát vét, az Alaptörvény önmagában nem alkalmas az alkotmányellenes 
jogalkotás megakadályozására. Erre hivatott az Alkotmánybíróság. Az 
alapjogi normába ütköző törvényhozó gyakorlat nem csupán az alkotmányos 
alapjogokat, hanem – ezen keresztül - az állampolgárok, vállalkozások 
jogbiztonságba vetett hitét is csorbítja. Álláspontom szerint az Alaptörvényben 
foglalt alapjogok maradéktalan tiszteletben tartása az egyetlen járható 
út, amennyiben a mindenkori kormányzással szemben a törvényesség és 
eredményesség együttes érvényesülésének követelményei fogalmazódnak 
meg. Ezen követelmények garantálását kizárólag az Alkotmánybíróság 
jogköreinek visszaadása biztosíthatja. 

Összegzés

A rendkívül szigorú jövedéki adójogi szabályozás garantálja az állam által 
beszedett költségvetési bevételi források minél hatékonyabb realizálását. 
Az Alkotmánybíróság korábban hozott adójogi relevanciájú döntései 
kihangsúlyozták, hogy az államnak óriási szabadsága van az adóztatás területén, 
ugyanakkor ez a szabadság nem korlátlan: az adóztatás eredményessége 
mellett fontos annak törvényessége is. A két követelménynek együtt kell 
érvényesülnie egy jogállamban, így a törvényhozás „mindenhatóságának” 
az adójog területén sem szabad teret engedni. Az Alaptörvény számos új, 
előremutató megoldást tartalmaz, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy 
a XXI. század adójogi, költségvetés-politikai, államadósság-kezelési 
kihívásaira adekvát választ adjon, ugyanakkor az Alkotmánybíróság ezen a 
területen korábban gyakorolt jogköreinek megvonása a törvényhozás számára 
alaptörvénybe ütköző jogalkotást tesz lehetővé, amely olyan gyakorlathoz 
vezethet, amely aláássa a jogrendszer stabilitását. Az Alaptörvényben 
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foglalt jogelvek érvényesítése – amennyiben azokat a törvényhozás nem 
tartja magára nézve kötelezőnek – kizárólag az Alkotmánybíróság korábbi 
hatáskörének visszaállítása révén biztosítható.

Hivatkozások

Tersztyánszkyné Vasady Éva 2013. Az Alkotmánybíróság adó- és 
költségvetési jogot érintő alapvető kérdései. Pénzügyi jog I. Szerk: Halustyik 
Anna. Pázmány Press 41-64.

Jövedéki ismeretek I. 2006. Lónyay Menyhért Szakkönyvtár-sorozat  
Szerkesztő: Esküdt Gábor. Viva Media Holding

Esküdt Gábor - Szabó Gábor - Szabó József 2011.: Jövedéki Kódex VIVA 
Média Holding. 1-24.

Ágoston Krisztián, Boros Sándor, Lőrincz Csaba, Bajusz Éva, Szabó Gábor, 
Szabó József 2011. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 
különös szabályairól szóló törvény, egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 
Saldo Zrt. 

Christián-Potoczki-Szilágyi 2012. Jövedéki- és adójog - egyetemi jegyzet 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szerk.: Szabó Andrea 
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Vonatkozó közösségi normatívák:

92/12 EGK, 92/79 EGK, 92/80 EGK, 92/84EGK irányelv 92/84; 2719/92/
EGK;31/96/EK,  2001/224/EK; 1152/2003/EK;2003/96/EK irányelvek
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524/E/2006AB; 309/B/2007AB; 398/B/2007AB; 102/B/2008AB;



200

AZ ÉLELMISZERLÁNC SZABÁLYOZÁ-
SÁNAK CÉLJA ÉS SZERVEZETI KÉR-

DÉSEI

Reiterer Zoltán
Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola, 

Miskolc, Magyarország

Absztrakt

Kiemelt állami feladat az egészséges élelmiszerekhez való hozzáférés biz-
tosítása, melynek az uniós rendeletek melletti jogi szabályozása a 2008. évi 
XLVI. törvénnyel, illetőleg az ehhez kapcsolódó egyéb rendeletek útján biz-
tosított. A szabályozás célja a végső fogyasztók egészségének, a fogyasztók, 
az élelmiszer-vállalkozások és a takarmány-felhasználók érdekeinek védel-
me, valamint a megfelelő minőségű élelmiszerek előállításához, azok nem-
zetközi kereskedelméhez szükséges garanciák biztosítása. A célok megvaló-
sítása érdekében jogszabályban meghatározott és kijelölt felügyeleti szervek 
látnak el szerteágazó feladatokat. Tanulmányom a szabályozás egyes részei-
nek bemutatása mellett vizsgálat alá veszi a törvény személyi, illetőleg tárgyi 
hatályát, megoldást javasolva a feltárt kodifikációs problémákra, valamint az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szervek rendszerének egyes hiányosságaira.

Kulcsszavak: élelmiszerlánc, élelmiszer-biztonság, élelmiszerlánc-felügye-
let, hatály, szervezetrendszer.
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Bevezetés

Az állam alapvető feladatai között is kiemelkedő fontosságúnak tekintett 
a polgárainak és a területén tartózkodó más személyeknek biztosítottan az 
emberi élet, az egészség, valamint a testi épség védelme. Ezek sorába tar-
tozik többek között az egészséges élelmiszerekhez, valamint az ivóvízhez 
való hozzáférés biztosítása is. Ennek érdekében az állam egyrészt az Európai 
Unió, másrészt a hazai jogalkotói munka eredményeként biztosított jogsza-
bályokban foglaltaknak megfelelően látja el a végrehajtó szervein keresztül e 
védelemmel kapcsolatos feladatait. Az élelmiszer-biztonság kiemelt jelentő-
séggel bír, ugyanis az emberi élet nélkülözhetetlen feltétele az élelmiszerek 
fogyasztása, melyek előállításának és forgalmazásának egyes részmozzanatai 
részletes és szigorú szabályozást, valamint folyamatos kontrollt igényelnek 
oly módon, hogy egyben az élelmiszer-vállalkozások működési feltételeit 
is elősegítsék, ösztönözve egyben őket a minél magasabb minőségű termé-
kek előállítására, illetőleg szolgáltatások nyújtására. Ennek érdekében olyan 
magas színvonalú, egymásba kapcsolódó jogi szabályozás szükséges, amely 
a kontrollt és az ösztönzést kettős célként sikerrel képes megvalósítani az 
élelmiszer-biztonság alapját képező növénytermesztés, növény és talajvéde-
lem, állategészségügy, a takarmány - előállítás és forgalmazás, valamint az 
élelmiszer - előállítás szabályozásának területén. E feladat az élelmiszerlánc 
szabályozásában, valamint annak kontrolljában ölt testet a „termőföldtől az 
asztalig”, végig kísérve az élelmiszer-előállítást, valamint az azt megelőző és 
az azt követő folyamatok minden egyes lépését, nyomon követve a növények, 
az állatok, az azokból előállított alapanyagok, félkész és késztermékek útját 
és biztonságának vizsgálatait is.

E komplex feladat ellátása meglehetősen nagyszámú jogszabály al-
kotását és alkalmazását igényli, miután a szabályozni kívánt terület rendkívül 
szerteágazó, és az egymáshoz kapcsolódásuk miatt el sem különíthetőek. A 
teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos hatósági felügyelete szükséges-
ségének felismerését követően történt meg a szabályok egyazon szerkezetbe 
foglalása, ezáltal a szabályozás átláthatóbbá, egyszerűbbé vált az élelmiszer-
lánc valamennyi szereplője és felügyeleti szervei számára. Kiemelt fontos-
sággal bír az egységes szerkezeten belül a normák közötti koherencia, ugyan-
is így biztosítható leginkább a zökkenőmentes jogalkalmazás a jogalkotó 
által megfogalmazott célok minél hatékonyabb elérése érdekében. 
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Az élelmiszerlánc egységes szabályozásának előzményei

Az európai élelmiszer-biztonsági szabályozás több mint ötven éves múlttal 
bír, mely szabályozásának kezdetei egy 1962. évi Tanácsi irányelvre vezet-
hetőek vissza.94 A szabályozás folyamatában nagy előrelépést jelentett, az ún. 
BSE95 válság miatt az élelmiszerek biztonsága a politikai érdeklődés közép-
pontjába került, és 1997. április 30-án megjelent a „Zöld Könyv”, amely az 
élelmiszerek közösségi szabályozásának hat alapvető célját fogalmazta meg. 
A 2000. január 12-én megjelent „Fehér Könyv” az élelmiszer-biztonságról 
már egy átfogó, új programot fogalmazott meg. Lefektette a magas szintű 
fogyasztói egészségvédelem alapkövét, és egyidejűleg biztosítja az egységes 
belső piac hatékony működését. Kezdeményezte többek között az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság96 létrehozását, és az élelmiszer-biztonsági sza-
bályozás továbbfejlesztését és modernizálását.97 Módosító javaslatokat köve-
tően született meg az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, 
az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiz-
tonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló rendelet.98 Megfogalma-
zásra került többek között az unió élelmiszerjogának alapelve, melynek célja, 
- az EGK-t létrehozó, 1957. március 25-én aláírt Római Szerződésben a négy 
alapszabadság egyikeként rögzített áruk szabad mozgásának elvén nyugvóan 
-, hogy a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított 
legyen a belső piacon. Alapelvként rögzítésre került az átfogó, egységes meg-
közelítés; a felelősség az élelmiszer-biztonságért; a nyomon követhetőség; a 
következetesség, hatékonyság, dinamizmus és átláthatóság; a kockázatelem-
zés; valamint az elővigyázatosság alapelve. 

A rendelet értelmében a biztonságos és egészséges élelmisze-
rek szabad mozgása lényeges eleme a belső piacnak, amely jelentős 

94 „A Tanács irányelve az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben történő fel-
használásra 
  engedélyezett színezőanyagokra vonatkozó tagállami előírások közelítéséről”, 1962. ok-
tóber 23.
95  Bovine Spongiform Encephalograthy, a szarvasmarhák szivacsos agyveőbántalma.
96 EFSA,lásd:http://europa.eu/aboueu/agencies/regulatory_agencies_bodies/poli-
cy_agencies/efsa/index_hu.htm, (2013. 12.12.).
97  SOMOGYI Árpád, FALUDI Roland, TALABÉR Klára: Az Európai Unió 
élelmiszer- biztonsági szabályozása. In: KOVÁCS Ferenc - BÍRÓ Géza: Élelmiszer-bizton-
ság EU-szabályozás, Agroinform Kiadó, Budapest, 2003. 15-21. o.
98  178/2002/EK rendelet, (a továbbiakban: 178/2002 EK r.).
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mértékben hozzájárul az állampolgárok egészségéhez és jó közérze-
téhez, valamint szociális és gazdasági érdekeikhez. Az élelmiszerek 
és takarmányok Unión belüli szabad mozgása csak úgy érhető el, ha a 
tagállamok élelmiszer- és takarmánybiztonsági követelményei között 
nincs jelentős különbség. A tagállamok élelmiszerjogának koncepciói, 
elvei és eljárásai között fontos különbségek vannak, amelyeket emiatt 
megfelelően közelíteni kell egymáshoz, hogy a tagállamokban és az 
Unió szintjén létrejöjjön az élelmiszerekre és takarmányokra irányadó 
intézkedések egységes alapja. Az élelmiszer-biztonság kellően átfogó 
és egységes megközelítése érdekében szükség van az élelmiszer- és 
takarmány-biztonságot közvetlenül és közvetve befolyásoló rendelke-
zések széles körét átfogó élelmiszerjogra.99 Az államnak az élelmiszer-
lánc-felügyelet terén kiemelt felelőssége létrehozni és működtetni az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szervet100 és az élelmiszerlánc-biztonsági tu-
dományos szervet, valamint garantálni azok függetlenségét, biztosítani 
az élelmiszerek és takarmányok vonatkozásában egy hatékony gyors-
riasztási rendszert, emellett a hatósági intézkedések megalapozása 
céljából állami laboratóriumokat működtetni. 101

Hazánk élelmiszerlánc-biztonságával kapcsolatos szabályozása az 
Európai Unió élelmiszer-biztonsági szakpolitikai területének stratégiájába 
illeszkedik, amely az élelmiszer-biztonságot, az állategészségügyet, az állat-
jólétet és a növényegészségügyet foglalja magában, és lehetővé teszi, hogy 
az élelmiszerek útja a termelőtől a fogyasztóig nyomon követhető legyen, s 
egyben szigorú követelményeket támaszt az unión belül előállított, valamint 
az importból származó élelmiszerek tekintetében.102 

 Az élelmiszerlánc felügyeletéhez a teljes nyomon követhetőséget 
biztosítva egységes, a lánc minél nagyobb részét megfelelően képzett szak-
emberekkel lefedni képes hatósági szervezet szükséges. A korábbi, 2008 szep-
temberét megelőző szabályozás szerint az akkori Földművelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium szervezetében több minisztériumi részlegben külön 
99  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az 
élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról. (továbbiak-
ban: 178/2002/EK r.), bevezető rész (1), (3), (4), (5), (11). bekezdés, http://eurlex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32002R0178:HU:PDF (2013.11.30.).
100  SZIGETHY Emma: Biztonságos élelmiszerekkel a lakosság egészségéért. 
Élelmiszer-biztonság, 2009. 2. szám. 5-8. o. 
101  A 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (a továb-
biakban: Éltv.) 24.§.
102  Lásd: http://europa.eu/pol/food/index_hu.htm#top, (2013.12.11.).
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főosztályokhoz, hivatalokhoz tartozott az egyes szakterületek irányítása, így 
például az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Főosztályhoz és a 
Növényvédelmi és Talajvédelmi Főosztályhoz.103 A hatósági élelmiszer-el-
lenőrzés szakterületek szerint megosztott volt, amely feladatot az ÁNTSZ, 
a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségek, a Növény- és Talajvédelmi Közpon-
ti Szolgálat, és a Zöldség - Gyümölcs Minőség-ellenőrzési Szolgálat láttak 
el.104 A hatóságok ellenőrző tevékenységeit a Magyar Minőség-biztonsági 
Hivatal koordinálta, emellett e hivatal többek között tájékozatta évente az Eu-
rópai Bizottságot az előző évi munkatervekről, illetőleg azok végrehajtásával 
kapcsolatos eredményekről.105 

A felügyeleti tevékenység végzéséhez kormányrendelettel106 egy-
séges élelmiszerlánc-felügyeleti szervet hoztak létre, a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatalt (MgSzH). A korábbi kapcsolódó kormányrendelet-
tel107 a kormány az akkor hatályos élelmiszer törvény egyes feladatainak108 
ellátására az MgSzH központját,109 a hatósági feladatok ellátására az elsőfo-
kú hatósági jogkörében eljáró hatósági főállatorvost, az ellenőrzési feladatok 
tekintetében a vezetése alatt álló hatósági állatorvost, élelmiszer-biztonsági 
felügyelőt, növényvédelmi felügyelőt, zöldség-gyümölcs minőség-ellenőrt 
jelölte ki. 

Az MgSzH az ellenőrzési feladatait az Igazgatóságai útján, a talajtól 
az előállításon és forgalmazáson át a vendéglátás egy részéig, 2007. január 
1-jétől - 2011. január 1-jéig, a Kormányhivatalok megalakításáig110 látta el.111 
A szervezet székhelye Budapest volt, a központja és területi szervei is önál-
ló jogi személyiséggel rendelkeztek. A Központ az egész országra kiterjedő 
illetékességgel rendelkezett, a területi szerveinek illetékességi területe a ne-
vében megjelölt közigazgatási területre terjedt ki.112 A területi szervek élén 

103  TÖRÖK Géza: Az agrár-szakigazgatás rendszere. In: CSÁK Csilla (szerk.): Agrár-
jog. Novotni Kiadó, Miskolc, 2006. 501. o.
104  B. A. Z. megyei MgSzH belső anyaga. Hatályos Állategészségügyi Jogszabályok 
III. Élelmiszer, Ellenőrzés, Egészségügy 2003. március.
105  92/2004.(V.25.) FMV rendelet 7.§ (4) bekezdés.
106  274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.
107  138/2007 (VI. 18.) Korm. rendelet.
108  2003.évi LXXXII. törvény.
109  2003. évi. LXXXII. törvény. 19/ A. § (1) bekezdés.
110  2010. évi CXXVI. törvény.
111  OLAJOS István: Az élelmiszerlánc jogi rendszere. In: CSÁK Csilla (szerk.): 
Agrárjog. A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között (a továbbiakban: OLAJOS). 
Novotni Kiadó, Miskolc, 2010. 442. o.  
112  274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés.
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a főigazgató állt, aki az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi, 
Földművelésügyi, a Növény- és Talajvédelmi és az Erdészeti Igazgatóságot 
igazgatókon keresztül irányította. Az igazgatóságok munkáját a kerületi hiva-
talok és az élelmiszer-higiéniai kirendeltségek segítették. Eltérő rendelkezés 
hiányában az MgSzH hatáskörébe tartozó szakhatósági ügyekben elsőfokú 
eljárásban a kerületi hivatal, másodfokú eljárásban a területi szerv, közigaz-
gatási hatósági ügyben első fokon a kerületi hivatal, másodfokon a területi 
szerv, a területi szerv által hozott elsőfokú döntés esetén másodfokon a Köz-
pont járt el.

Az élelmiszerlánc egységes szabályozása

Az élelmiszerlánc egységes szabályozása érdekében az országgyűlés elfo-
gadta az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvényt. 

 „Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmi-
szerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos ha-
tósági felügyelete szükséges, az Európai Unió szabályozásával összhangban 
a következő törvényt alkotja:…”113

A jogszabály egységes szerkezetbe és eljárásrendbe fogalja a koráb-
bi szabályozásokat,114 ezáltal a szabályozás átláthatóbbá, egyszerűbbé vált a 
jogalkalmazó és az előállító, forgalmazó számára.115

A törvény előkészítése során elvi szempont volt, hogy a talajvédelem, 
a növény-egészségügy, a növényvédelem, a takarmányozás, az állat-egészség-
ügy, az állatgyógyászat, élelmiszer-biztonság, élelmiszer-minőség alapvető 
kérdései nem választhatók szét egymástól. Az egységes szerkezetbe foglalás 
egyik előnyeként említhető, hogy a hatósági intézkedést nem késlelteti egy 
másik hatóság megkereséséből származó esetleges időveszteség. Emellett a 
hatósági feladatkörök komplex jellegéből adódóan - miután a korábbiakban 
több elkülönült hatáskörrel rendelkező külön hatóság hatáskörei is egy kezé-
be kerültek - az egyidőben elkövetett különböző jellegű jogszabálysértések 

113  Éltv. bevezetés.
114  A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény, a takarmányok előállításáról, 
forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001.évi CXIX. törvény, az élelmiszer-
ekről szóló  2003.évi LXXXII. törvény, és az állategészségügyről szóló 2005.évi CLXXVI. 
törvény.
115  OLAJOS, 443. o. 
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jogkövetkezményei, valamint egyes intézkedések - a kijelölt hatáskörök általi 
elhatárolások figyelembe vételével - egyetlen hatóság által megállapíthatóak, 
így egyetlen hatósági döntésbe foglalhatóak lettek. 

További előnyként jegyezhető, hogy az élelmiszerlánc-biztonsági 
veszély előzményeit és következményeit az ellenőrző hatóság végig tudja 
követni a teljes élelmiszerláncon. A törvény eredendő koncepciója szerint 
három kiemelt célt jelölt meg, melyek szerint meg kell erősíteni az élelmi-
szerbiztonsági ellenőrzés és szankcionálás eszköztárát, a hatósági jogköröket 
egységesen a teljes élelmiszerlánc tekintetében az MgSzH-ra kell telepíteni, 
meg kell határozni az élelmiszer-biztonsági célból nyilvánosságra hozható és 
kötelezően nyilvánosságra hozandó adatok körét.116

Alkalmazandó jogszabályok az élelmiszerlánc szabályozásban

Az élelmiszerlánc szabályozásának törvénye a 2008. évi XLVI. törvény az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről, mely 2008. szeptember 1- én 
lépett hatályba. A legfontosabb kapcsolódó törvények és rendeletek az ille-
tékekről, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az élelmi-
szer-higiéniáról, az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályai-
nak megállapításáról, az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű élelmiszerek 
hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok 
megállapításáról rendelkeznek. Emellett végrehajtó szervezet felépítését és 
működését, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyait, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályait, a hatáskörök kijelölését, az élelmiszerek jelölését, bírságok kiszá-
mításának módját és mértékét, a kereskedelmi tevékenységének végzésének 
feltételeit, az élelmiszerek forgalomba hozatalának, előállításának engedé-
lyezését és az adatszolgáltatást, valamint a nyomon követhetőséget szabá-
lyozzák.117 Az élelmiszerlánc szabályozással kapcsolatos kódexek: a Magyar 
Élelmiszerkönyv,118 Magyar Takarmánykódex, Magyar Állat-egészségügyi 
116  OLAJOS, 443. o
117  Az 1990.évi XCIII. törvény, a 178/2002/EK r., a 852/2004/EK rendelet, a 
853/2004/EK rendelet, a 854/2004/EK rendelet, a 882/2004/EK rendelet, a 2004. évi CXL. 
törvény, a 328/2010. (XII.27.) Korm. rendelet, a 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM 
rendelet, a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet, a 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, az 52/2010.(IV. 30.) FVM rendelet, az 57/2010. (V. 7.) 
FVM rendelet, a 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet, a 4/2010. (VII. 5.) VM rendelet.
118 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól.
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és Állatjóléti Kódex, Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény. E fenti jog-
szabályokat is beleértve az élelmiszerlánc szabályozásával kapcsolatos, vala-
mennyi jogszabályt magába foglaló, az unió és a tagállamok által megalkotott 
normák és közigazgatási rendelkezések összessége, emellett az élelmiszerek, 
valamint az élelmiszertermelés céljára tenyésztett állatok takarmányozására 
használt takarmány termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának min-
den szakasza együttvéve tölti fel tartalommal az unió élelmiszerjogát.119

A Magyar Élelmiszerkönyv az egyes élelmiszerekre, illetve az élel-
miszerek vagy élelmiszer-összetevők egyes csoportjaira vonatkozó élelmi-
szer-minőségi, élelmiszer-jelölési és élelmiszer-biztonsági élelmiszer-higié-
niai, valamint az élelmiszerek vizsgálata során alkalmazandó módszerekre 
vonatkozó, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatáro-
zott kötelező előírások gyűjteménye. A miniszter a Magyar Élelmiszerkönyvet 
az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi.120 
A Magyar Élelmiszerkönyv előírásait és irányelveit a Magyar Élelmiszer-
könyv Bizottság dolgozza ki.

Az élelmiszerlánc törvény célja

A törvény célja többek között az élelmiszerlánc szereplőire vonatkozó köve-
telmények megfogalmazásával és egységes hatósági felügyeletének megte-
remtésével a végső fogyasztók egészségének, a fogyasztók, az élelmiszer-vál-
lalkozások és a takarmány-felhasználók érdekeinek védelme, valamint a 
megfelelő minőségű élelmiszerek előállításához, azok nemzetközi kereske-
delméhez szükséges garanciák biztosítása. Az élelmiszerláncban a lehetsé-
ges kockázati tényezők számának csökkentése érdekében a törvény a helyi, 
illetve regionális kistermelői élelmiszer-előállítást és értékesítést segíti elő. 
Az élelmiszerek esetében a cél, hogy a fogyasztóhoz biztonságos, az előállító 
által garantált összetételű élelmiszer kerülhessen. Ehhez nyomon kell követni 
az alapanyagok útját a „termőföldtől az asztalig” a teljes élelmiszerláncban. 
A jogszabály célként tűzi ki továbbá az állatok védelmét és egészségének 
megőrzését, az emberek egészségét is veszélyeztető, valamint nagy gazda-
sági kárt okozó járványos állatbetegségek megelőzésének és leküzdésének 
biztosítását, a növények, növényi termékek megóvását a károsító szerveze-
119  178/2002/EK r., 3. cikk 1. pont.
120  Éltv. 66.§ (1) bekezdés. 
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tektől, a növényvédelemmel kapcsolatos veszélyek megelőzését, valamint a 
környezetvédelmi szempontok érvényre juttatásának elősegítését is.121

A célok megfogalmazásával, valamint az azokhoz rendelt jogsza-
bályhelyek, valamint egyéb jogszabályok megalkotásával a jogalkotó az ál-
lam - az Alaptörvényben is rögzítetteknek megfelelően - kapcsolódó felada-
tait kívánja teljesíteni. E kötelezettségek szerint polgárainak és a területén 
tartózkodó más személyek részére biztosítania szükséges az emberi élet, az 
egészség és a testi épség védelméhez kapcsolódóan az egészséges élelmisze-
rekhez, valamint az ivóvízhez való hozzáférést,122 mindezek mellett az élel-
miszer-vállalkozások és végső fogyasztók érdekeit, biztonságát,123 illetőleg 
az egészséges környezethez való jogot.124

Az élelmiszerlánc fogalmát a törvény az alábbiak szerint határozza 
meg:

„élelmiszerlánc: azon folyamatok összessége, melyek szereplői közvetlen 
vagy közvetett hatással vannak az élelmiszerre a talajvédelem, agrár- kör-
nyezetvédelem, növénytermesztés, növény-egészségügy, növényvédelem, az 
engedélyköteles termék és az állatgyógyászati termék előállítása, forgalomba 
hozatala és felhasználása, az élelmiszer- és takarmány-előállítás, szállítás, 
tárolás és forgalombahozatal, felhasználás, az állat tartása, szállítása, forga-
lomba hozatala, az állat-egészségügy, a növényi és állati eredetű mellékter-
mék kezelés, tárolás, szállítás, forgalomba hozatal és felhasználás során.” 125

Az élelmiszer fogalmának meghatározásakor uniós rendeletre126 utal vissza, 
amely szerint:

„az „élelmiszer” minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldol-
gozatlan anyagot vagy terméket jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, 
illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el.”

E fogalom után a rendelet meghatározza azon dolgok körét is, amelyek nem 

121  Éltv. 1.§.
122  Alaptörvény Szabadság és felelősség rész XX. cikk (1)-(2) bekezdés.
123  Alaptörvény, Alapvetések rész M cikk, (2) bekezdés.
124  Alaptörvény Szabadság és felelősség rész XXI. cikk (1)-(2) bekezdés.
125  Éltv. szó szerinti idézet, Melléklet a 2008. évi XLVI. törvényhez, „Fogalom-
meghatározások” 21. pont.
126  178/2002/EK rendelet 2. cikk.
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élelmiszerek, ilyen például a gyógyszerek, a takarmány, a dohány, illetve do-
hánytermékek is.

Az élelmiszerlánc törvény hatálya és alkalmazási köre

Az élelmiszerlánc törvény hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, 
jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szerve-
zetre, aki (amely) az élelmiszerlánc szereplője,127 ennek fogalmát azonban a 
jogszabály külön nem határozza meg. A norma szövegéből lehet meghatároz-
ni azon személyek körét, amelyekre a szabályozás kiterjed. A normaszöveg 
értelmezése után az élelmiszerlánc szereplőinek tekintendőek azok, akikre a 
szabályozás jogokat, illetőleg kötelezettségeket tartalmaz, így többek között 
az állattartó, az állat tulajdonosa, a földhasználó, a növényvédőszer-engedély 
jogosultja, az állattartó, az állatorvos, élelmiszer-vállalkozás, takarmány-vál-
lalkozás, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató, és a 
gombaszakellenőr is.

A jogszabály hatályának meghatározottsága korrekcióra szorul, 
ugyanis az élelmiszer-vállalkozás fogalmának meghatározásával kapcsolat-
ban a norma szövege uniós rendeletre utal vissza, amellyel automatikusan 
kizár a hatálya alól két személyi kört.128  

127  ANDRÉKA Tamás: Az élelmiszerlánc jogi szabályozása. In: SZILÁGYI János 
Ede (szerk.): Környezetjog II. kötet. Ágazati környezetvédelem és kapcsolódó területei.  No-
votni Kiadó, Miskolc, 2008. 14. o. a jogszabály személyi hatályát jelöli ki.
128  Említést érdemel, hogy egy korábbi törvényi szintű szabályozás egyértelműen 
meghatározta a jogszabály személyi, illetőleg tárgyi hatályát. Az 1995. évi XC. törvény 1.§ 
(1) bekezdése szerint: ”A törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén közfogyasztásra 
szánt, illetőleg forgalomba hozott élelmiszerek, élelmiszer- és dohány-adalékanyagok (a 
továbbiakban együtt: adalékanyag) és dohánytermékek (a továbbiakban együtt: élelmiszer-
ek)  előállítására és forgalmazására; b) előállításával és forgalmazásával foglalkozó ter-
mészetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságokra terjed ki”. A 2003. évi LXXXII. törvény 1.§ (1) bekezdése azonban már csak a 
jogszabály tárgyi hatályt nevesítette: ”1. § (1) A törvény hatálya az élelmiszereknek a Magyar 
Köztársaság területén történő előállítására, illetve forgalomba hozatalára terjed ki.”
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E rendelet fogalma alapján az élelmiszer-vállalkozás:

„élelmiszeripari vállalkozás: nyereségérdekelt vagy nonprofit, köz vagy ma-
gánvállalkozás, amely az élelmiszerek termelésével, feldolgozásával és for-
galmazásával összefüggő tevékenységet folytat”

E fogalom értelmezése alapján az élelmiszer-vállalkozás megegyezik az élel-
miszeripari-vállalkozással, amely önmagában már egy szűkítő jellegű meg-
határozás az élelmiszer-vállalkozást folytatók között, ugyanis nem csupán 
ipari technológiával, illetőleg méretben tevékenységet folytató vállalkozások 
tekintendőek valójában élelmiszer-vállalkozásnak, hanem a kézműves tech-
nológiával tevékenységet folytatóak is. Emellett azonban sokkal súlyosabb 
további kizárást tartalmaz a norma, ugyanis mellőzi azon természetes sze-
mélyek körét, akik engedély nélkül folytatják az élelmiszerlánc fogalmában  
meghatározott tevékenységet,129 emiatt ezen személyek kívül kerülnek a 
felügyeleti szerv ellenőrzési körén, mert egyrészt nem tekinthetőek élelmi-
szer-vállalkozásnak, másrészt egyéb módon sem azonosíthatóak be az élelmi-
szerlánc szereplőjeként. A vállalkozás kifejezés meghatározásához segítségül 
hívható a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló tör-
vény, melynek értelmező rendelkezései között meghatározottan a vállalkozás:

„az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet, a vízi társulat, a 
víziközmű társulat, továbbá az erdőbirtokossága társulat.130

A probléma nem elsősorban az engedély nélküli élelmiszer előállításának, il-
letőleg forgalmazásának ellenőrizhetetlenségéből adódik, mert e cselekmény 
szabálysértésnek minősül, amely a szabálysértésről szóló törvény131 szerint:

„Aki élelmiszer-előállítási vagy - forgalmazási tevékenységet engedély vagy 
bejelentés nélkül végez, szabálysértést követ el.”132

E jogszabálysértés szankcionálására a jogalkotó a járási hivatalt133 ruházza fel 
hatáskörrel.134 A hatásköri szabályozási hiba abban rejlik, hogy a nem vállal-
kozóként, engedély nélkül történő élelmiszer-előállítás és/vagy forgalmazás 
129  Közvetlen vagy közvetett hatás gyakorlása az élelmiszerekre különböző tevéke-
nységek gyakorlása során.
130  2004. évi. XXXIV. törvény, 19.§, 5. pont.
131  2012. évi. II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a sz-
abálysértési nyilvántartási rendszerről (a továbbiakban: 2012. évi II. törvény).
132  2012. évi II. törvény 238.§.
133  218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet.
134  2012. évi II. törvény 38.§. (1) bekezdés.
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élelmiszer - minőségi és biztonsági kontrollját az élelmiszerlánc törvény - 
tartalmi hiányosságok miatt - kizárja. Emiatt egy természetes személy, aki 
- engedély nélkül – úgy állít elő és/vagy forgalmaz élelmiszert, hogy az ez-
zel kapcsolatos minőségi, illetőleg biztonsági szabályokat megsérti, emiatt őt 
az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatáskör hiányában nem tudja eljárás alá 
vonni. Az élelmiszerláncot szabályozó törvény forgalomba hozatali és fele-
lősségi rendelkezések címe alatt meghatározásra kerül a felelősök köre – így 
például:
„Az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért az élelmiszer előállítója, 
nem hazai előállítású élelmiszer esetében pedig az első magyarországi for-
galomba hozó - a fogyaszthatósági, illetve a minőségmegőrzési időtartam 
lejártáig - felelős.”,135

 vagy

„A törvény hatálya alá tartozó termék forgalmazását, szállítását vagy raktá-
rozását végző személy felelős a termék biztonságosságáért és minőségéért, 
amennyiben a felelős személye az (1)-(9) bekezdésben meghatározottak sze-
rint nem állapítható meg.”,136 azonban e személyi kör is az élelmiszer-vállal-
kozások csoportjába sorolandó a fentiekben említett szűkített személyi hatály 
következményeként.

A szabálysértésről szóló törvény a rossz minőségű termék jó minő-
ségű termékként történő előállítását, fogalmazását, illetőleg az áru minőségé-
nek megrontásával a vásárló megkárosítását szankcionálja ugyan,137 azonban 
e jogszabályhelyek értelmezésekor egyrészt további aggályok merülnek fel, 
másrészt e normák nem alkalmazhatóak az alapanyagok, illetőleg félkész 
termékek esetében. Emellett az élelmiszer vizsgálata az arra szakismerettel 
rendelkező szakember közreműködő tevékenysége nélkül nem végezhető 
el, így e jogszabályhelyek nem képesek az élelmiszerlánc törvény pontatlan 
fogalma miatti joghézag lefedésére.

A szabályozás pontatlansága kiigazítást kíván, amelyet egyrészt az 
élelmiszer-vállalkozás fogalmának pontosabb meghatározásával lehet meg-
oldani, másrészt általános alanyt is szükséges - mint az élelmiszer előállításá-
val, forgalmazásával foglalkozó személyt – az élelmiszerlánc szereplőjeként 

135  Éltv.14.§ (2) bekezdés.
136  Éltv. 14.§ (10) bekezdés.
137  2012. évi II. törvény 236.§. (1) bekezdés, 237.§ (1) bekezdés.
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meghatározni. A jogszabály értelmező rendelkezése138 az alábbi normaszö-
veggel kiegészítve lefedné a jelenlegi joghézagot, hatálya alá vonva a nem 
ipari tevékenységgel élelmiszert előállítót, emellett a nem vállalkozóként en-
gedély nélkül élelmiszert előállítót, illetőleg forgalmazót:

„Az élelmiszerlánc szereplője az e jogszabály tartalma alapján meghatáro-
zott, továbbá bármely más személy, aki/amely az élelmiszerek termelésével, 
feldolgozásával és forgalmazásával összefüggő tevékenységet folytat.” 

E pontosítás eredményeképpen valósulhatna meg az Alaptörvényben is meg-
fogalmazott alapvető cél, miszerint az állam biztosítja az egészséges élelmi-
szerhez való hozzáférést. A cél ugyanis átfogó jelleggel, nem csupán az élel-
miszer-vállalkozásokkal kapcsolatosan meghatározott, hanem minden olyan 
élelmiszerre egyformán vonatkozik, amely az azt előállító, forgalmazó sze-
mélyi körétől függetlenül bekerül az élelmiszerláncba. E hatósági tevékeny-
ség végzéséhez a közigazgatási eljárási törvénytől erősebb eljárási többletjo-
gosultságokat biztosít az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére a törvény.139

Az élelmiszerlánc törvény alkalmazási köre taxatíve meghatározott, 
az kiterjed minden az élelmiszerlánc szereplők cselekményeihez kötődő te-
vékenységre, eszközre, illetőleg az általuk végzett tevékenységek tárgyaira, 
azonban az enumeratio ergo limitatio elvéből adódóan csak a felsoroltakra 
vonatkozik.140 A jogszabály alkalmazandó többek között az élelmiszer terme-
lésére, előállítására, szállítására, tárolására és forgalomba hozatalára, az élel-
miszer, takarmány és élőállat-szállító járművekre, azok fertőtlenítésére, az 
állat tartására, tenyésztésére, forgalomba hozatalára, szállítására, levágására, 
leölésére, gyógykezelésére, egészségi állapotának vizsgálatára. 

A tételes felsorolás az élelmiszerek körén belül külön részletesen fel-
tünteti a bor alapanyagú termékek körét,141 ugyanis a kapcsolódó uniós ren-
delet alapján142 bor és bor alapanyagú termékek is élelmiszerek körébe tartoz-
nak. Ennek ellentmondó a bornak mint élelmiszernek a külön törvényi szintű 
szabályozása.143 E jogszabály ugyan utalást tesz arra, hogy a borászati termé-
kekre a törvény, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott ren-
deletek eltéréseit kivéve az élelmiszerekre vonatkozó előírásokat kell alkal-
138  Éltv. 3.§.
139  Éltv. 39.§, 44.§.
140  Éltv. 2.§ (2) bekezdés. a jogszabály tárgyi hatályát jelöli ki.
141  Éltv. 2.§ (2) a) pont.
142  178/2002. EK rendelet 2. cikk.
143  A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény.
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mazni, azonban e jogszabállyal indokolatlanul kerülnek külön szabályozásra 
borászati termékek előállítása, forgalomba hozatala, nyilvántartásuk rendsze-
re, továbbá a szőlőtermesztéssel és bortermeléssel kapcsolatos szakigazga-
tási feladatok és hatáskörök, hiszen ennek is az egységes szabályozás részét 
kellene képeznie. A jelenlegi törvényi szintű szabályozás tárgyára vonatkozó 
speciális fejezetrészek144 miniszteri rendeletben lennének szerepeltethetőek - 
az élelmiszerlánc törvény egyéb speciális részletszabályaihoz hasonlóan - az 
ellenőrzésekre, jogkövetkezményekre vonatkozó fejezet egyes részei145 pe-
dig az élelmiszerlánc törvény, illetőleg a bírságok kiszabásának szabályait és 
mértékét meghatározó rendelet146 azonos tartalmú fejezeteibe illeszthetőek. 
Mindezzel összhangban van a jelenlegi hatásköri szabályozás is, amelynek 
értelmében - az élelmiszerlánc törvény számos jogszabályi rendelkezésének 
végrehajtásával egyezően - a bor, borászati termékekkel kapcsolatos hatósági 
feladatokat borászati hatóságként az illetékes megyei kormányhivatal élel-
miszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, valamint a szőlő-
telepítéssel és az ültetvényellenőrzéssel kapcsolatos hatósági feladatokat el-
sőfokú hatóságként növénytermesztési hatóságként a növény-és talajvédelmi 
igazgatósága látja el.147

A jogi szabályozás koherenciájának biztosításának másik megoldá-
saként szolgálna a speciális szabályok törvényi keretek közötti szabályozá-
sának megtartása mellett az ellenőrzést és jogkövetkezményeket szabályozó 
részeknek az élelmiszerlánc törvénybe, illetőleg a bírságok kiszabásának sza-
bályait és mértékét meghatározó rendeletbe illesztése.

E megoldáshoz némileg hasonló a pálinkáról, a törkölypálinkáról és 
a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló törvényi szabályozás148 - tárgyaként sze-
replő termékek szintén élelmiszerek -, melynek speciális szabályai törvényi 
szinten szabályozottak, az egyéb szabályozandó részek esetében a norma az 
élelmiszerekre vonatkozó törvényi szintű rendelkezések kötelező alkalmazá-
sát írja elő,149 azaz az élelmiszerlánc törvényt, illetőleg az uniós rendeleteket. 

A törvény alkalmazási köre nem terjed ki expressis verbis az élelmi-
szerek magánfogyasztásra történő előállítására, valamint egyes uniós rendelet 
144  2004. évi XVIII. törvény I-V. és VII. fejezetek.
145  2004. évi XVIII. törvény VI. fejezet.
146  Éltv. IV. és VI. fejezet, 194/2008.(VII.31.) Korm. rendelet és annak újabb 
melléklete.
147  328/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 11.§ (1)-(2) bekezdések.
148  2008.évi LXXIII. törvény.
149  2008.évi LXXIII. törvény 1.§ (3) bekezdés. 
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által takarmányhigiéniai szempontból szabályozott tevékenységekre. A nor-
ma alkalmazási körét kizáró tartalmú meghatározása is pontosításra szorul, 
ugyanis a normaszöveg az élelmiszerekre kifejezetten egy cselekményt, az 
„előállítást” határozza meg, ezzel egyszerre bármely más cselekmény men-
tesülését kizárva. Az „előállítás” mellett az elkülönített „szállítás” és/vagy 
„tárolás” cselekmények feltüntetése is szükséges, amely egyrészt az argu-
mentum a maiori ad mínus elvből következik, másrészt a jogalkotó a norma 
alkalmazási körének taxatív felsorolásában az előállítási tevékenység mellett 
szerepelteti e cselekményeket is, emiatt azok alól is mentesíteni szükséges 
a magánfogyasztásra élelmiszert előállító személyt, ugyanis legtöbbször az 
előállításhoz a szállítás és a tárolás is életszerűen kapcsolódó cselekmény. A 
szállítás és/vagy tárolás elkülönítetten történő végzésének kikötése biztosíté-
kul szolgálna az élelmiszerláncban szerepeltetett termékektől történő megkü-
lönböztethetőségre.

A javasolt módosításokkal a fentiekben meghatározott személyek és 
cselekmények nem tartoznának a norma hatálya alá, ebből adódóan az az 
élelmiszer-vállalkozás vagy más személy esetén, aki/amely magánfogyasz-
tásra állít elő, szállít, illetőleg tárol élelmiszert, a jogszabály rendelkezései 
értelemszerűen nem kerülhetnek alkalmazásra. Így például egy cukrász, vagy 
egy nem vállalkozási formában élelmiszert előállító, szállító vagy tároló bár-
mely más személy a magánfogyasztásra készített, illetőleg szállított, tárolt 
élelmiszerrel kapcsolatban nem válik a közigazgatási jogviszony alanyává. 

Az élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos állami feladatok

De lege lata meghatározott az állam egészséges élelmiszerek biztosításához 
kapcsolódó felelőssége, melynek során többek között létrehozza és működ-
teti az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, az élelmiszerek és a takarmányok 
vonatkozásában hatékony gyorsriasztási rendszert,150 a hatósági intézkedések 
megalapozása érdekében állami laboratóriumokat működtet. Emellett a fo-
gyasztók, az élelmiszerlánc szereplők érdekeinek védelmében a biztonságos 
és egészséges élelmiszerek előállításának és forgalmazásának elősegítéséhez 
széleskörű tájékoztatási, képzési és oktatási tevékenységet folytat, mindezen 
tevékenységekhez a megfelelő forrásokat biztosítja a költségvetésben. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti állami feladatokat az élelmiszerláncért 
150  Rapid Alert System for Food and Feed, az európai élelmiszerekre és takarmányokra 
vonatkozó gyorsriasztási rendszer.
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felelős miniszter, az országos főállatorvos, az élelmiszerlánc-felügyelettel 
kapcsolatos vizsgálatot végző laboratóriumok, valamint az élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti szervek látják el. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek a növény- és 
talajvédelmi szolgálat valamint az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző 
szolgálat, melyek közül előbbi a növény-, talaj- és agrárkörnyezet-védelem 
élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos és a zöldség- és gyümölcs-ellenőrzési 
feladatokat, utóbbi pedig  a takarmány-ellenőrzési az állat-egészségügyi, ál-
latvédelmi, állattenyésztési, élelmiszerbiztonsági- és élelmiszerminőség-elle-
nőrzési feladatokat végzi.

Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletét ellátó élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti szervek - főszabály szerint a joghatóság, a hatáskör és az illeté-
kesség figyelembe vételével151 - szükségszerű alanyai az élelmiszerlánccal 
kapcsolatos közigazgatási jogviszonyoknak a szemben a velük esetlegesen 
jogviszonyba kerülő élelmiszerlánc szereplőkkel, akik az őket érintő első 
hatósági aktus kifejtéséig a közigazgatási jogviszonynak csupán potenciális 
alanyai.

Egyes állami élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által végzett feladato-
kat megbízási jogviszony alapján szolgáltató állatorvos is végezhet, amely 
tevékenységet az élelmiszerlánc felügyeleti szerv nevében a közigazgatási 
hatósági eljárási szabályok alkalmazásával fejti ki, ellentételezésként jogsza-
bályban meghatározott díj illeti meg.152 A megbízási jogviszony alanya meg-
bízóként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, közreműködőként az 
Illetékességgel rendelkező Kormányhivatal, megbízottként pedig a szolgál-
tató állatorvos.153 A megbízott állatorvos a feladatkörébe tartozó eljárásokért 
köteles a jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díjat beszedni, és azt az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv számlájára befizetni.154

A miniszter feladata többek között a jogszabályokban meghatározott 
járványügyi feladatok ellátása, a Codex Alimentarius nemzeti rendszerének 
működtetése, az élelmiszerkönyvi irányelvek kiadása, a Magyar Élelmiszer-

151  Emellett abban az esetben szintén, amikor ideiglenes intézkedést kell hoznia 
a hatóságnak hatáskör hiányában is, azaz tekintet nélkül a joghatóságra, hatáskörre és az 
illetékességre, Ket. 22.§. (3) bekezdése szerint.
152  113/2006.(V.12.) Korm. rendelet.
153  113/2006.(V.12.) Korm. rendelet melléklete, megbízási szerződés.
154  Ilyen például a vágóhidakon történő húsvizsgálat elvégzése és az ellenében 
felszámolt díj, 63/2012.(VII.2.) VM rendelet.
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könyv,155 a Magyar Takarmánykódex, az Állat-egészségügyi és Állatvédelmi 
Kódex, valamint a Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény összetételéről 
és közzétételéről gondoskodása, emellett meghatározza a nemzetközi köte-
lezettségekkel, valamint az ország agrárgazdaságának céljaival összhang-
ban az élelmiszerlánc-ellenőrzés feladatait is. Az Országos Főállatorvos az 
élelmiszerlánc szereplőinek széleskörű bevonásával előkészíti, a Kormány 
pedig elfogadja az élelmiszerlánc-biztonsági stratégiát,156 melynek végrehaj-
tása érdekében az országos főállatorvos kiadja a több évre szóló szakpolitikai 
programot. Az állami laboratóriumok feladata egyebek mellett a növényvédő 
szerek és termésnövelő anyagok minőségének hatósági vizsgálata a növé-
nyi termények, illetve a növényi alapú feldolgozott termékek növényvédő-
szer-maradék tartalmának. Feladatai között példaként említhető még a tételes, 
felmérő, monitoring- és célvizsgálatok végzése az élelmiszerlánc-felügyeleti 
tevékenység kapcsán, diagnosztikai és más szakmai vizsgálatokkal közremű-
ködés az állatbetegségek okainak megállapításában és a fertőzöttség felderí-
tésében.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek szervezetrendszere

A szervezetrendszer élén a Vidékfejlesztési Minisztérium helyezkedik el, 
mely a miniszter vezetése alatt az agrárgazdaságért, a környezettel kapcso-
latos területért, az élelmiszerlánc- felügyeletért és agrárigazgatásért, vala-
mint  a vidékfejlesztésért külön államtitkárok felelősek. A minisztérium fő 
célkitűzésként a fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodást, a többfunk-
ciós mezőgazdálkodást, a vidékfejlesztést, valamint a biztonságos és minő-
ségi élelmiszerellátás megteremtését fogalmazta meg.157 Az élelmiszerlánc- 
felügyeletért és agrárigazgatásért államtitkárságon belül a feladatokat az 
Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, az Élelmiszer-feldolgozási Főosztály, 
az Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály látja el.158 Az államtitkárság 
feladata az agrárigazgatás, amely a mezőgazdasággal, élelmiszerlánc-fel-
ügyelettel, élelmiszeriparral, erdészettel, vadászattal és halászattal összefüg-
gő felelősségi területek, valamint tevékenységek szabályozási és felügyeleti 
rendszere, amely magában foglalja az ehhez kapcsolódó hatósági feladatok 
ellátását is. 
155  152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (Codex Alimentarius Hungaricus).
156 Éltv.47/A.§, Lásd: http://elbs.hu/, (2013.12.11.), és http://www.kosarmagazin.hu/
inet/kosar/hu/cikkek/2011/augusztus13/elemiszerlanc_strategia.html, (2013.12.11.).
157  VM honlap, http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/szervezet, 
(2013.12.04.).
158  VM honlap, http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/elelmiszer-
lanc-felugyeletert-es-agrar-          szakigazgatasert-felelos-allamtitkarsag/szervezet, 
(2013.12.04.).
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Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály az országos főállatorvos 
hivatali feladatainak koordinálása mellett ellátja a nemzetközi kereskede-
lem, nemzetközi és EU kapcsolattartás, állategészségügy, állatvédelem, nö-
vény-egészségügy, növényvédelem, növényi termékek, parlagfű probléma 
és ökológiai gazdálkodás. Ezeken túl teljes körű ellenőrzési és minősítési 
feladatokat végez a zöldség és gyümölcs, takarmányhigiénia, takarmánybiz-
tonság és takarmányminőség, az élelmiszer-higiénia, élelmiszerbiztonság és 
a borminősítés területén. Egyúttal elkészíti a szakterületekhez tartozó jogsza-
bályokat is.159

Az élelmiszerlánc-felügyelet azon folyamatok hatósági felügyeletét 
jelenti, melyek közvetlen vagy közvetett hatással vannak az élelmiszerre (az 
élelmiszerlánc része például a talajvédelem, agrár-környezetvédelem, nö-
vénytermesztés, növényvédelem, állatgyógyászati termék előállítása, forga-
lomba hozatala stb.). 

„Az élelmiszerbiztonság azt jelenti, hogy a termelés és a forgalmazás teljes 
folyamatában biztosítva van, hogy az élelmiszer nem veszélyezteti a fogyasz-
tó egészségét, ha azt rendeltetési célnak megfelelően készítik el és fogyaszt-
ják.”160

A vidékfejlesztési miniszter által 2012. március 14-én kiadott módo-
sításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat alapján 2012. március 
15-ével létrejött a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt magába olvasz-
tó, eredetileg Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalként alapított Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH),161 melynek létrehozását 
és működését kormányrendeletek szabályozzák.162 A NÉBIH-et a Kormány 
növénytermesztési hatóságként, talajvédelmi hatóságként, élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti szervként, tenyésztési hatóságként, erdészeti hatóságként, vadászati 
hatóságként, halászati hatóságként, borászati hatóságként, mezőgazdasági 
igazgatási szervként, pálinkaellenőrző hatóságként jelölte ki, mely feladatok 
ellátásához országos illetékességgel rendelkezik. A NÉBIH tevékenységét 
a vidékfejlesztési miniszter irányítja, és a szervezet elnöke vezeti. Felada-
159  VM honlap, http://elelmiszerlanc.kormany.hu/allamtitkarsag-szervezete, 
(2013.12.04.).
160 VM honlap, szó szerinti idézet: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-minisz-
terium/elelmiszerlanc-felugyeletert-es-agrar-szakigazgatasert-felelos-allamtitkarsag/fe-
lelossegi-teruletek, (2013.12.04.).
161  NÉBIH bemutatkozás, http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/eki, 
   (2013.12.11.).
162  274/2006.(XII.23.) Korm. rendelet, 22/2012. (II.29.) Korm. rendelet.
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ta közé tartozik különösen a jogszabályok által hatáskörébe utalt hatósági, 
szakhatósági, felügyeleti, ellenőrzési, engedélyezési, nyilvántartási és szak-
mai igazgatási feladatok ellátása, emellett szakmai irányítást és koordinálást 
is végez. Létrehozásának célja a gyorsan reagáló szervezetként az élelmi-
szer-biztonság érdekében a teljes élelmiszerlánc felügyeletének ellátása a 
szakterületek erősségeinek kihasználásával. A szervezet elnökének munkáját 
négy elnökhelyettes segíti, melyek közül az élelmiszerlánc-biztonsági és álla-
tegészségügyi elnökhelyettes öt igazgatóság, egyebek mellett az Állategész-
ségügyi és Állatvédelmi, valamint az Élelmiszer-és Takarmány-biztonsági 
Igazgatóság tevékenységét vezeti.163

A Kormányhivatalok 2013. január 1-jétől történt megalakításával 
egyúttal létrejöttek azok szakigazgatási szervei is, amelyek sorába beillesz-
tésre és így közvetlen irányításuk alá kerültek az Mezőgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal (MgSzH) megyei illetékességű Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóságai is. Az egyes igazgatóságok az illetékességi 
területükön az MgSzH korábbi élelmiszer-ellenőrző és állategészségügyi ke-
rületi hivatalainak tevékenységét teljeskörűen irányították. A járási hivatalok 
2013. január 1-i létrehozását követően164 a kerületei egységek meghatározott 
járási hivatalok irányítása alá kerültek, amelyekkel az illetékességi területük 
nem minden esetben megegyezőek. E szervezeti egységeknek - mint Járási 
Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivataloknak (a továbbiakban: 
Ellenőrző Hivatalok) - munkáltatói feladatokkal kapcsolatos irányítását a 
felettes Járási Hivatal,165 a szakmai irányításukat pedig a Kormányhivatal 
szakigazgatási szerveként az Élelmiszerlánc-biztonsági- és Állategészség-
ügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) látja el.166 Az élelmiszerlánc-
felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében a jogalkotó az élel-
miszerlánc törvény újabb módosításával gazdálkodó szervezetet hozott létre, 
mely törvény vagy kormányrendelet felhatalmazásával közigazgatási hatósá-
gi feladatokat láthat el.167

A végrehajtó szervezet egyes kérdései

Max Weber szerint a bürokrácia a legális uralom hierarchikus formájaként a 
szervezeti rend ideáltípusa. Olyan végrehajtó szervezet, amelyet jellemzően 

163  http://www.nebih.gov.hu/a_hivatalrol/szervezeti_felepites, (2013.12.04.).
164  218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet.
165  2010. évi CXXVI. törvény 20/B.§.
166  218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés.
167  Éltv. 38/D.§, Élelmiszer-biztonsági Centrum (ÉBC), hatályos 2013. 12.31-től. 



219

egy személy vezet, írásos ügyvitelen alapuló és a szervezet tagjai bizonyos 
nélkülözhetetlen szakismeret birtokában vannak.168 A bürokrácia mint ideáltí-
pus fölénye más igazgatási struktúrákkal szemben a szaktudáson alapszik, e 
tudás nélkül nem lehet megfelelő döntéseket hozni, és mivel egyre nő a szak-
ismeret, ezzel együtt nő a bürokrácia jelentősége is. A bürokratikus igazgatás 
a tevékenység intenzív és extenzív mivolta, valamint az egyetemes alkal-
mazhatóság tekintetében tisztán technikai szempontból a lehető legnagyobb 
tökélyre fejleszthető, emiatt ez a legracionálisabb válfaja az uralom gyakor-
lásának.169 A szervezetbeli tudást szakismeret és szolgálati ismeretek teszik 
ki, a hierarchikus forma szervezett igazgatást, képzett alkalmazottakat, mo-
nokratikus szervezeti felépítést, ügyviteli tevékenységet rejt magában. Ideális 
esetben a bürokratikus szervezet monokratikus, állandó, precízen működik, 
tagjai fegyelmezettek, intenzív és minőségi tevékenységet nyújt, tevékenysé-
ge érdeksemleges, személytelen és szakszerű. Az apparátus fölötti uralom a 
nem szakember számára csak korlátozottan lehetséges, hosszú távon a „tit-
kos tanácsos” szakember fölényben van vele szemben, ugyanis utóbbi jóval 
eredményesebben tudja érvényesíteni az akaratát.170 A szaktudás által bizto-
sított hatalom azonban túlterjeszkedhet a kívánt mértéken, bürokratizmussá 
válhat, amelynek jelei között említhető a szabályozás átláthatatlanná válása, 
a szervezet működésének megmerevedése, a felelősségek elmosódása, a köz-
szolgák autoriter módon járnak el, hiba esetén az egyes hatóságok, vezetők 
egymásra mutogatnak.

A Járási Hivatalok – Ellenőrző Hivatalok – Igazgatóság szerveze-
ti kapcsolata korrekcióra szoruló. A szervezeti konfigurációban egy a Kor-
mányhivatal irányítása alatt több Járási Hivatal és egyetlen Igazgatóság áll, 
egy Ellenőrző Hivatal egy Járási Hivatal alá rendelten működik. A jelenlegi 
konfiguráció alapján a munkavégzéshez szükséges munkáltatói és szakmai 
feladatkörök az Ellenőrző Hivatalokhoz kapcsolódóan megosztottak több 
Járási Hivatal és az egyetlen Igazgatóság között, ami az egységes szakmai 
irányítás hatékonyságát is csökkenti. A Járási Hivatalok látják el az Ellenőrző 
Hivatalok feletti munkáltatói jogkörökkel kapcsolatos feladatokat, a szak-
mai irányítást és ellenőrzést azonban az Igazgatóságok végzik. E kettősség 

168  FÁBIÁN Adrián: Közigazgatás-elmélet, Dialóg - Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 
2010. 79. o.
169  WEBER, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. 
Szociológiai kategóriatan.(a továbbiakban: WEBER), Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1987. 230. o.
170  WEBER, 230 - 231. o.
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az Ellenőrző Hivatalok munkájára visszahat, ugyanis a napi szintű speciális 
szakmai feladatok erős szakmai kontrollt és irányítást igényelnek, amelyhez 
elengedhetetlen a munkáltatói jogkör gyakorlása is, így például a kormány-
tisztviselő személyének kiválasztása, utasítások adása, munka-ellenőrzések 
lefolytatása, felelősségi kérdések, szabadságok tervezése, szakmai kompe-
tenciák mérése, továbbképzések tervezése, és egyéb munkáltatói feladatok. E 
speciális funkcionális szervezeti kapcsolatból adódó hátrányok csökkentése 
érdekében a napi szintű tevékenység de facto - az adminisztratív munkáltatói 
feladatokon kívül - az Igazgatóság irányítása alatt áll, a tényleges megoldást 
azonban - a Járási Hivatalok megalakulása előtti időszakban fennálló konfi-
gurációval megegyezően - de jure az Ellenőrző Hivataloknak kerületenkénti 
besorolása jelentené az Igazgatóság alá, amely a szakmai irányítás mellett a 
munkáltatói feladatokat is ellátná. Így az eredetileg egyvonalas (lineáris) szer-
vezet alakulhatna ki a valójában többvonalas (funkcionális) helyett,171 amely 
szervezeti forma egyben a törzskari támogatást leszámítva a Kormányhiva-
tal jellemzője is.172 A változtatás előnyeként említhető az alá-fölérendeltség, 
a kompetencia és a felelősség egyértelműsége, a kapcsolatok egyszerűsége, 
áttekinthetősége, és a beavatkozások elleni védelem.173 A változtatás továb-
bi előnyeként jelentkezik más szakigazgatási szervek és az Igazgatóság által 
egyeztetett közös vagy egymáshoz kapcsolódó feladatkörök ellátásának egy-
ségessége, így például a fogyasztóvédelem vagy a jegyzők hatásköréhez174 is 
illeszthetően. E tevékenységek egységes illeszthetőségével valamennyi El-
lenőrző Hivatalok - az Igazgatóság és az érintett külső szervezeti egységek 
egyeztetései alapján - azonos együttműködéssel, hatékonyan, az esetleges 
változtatások szükségességet a folyamatot irányító Igazgatóságnak visszaje-
lezve lennének képesek a külső szervekkel feladataik hatékonyabb ellátására.

A közigazgatás eredményességéről, hatékonyságáról egységes, min-
den kérdést, illetőleg a kérdések nagy részét megválaszolni tudó egységes 
elmélet nem került megalkotásra, bár annak kísérleteként sokféle, egymással 

171  DOBÁK Miklós: Szervezetalakítás és szervezeti formák. Közgazdasági és Jogi 
   Könyvkiadó, Budapest, 1988. 44-54. o.
172  http://www.kormanyhivatal.hu/download/6/fd/60000/Szervezeti_abra_2013.pdf
    (2013.12.10.).
173  DOBÁK Miklós: Szervezeti formák és vezetés. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti 
Kiadó, Budapest, 2000. 49. o.
174  Példaként említhető az ebek transzponderrel történő kötelező ellátásához kapc-
solódó egymásra épülő ellátása a jegyző, illetőleg az Ellenőrző Hivatal viszonylatában.
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össze nem egyeztethető elmélet került kidolgozásra.175 A teljesítmény és a ha-
tásosság értelmezése jelentősen eltér aszerint, hogy a gondolkodás alapjául 
milyen paradigmát választunk. A weberi modell az eredményességet abban 
látja, hogy mennyire képes a közigazgatása jogszabályokat végrehajtatni és 
azokat másokkal betartatni. Hatékonyságon az érthető, hogy a közigazgatás 
gyorsan, folyamatosan, fennakadás nélkül, kiszámíthatóan hajtja, illetve haj-
tatja végre a szabályokat. Ehhez a modellhez asszociálódik a formális raci-
onális szervezéstani irányzat (Taylor, Fayol, Guick - Urwick), amely a szer-
vezeten belül értelmezi a hatásosságot. A közpolitikai paradigma az állam 
tevékenységét a társadalmi szükségletek kielégítésében, illetve a társadalmi 
problémák megoldásában látja, e célok kitűzése és elérése a hatékonyság mé-
rőfoka.176 Az Új Közmenedzsment irányzat a piaci ideált propagálja, egyfelől 
a piaci mechanizmusok alkalmazását, mindenekelőtt a versengést ajánlja a 
hatékonyság és a teljesítmény növelésének eszközéül, egy másik megköze-
lítése pedig a szervezetre a vállalat formájának alkalmazását szorgalmazza. 
Alapvető eltérés azonban, hogy amíg a piaci szereplők hatékonyságára és 
eredményességére alkalmazható az output/input, illetőleg a profitot megadó 
output-input összefüggések, a közszféra teljesítményére ezeknek a képletek-
nek az elemeit itt nem lehet számszerűsíteni. Másrészt a kimeneten belül e 
területen kettéválik a tevékenység közvetlen, illetőleg annak hosszabb távú 
eredményei, amelyre további külső társadalmi folyamatok is hatnak és ezeket 
mérni szintén nem lehetséges, így mindezek miatt azok értékei piaci eszkö-
zökkel nem értelmezhetőek.177

A közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében az egyéni tel-
jesítmény-értékelés alkalmazása és az ahhoz kapcsolódó pozitív, illetőleg ne-
gatív ösztönzők nem kínálnak megfelelő megoldást. A klasszikus formális 
- racionális szervezéstani irányzat alapvető elemeként számított az egyéni tel-
jesítmény mérése, azonban a mai összetett tevékenységek esetében az egyéni 
tevékenység nem mérhető objektívan.178 Egyrészt a hivatali munka szellemi 
175 GAJDUSEK György: A közigazgatási eredményesség- piaci hatékonyság? Avagy  
   alkalmazható-e piaci ideál a közigazgatásban? (a továbbiakban: GAJDUSEK) In: 
   LŐRINCZ Lajos (szerk.) Eredményesség és eredménytelenség a közigazgatásban. MTA 
   Jogtudományi Intézet, Budapest, 2009. 9. o.
176  GAJDUSEK, 19. o.
177  GAJDUSEK, 51-53. o.
178 Megjegyzendő, hogy teljesítményértékelést törvényi szintű szabályozás (a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130.§-a) írja elő kötelezően, mely egy-
ben a minősítés alapját is képezi. Minimum négy teljesítményértékelés alapján és az első ér-
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tevékenység lényeges részei nem mérhetőek, valamint az ehhez kapcsolódó 
mérhető tevékenységek nem lényegesek, mérésük értelmetlen és költséges. 
Az objektív értékelés a legritkább esetben lehetséges, és továbbra is tisztázat-
lan az egyéni és az átfogóbb közigazgatási teljesítmény közötti összefüggés. 
Egy teljesítményalapú, eredetileg ösztönzőnek szánt bérezés valójában mél-
tánytalanságot váltana ki, ez demotivációs hatású, emiatt akár teljesítmény-
csökkenéshez is vezetne.179 A szervezet, illetőleg egységeinek hatékonyságát 
és teljesítményének növelését valójában annak szervetettségével, eredménye-
sebb irányításával lehetséges növelni, melynek során az utasítások, informá-
ciók, felelősségi és döntési körök egyértelműen meghatározhatóak, átfedések 
nélküliek, az egy személynél összpontosuló döntések, és ellenőrzések növel-
hetik a szervezet teljesítményét, és ezáltal támogatják a szakmai hatékonysá-
got, amely végső soron a jó közigazgatás egyik alapismérve is.

Összefoglalás
Az állam alapvető feladatai között az élelmiszer-biztonság kiemelt jelentő-
séggel bír, ugyanis az emberi élet nélkülözhetetlen feltétele az élelmiszerek 
fogyasztása. Ennek érdekében olyan magas színvonalú, egymásba kapcsoló-
dó jogi szabályozás szükséges, amely egységes szerkezetben képes a kont-
rollt és az ösztönzést kettős célként sikerrel megvalósítani. 

Az élelmiszerlánc hatályos szabályozásának, illetőleg az élelmi-
szerlánc-felügyeleti szervek szervezetrendszerén belüli egyes problémák 
megoldására tett javaslataim segítségével egyrészt a jogszabály hatályának 
kiszélesítésével, másrészt az operatív végrehajtást végző szervezeti egység 
hatékonyabb irányítására tett észrevételemmel kívánom az állam egyik alap-
vető feladatának - az egészséges élelmiszerekhez való hozzáférés biztosításá-
nak - minél hatékonyabb ellátását elősegíteni.
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FAIR PLAY VS. FAIR BIZONYÍTÁS; 
AVAGY MENNYIBEN TISZTESSÉGES A 

CAS ELJÁRÁSA?

Rónai Orsolya
ME-ÁJK ENI, Polgári Eljárásjogi Tanszék, 

Miskolc, Magyarország

Absztrakt

Az eljárásjogokban a tisztességes eljáráshoz való jog, mint első generációs, 
emberi jog minősül talán a legfontosabb és a legelmentálisabb alapjognak. 
Minden eljárással szemben alapvető követelmény, hogy tisztességes legyen. 
Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményé-
ben és az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteiben meghatározott bizonyí-
tási teher vajon maradéktalanul érvényesül-e a Nemzetközi Sportdöntőbíró-
ság előtti eljárásokban, vagy pedig a fórum saját szabályokat dolgozott ki.

Kulcsszavak: Nemzetközi Sportdöntőbíróság, Emberi Jogok Európai Egyez-
ménye, Emberi Jogok Európai Bírósága, tisztességes eljáráshoz való jog, bi-
zonyítási teher és kötelezettség.
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Bevezetés

A Nemzetközi Sport Döntőbíróság (továbbiakban: CAS) 2012. feb-
ruár 6-án hozta meg az egyik, talán legismertebb és leginkább várt döntését 
(CAS 2011/A/2386), amelyben bűnösnek találta a sportolót doppingvétség 
tárgyában. A döntést a nemzetközi sportközösség (Lucas) és híres poli-
tikusok (Cospedal) is nagy ellenállással fogadtak. Továbbra is hisznek a 
kerékpáros által állítottakban (Álvarez) és a CAS döntését igazságtalannak, 
tisztességtelennek tartják.(Europa Press)

Talán a Contador-döntés világított rá a legmarkánsabban a CAS el-
járásában rejlő gyengepontokra, nevezetesen, hogy az Emberi Jogok Euró-
pai Egyezménye (továbbiakban: EJEE) 6. cikke által szabályozott tisztessé-
ges eljárás követelményei nem érvényesülnek teljes mértékben a speciális 
hatáskörrel rendelkező választottbíróság eljárásaiban. Erre tekintettel számos 
kérdést tehetünk fel a tisztességes eljárás garanciáinak érvényesíthetősége 
kapcsán.

Jelen tanulmány a tisztességes eljárás egyik részjogosítványát a bi-
zonyítási teher és kötelezettség kérdését vizsgálja meg az Emberi Jogok Eu-
rópai Bíróságának (továbbiakban: EJEB) esetjogán és a Contador-döntésen 
keresztül.

A fair bizonyítás feltételei az EJEE rendszerében

A tisztességes eljárásnak négy részjogosítványát különíthetjük el az 
EJEE 6. cikk (1) bekezdése szerint.(Rónai 2014) A tisztességes és nyilvános 
tárgyalás tartása elvnek egyik részeleme a fair bizonyítás, amely alapvetően a 
bizonyítási terhet és kötelezettséget jelenti.

Az EJEB a bizonyítási teher tartalmával kapcsolatos álláspontját 
büntetőügyekben fejtette ki a legmélyebben. Erre tekintettel a Barbera, Mes-
segue és Jabardo v. Spanyolország ügyben kimondta, hogy egyik bíróság sem 
tárgyalhat előzetes feltevései alapján, nevezetesen, hogy a vádlott fél elköve-
tette a terhére rótt cselekményt. Az említett ügyben az EJEB kimondta, hogy 
a bizonyítási teher mindig azt a felet terheli, aki állít valamit. (INTERIGHTS 
2009, 46) Hangsúlyozta, hogy egyik fórum sem hozhat úgy döntést, hogy 
absztrakt vélelmekre hivatkozik, vagy a bizonyítási teher megfordulását ve-
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szi figyelembe, hiszen elsődlegesen azt kell megvizsgálnia, hogy az, aki az 
eljárást megindította minden kétséget kizáróan alátámasztotta-e az állítását, 
és ha igen, csak akkor kell figyelembe venni az ellenérdekű fél által felhozot-
takat a mentesülése érdekében. (INTERIGHTS 2009, 46)

A Funke v. Franciaország ügyben egy speciális vámeljárás keretében 
a hatóságok kötelezték a terheltet bizonyítékszolgáltatásra. Az EJEB meg-
állapította, hogy a fél tisztességes eljáráshoz való jogát és az ártatlanság vé-
lelmének alapelvét sértette meg a francia fórum a fél elítélésével, tekintettel 
arra, hogy a nyomozó hatóság nem tudta minden kétséget kizáróan a vádlott 
bűnösségét bizonyítani. Ilyen esetben a vádlott nem kötelezhető arra, hogy 
ő hozzon fel, saját terhére bizonyítékot, így jogában állt hallgatni, amelyet a 
nemzeti igazságszolgáltatási fórum nem értékelhetett volna a vádlott terhére. 
(INTERIGHTS 2009, 46)

A Telfner v. Ausztria ügyben a nemzeti hatóságok nem tudták minden 
kétséget kizáróan rábizonyítani a terheltre azt, hogy ő követette el a cserben-
hagyásos gázolást, ezért a bizonyítási terhet áttelepítették a vádlottra, amely 
egyértelműen az EJEE 6. cikkébe ütközött. Az EJEB kiemelte, hogy ha valaki 
nem tudja minden kétséget kizáróan bebizonyítani az általa állítottak valóság 
alapját, akkor nem terhelheti rá a másik félre azt a kötelezettséget, hogy ő 
tegye meg azt helyette, vagy mentse ki magát. (INTERIGHTS 2009, 48)

A CAS eljárásainak tisztességessége

Az EJEE 6. cikkének alkalmazhatósága (Rónai 2014)

A rendes bírósági eljárásokkal szemben a speciális fórum előtti eljá-
rások (1) gyorsak (2) és hatékonyak, (3) a bírák a sportjogban jártasak és (4) 
széles körben veszik figyelembe a felek érdekeit. (Straubel 2005, 1205-1274) 
A Nemzetközi Sport Döntőbíróság jogalanyiságával kapcsolatban számos 
kérdés merült fel. (McLaren 2001) Jelenleg választottbíróságként működik, 
amely a rendes bírósági struktúrán kívül helyezkedik el. Eljárási jogrendjét 
tekintve döntőbíróságként és mediációs fórumként is funkcionál. Döntőbíró-
ságként rendes és fellebbezési eljárást folytathat le. Joggal merül fel a kérdés, 
hogy az EJEE 6. cikkének rendelkezései alkalmazhatóak-e a választottbíró-
ság eljárásaiban?
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Az alkalmazhatóság feltételei közül, a vitás jogok természete a döntő 
érv. Az EJEB a Ringeisen v. Ausztria ügyben mondta ki, hogy magánjogi 
természetű jogokat és kötelezettségeket érintő jogvitákban alkalmazható a 
6. cikk. Ezzel kapcsolatban a leglényegesebb kérdés, hogy vajon az EJEB 
által kialakított példálózó felsorolás elemei között szerepelhetnek-e a sporttal 
kapcsolatos jogviták. Erre egyértelműen igenlő választ adhatunk, tekintettel 
a jogviszonyban előforduló magánjogi elemek magas számára.

A következő kérdés, hogy a Svájci Legfelsőbb Bíróság előtti eljá-
rásokban és/vagy a Nemzetközi Sport Döntőbíróság előtti eljárásokban is 
érvényesülniük kell ezen elveknek? A nemzetközi magánjogról szóló svájci 
törvény 190. § (2) bekezdése szerint az eljárásjogi jogelvek a közrend részét 
képezik. A Svájci Legfelsőbb Bíróság számos ítéletében (4A_506/ 2007. & 
4P.172/2006.) többször is kimondta, hogy a CAS-nak ezen elveket figyelem-
be véve kell eljárnia. (Landrove 2006, 73-101)

Összességében tehát, a Legfelsőbb Bíróság értelmezése szerint a 
CAS eljárásaiban kötelező erővel alkalmazandóak a fair eljárás garanciái. 
Amennyiben a CAS ezen elvek valamelyikét megsérti, akkor a Svájci 
Legfelsőbb Bíróság előtt megtámadható a döntés.

A Contador-ügy precedens értéke

 A CAS elé fellebbezés útján került, egyesített ügyben marginális kér-
dés merült fel a bizonyítás körében, hiszen a bizonyítási teher kérdéskörét 
a CAS eljárási szabályzata nem tartalmazta. Erre tekintettel a CAS hosszas 
érvelésben fejtette ki a bizonyítási teher tartalmát, ezért mindenféleképpen 
precedens értékűnek minősül.

 Az EJEE gyakorlatával ellentétben álló álláspontot alakított ki a 
fórum, amelyet a svájci nemzetközi magánjogi szabályokból, a svájci al-
kotmányos rendből és a svájci polgári törvénykönyvből vezetett le. A CAS 
egyértelmű pozíciót töltött be azzal, hogy előzetesen megállapította, hogy 
a kérelmezők (fellebbezők) valószínűsítették a doppingolás tényét, ezért a 
bizonyítási teher a sportolón nyugszik (CAS 2011/A/2386, 90. §), amelyet 
a nemzetközi magánjog szabályaiból vezetett le a fórum, a lex causae elvre 
hivatkozással. (CAS 2011/A/2386, 93. §) E szerint a kérdést az anyagi jog 
szabályai szerint, mintsem az eljárásjog elvei szerint kell megítélni. Ezzel 
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az UCI ADR szabályzatára utalt a szabály (UCI Anti Doping Rules, 345. §), 
amely szerint a CAS doppingügyekben jelen szabályzat rendelkezéseit köte-
les alkalmazni, egyéb kérdésekben pedig a svájci jogot köteles alapul venni. 
Az utaló szabály egyértelműen a svájci jogra mutat, így a bizonyítási teher 
kérdését is eszerint kell megítélni.

Dogmatikailag fontos különbséget tenni az anyagi és eljárásjogi jog-
szabályokban meghatározott bizonyítási teher között. Az anyagi jog szerint a 
bizonyítási teher azon nyugszik, aki a bizonyítás sikertelensége esetén kény-
telen annak hátrányait viselni. Az eljárásjog szerint a bizonyítási teher azt 
jelenti, hogy a per eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizo-
nyítania, akinek érdekében áll, hogy a bíróság azokat valónak fogadja el. (Pp. 
164. § (1) bek.)

A CAS érvelésében az anyagi jogi fogalmat fejtette ki és így kötelez-
te a sportolót a bizonyításra. Ennek alapjául a svájci polgári törvénykönyv 8. 
szakaszában foglaltak adtak alapot. E szerint: „Törvény eltérő rendelkezése 
hiányában a bizonyítási teher azon nyugszik, akinek az általa állított (bizo-
nyítandó) tény(ek)ből joga származik.” A svájci anyagi jogban ez nem azt 
jelenti, hogy valamelyik félnek feladata a bizonyítás, hanem azt, hogy akin 
a bizonyítási teher nyugszik, annak sikertelensége esetén kénytelen viselni 
a hátrányait. Az érvelést a 105. pontban zárja le Panel, amely szerint a felek 
között egy jelentős együttműködési kötelezettségnek kell lennie a bizonyítás 
során, hiszen valaminek az ellenkezőjét csak úgy lehet bizonyítani, hogy ha 
teljes mértékben ismerjük a másik fél által előadottakat (fegyverek egyenlő-
sége). A bizonyítás sikertelenségének jogkövetkezményeit pedig alapvetően 
az együttműködési kötelezettség sikertelen teljesítéséből eredendően viseli a 
fél. A döntés következő szakaszában részletesen meghatározza, hogy kinek 
mit kell bizonyítania, így: az elsőrendű alperesnek kell azt, hogy a kérdéses 
szer hogyan került a szervezetébe (CAS 2011/A/2386, 107. §), így rajta nyug-
szik a bizonyítási teher, amelynek jogkövetkezményeit ő fogja viselni. (CAS 
2011/A/2386, 112. §)

Jól látszik, hogy a fórum teljesen ellentétes álláspontot fejtett ki az 
ítéletében, mint amelyet az EJEE-rendszere képvisel. Svájc szerződéses ál-
lama az EJEE-nek és fentebb jól láthattuk, hogy a CAS-ra vonatkozóan ki-
mondta a Svájci Legfelsőbb Bíróság, hogy az EJEE fair eljárásra vonatkozó 
rendelkezései, mint a svájci közrend részei kötelezően érvényesítendőek az 
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eljárásaiban. Ennek ellenére a helyzet nem ez. Az EJEE rendszere az eljárás-
jog vonatkozásában tartalmazza a bizonyítási teher és kötelezettség kérdését 
és nem az anyagi jog vonatkozásában.

Hazánkban mindkét elv megtalálható, míg Svájcban nem, hiszen a 
svájci perrendtartás explicite nem rendelkezik a bizonyítási teherről. Áttétele-
sen a 145. szakaszában olvashatunk egy relevánsnak mondható rendelkezést: 
„a bizonyítás kapcsán a bíróság meghatározza a bizonyításra szoruló ténye-
ket és megállapítja a bizonyítási terhet.” (CPC, 145. §) Ehhez kötődik a 152. 
§ (1) pontjában megfogalmazott jogosítványa a feleknek:„mindkét félnek 
joga van ahhoz, hogy az általa meghatározott módon és időben bizonyítékot 
nyújtson be a bíróságra azért, hogy azokat a fórum elfogadja, ha a törvényi 
feltételek fennállnak.”

Mégis a Contador-ügyben rávilágított a CAS arra, hogy működése 
óta tulajdonképpen nem vette figyelembe teljes mértékben az EJEE kötele-
ző rendelkezéseit. Joggal merül fel a kérdés, hogy a doppingelleni küzdelem 
értelmezhető-e közösségi érdekként, amely akár megalapozhatná az egyén 
emberi jogának, nevezetesen a tisztességes eljáráshoz való jog háttérbe szo-
rítását?

Természetesen a kérdés kapcsán figyelembe kell venni azt, hogy 
a még nem megengedett szerhasználat esetén is biztosítani kell a sportoló 
emberi jogát a fair eljáráshoz egy törvény által felállított, független és pár-
tatlan bírói testület előtt. A Contador-ügyben a CAS csupán az általa és a 
hatóságok által felállított vélelmek alapján hozta meg döntését. Konkrét bi-
zonyítékok, megalapozott összefüggések nem álltak a birtokában, így nem 
tudták megalapozni minden kétséget kizáróan, hogy a sportoló vérében talált 
teljesítményfokozó (clenbuterol) az valóban a folyamatos doppingolás ered-
ményeként jelent meg a kerékpáros szervezetében. A CAS által meghozott 
döntések meggyőzőbbek lennének, ha sikerülne minden kétséget kizáróan 
bebizonyítani, hogy a sportoló valóban használt teljesítményfokozót, abból is 
mely típust, hogyan és így ennek szükségszerű következménye a felfokozott 
sportteljesítmény. (Straubel 2005)

A másik oldalról megközelítve a kérdéskört, pont az ilyesfajta bizo-
nyítás teszi lehetetlenné a doppingellenes küzdelmet. Tehát felmerül a kér-
dés, hogy akkor mégis a tisztességes bizonyításnak milyen feltételei legye-
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nek a CAS előtti eljárásokban? A legjobb módszer az lehetne, hogy ha az 
EJEE-rendszerébe beilleszkedve a bizonyítási terhet a kérelmezőkre telepíte-
nénk, így az nem a sportolón nyugodna.

Záró gondolatok

A tisztességes eljáráshoz való jog és annak minden részjogosítványa 
– így a bizonyítási teher és kötelezettség kérdése is - minden esetben köte-
lezően kell, hogy érvényesüljön a CAS előtti eljárásokban. Ennek oka, hogy 
a fair eljárás a svájci közrend szerves részét képezi. Az elvek érvényesülését 
a Svájci Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálhatja. Ez a jogkör azonban nem au-
tomatikus, hiszen csakis erre irányuló kérelem alapján járhat el a legfelsőbb 
bírói fórum, hivatalból erre nincs lehetősége. Mégis egyértelműen kimutat-
ható a statisztikák alapján, hogy ritkán terjesztenek elő fellebbezést a CAS 
döntéseivel szemben.

Egy nemzetközi választottbírósági rendszer kialakítása hatékonyab-
ban garantálná a tisztességes eljáráshoz való jog minimum követelményei-
nek az érvényesülését a jogvitákban. Természetesen ezt a törekvést először 
a nemzeti szervezeteknek kellene minél erősebben támogatni, akkor valósul-
hatna meg ez a jelenleg utópisztikusnak tűnő elképzelés.
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A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABAD-
SÁGÁNAK VIZSGÁLATA SZERZŐI 

JOGI SZEMPONTBÓL

Sápi Edit
Miskolci Egyetem, 

Miskolc, Magyarország

Absztrakt

A tanulmány középpontját a véleménynyilvánítás szabadságának 
szerzői joghoz kötődő kapcsolata képezi, mely vizsgálódást két irányból kö-
zelítjük meg. A dolgozat egyik felét a szerzői jog alkotmányjogi, alapjogi 
megalapozása képezi, mely tekintetben igyekszünk rámutatni, hogy a véle-
ménynyilvánítás szabadsága, mint alapvető jog a szerzői jogi védelem hátte-
rét képezheti. A tanulmány második részében megvizsgáljuk azt az esetkört, 
amikor a szerzői szabad vélemény kinyilvánításának joga ütközik más sze-
mélyek személyhez fűződő jogaival. Ilyen esetekben, amikor két alapvető 
jog ütközik, merül fel a kérdés, hogy melyik alapjog lesz az erősebb; a véle-
ménynyilvánítás szabadsága, vagy az emberi méltóságon alapuló személyi-
ségi jog? 

Kulcsszavak: szerzői jog, véleménynyilvánítás szabadsága, személyiségi jo-
gok, szellemi alkotások joga, magánjog 
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Bevezetés

A szellemi alkotások joga, mely a szellemi termékek létrehozásával 
és felhasználásával összefüggő szabályokat tartalmazza,180 a tág értelemben 
vett polgári joghoz tartozó speciális terület, melynek szabályanyaga két nagy 
egységből, a szerzői jogból és az iparjogvédelemből áll. A szerzői jog hivatott 
ellátni az irodalom, a tudomány és a művészet tárgykörébe eső alkotások - és 
alkotóik - jogi védelmét. 

Az Alaptörvény konkrétan nem deklarálja – ahogyan az Alkotmány 
sem - a szellemi alkotások védelmét. Noha megemlítendő, hogy a Nemzeti 
Hitvallás részben már ünnepélyesen kimondja, hogy „Büszkék vagyunk a ma-
gyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira.”, ezen kijelentésnek jogi kötő-
ereje nincs. Azzal együtt, hogy az Alaptörvény nevesítetten, közvetlenül nem 
védelmezi a szellemi alkotásokat, a szellemi tulajdon oltalma is alkotmányos 
alapokon nyugszik, és egyes alapjogokból levezethető az eszmei javak véde-
lemben részesítése. 

Elöljáróban, a teljesség igénye nélkül– a terjedelmi korlátokra tekin-
tettel, a legfontosabb ismertető jegyeket kiemelve – fontosnak tartom áttekin-
teni azon alapjogokat, amelyekre az irányadó jogirodalom alapján, valamint 
véleményünk szerint is alapozható a szerzői jogi védelem. 

Kézenfekvőnek tűnik a szerzői jognak és a szellemi alkotások jogá-
nak – már önmagában a „szellemi tulajdon” elnevezés miatt is – a tulajdon-
hoz való jogból történő levezetése. 181  Az Alkotmánybíróság az 1338/B/1992. 
számú határozatában kimondta, hogy „Az Alkotmány és az alkotmányos jog-
rendszer megfelelő védelemben részesíti az Alkotmányban meg nem jelenő, 
egyéb nevesített jogokat is. A vagyoni jogok alkotmányos védelme az Alkot-
mánynak a tulajdonjogot oltalmazó rendelkezéseiből következik.” Az idézett 
alkotmánybírósági határozat tartalmát a szerzői jogi törvény182 (a további-
akban: Szjt.) általános indokolása is felhasználta és rögzítette, hogy a szer-
zőt megillető vagyoni jogosultságok is részesednek abból az alkotmányos 
180  Csécsy György: A szellemi alkotások joga, Novotni Kiadó, Miskolc, 2002. 9. o.
181  Lásd bővebben a kérdésről pl.: Gyenge Anikó: Szerzői jogi korlátozások és a szerzői 
jog emberi jogi háttere, HVG-ORAC Lap – és Könyvkiadó Kft, Budapest, 2010. valamint: 
FALUDI Gábor: Szerzői jog, iparvédelem és a Ptk. koncepciója, In.: Polgári Jogi Kodifikáció, 
2003, 2. szám 3-14. o.
182  1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 



235

védelemből, amely az alkotmánybírósági határozat tulajdonjogot oltalmazó 
rendelkezéseiből következik. Miután jelen tanulmánynak nem célja a szerzői 
jog és a tulajdonhoz való jog kapcsolatának teljeskörű bemutatása, ehelyütt 
pusztán annyit emelnénk ki, hogy nem hagyható figyelmen kívül, hogy az 
alkotmányjogi és a klasszikus polgári jogi tulajdon fogalma egymástól elkü-
lönül, valamint az sem, hogy a hagyományos polgári jogi tulajdon fogalmát 
sem tudjuk a szerzőt megillető vagyoni jogokra teljes egészében alkalmazni. 

Az emberi méltóságból levezethető személyiségi jogok a szerző sze-
mélyhez fűződő jogai tekintetében relevánsak (pl. névviseléshez való jog, 
integritáshoz való jog). Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a szerző személy-
hez fűződő jogai lényegesen kisebb mértékben korlátozhatóak, mint vagyoni 
jogaik, melynek legkézenfekvőbb példája, hogy főszabály szerint a szerzők 
személyhez fűződő jogai nem ruházhatóak át.183 

A véleménynyilvánítás szabadságának szerzői jogi aspektusáról ehe-
lyütt nem kívánunk szólni, hiszen a továbbiakban ez képezi a dolgozat tár-
gykörét.

Miután a művelődéshez, tudományos és művészeti élet szabadságá-
hoz való jog a tágabb értelemben vett véleménynyilvánítás szabadságához 
tartozik, ily módon közvetetten – a véleménynyilvánítás szabadságán keresz-
tül – és közvetlenül is a szerzői jogi oltalom alapját képezi. Az Alkotmány-
bíróság a 24/1996. (VI.25.) határozatában kimondta, hogy a művészeti élet 
szabadsága alapvető jog, mely magába foglalja az alkotó munka szabadságát 
is. A szerzői jog művészeti szabadság általi megragadása egy átfogó alap, ami 
lehetővé teszi a szerzői jogi jogviszonyban résztvevő valamennyi érdekelt 
jogának biztosítását.184

 

183  Lásd bővebben: Gyenge Anikó: Új erővonalak a szerzői jogban? Kísérlet a szer-
zői jog alkotmányjogi alapjainak korszerű meghatározására http://www.ajk.elte.hu/file/
GyengeAniko-UjErovonalak.pdf (Letöltés ideje: 2014. március 16.)
184  Egyet értünk azon nézettel, melyet Gyenge Anikó egyik tanulmányában kiemel, 
mégpedig, hogy ez a megközelítés csak a „klasszikus” szerzői jog területén tud sikeresen he-
lytállni, hiszen a szerzői jog modernizálása által oltalmat nyert szoftverre aligha mondhatnánk, 
hogy az művészeti alkotás. Ld.: Gyenge Anikó: A kivételek és korlátozások céljai a szerzői 
monopoljogban, In.: Verseny és szabályozás, 2010. 1. szám 80. oldal
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Szerzői jog és véleménynyilvánítás szabadsága 

Az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van 
a szabad véleménynyilvánításhoz. A véleménynyilvánításhoz való jog a vé-
leményt annak igazság – és értéktartalmára tekintet nélkül védi185, korlátját 
az képezi, hogy mások emberi méltóságnak megsértésére nem irányulhat.186 
A 30/1992. (V. 26.) AB határozat kimondta, hogy a véleménynyilvánítás sza-
badsága egy olyan politikai szabadságjog, melynek kitüntetett szerepe van 
az alkotmányos alapjogok között, ez az alapvető jog az ún. kommunikációs 
alapjogok „anyajoga”. Az Alaptörvény általános indokolása szerint a demok-
ratikus társadalom működéséhez elengedhetetlen az eltérő vélemények ki-
nyilvánításának szabadsága, melyhez mindenkinek joga van.

A véleménynyilvánítás szabadságának hatóköre a szólás – és sajtó-
szabadságon, a médiumok szabadságán és az informáltsághoz való jogon túl, 
kiterjed a művészi és irodalmi alkotások szabadságára, a művészeti alkotások 
terjesztésének szabadságára, a tudományos alkotások szabadságára, valamint 
a tudományos ismeretek tanításának szabadságára. Miután a véleménynyil-
vánítás szabadsága különleges felelősséggel jár, korlátozásnak vethető alá, 
azonban ezen korlátozások csak olyanok lehetnek, amelyeket a törvény ki-
fejezetten megenged, és amelyek mások jogainak, jóhírnevének tiszteletben 
tartása, vagy az állambiztonság, a közrend, a közegészség vagy a közer-
kölcs védelme érdekében szükségesek.187 A véleménynyilvánítás szabadsága 
ugyanakkor fokozott alkotmányos védelmet élvez, azaz kevés joggal szem-
ben kell csak engednie, ebből kifolyólag ezen alapjogot korlátozó törvénye-
ket megszorítóan kell értelmezni.188  

Vannak a jogirodalomban olyan nézetek, akik nem értenek egyet a 
szerzői jogi védelem véleménynyilvánítás szabadságából történő levezetésé-
vel189, azonban sokkal inkább helyénvalónak tartjuk azon álláspontot190, mely 
185  36/1994. (VI. 24.) AB határozat
186  Alaptörvény, IX. cikk (4) bekezdés
187  30/1992. (V. 26.) AB határozat
188  Sári János – Somody Bernadette: Alapjogok Alkotmánytan II. 4. átdolgozott kiadás, 
Osiris Kiadó, Budapest, 2008. 164. o.
189  Lásd pl.: Boytha György: A szellemi alkotások joga és az új Ptk. In.: Polgári Jogi 
Kodifikáció, 2000, 3. szám.
190  Faludi Gábor megfogalmazása szerint a szerzői jog a véleménynyilvánítás 
szemszögéből az egyik legmagasabb, alkotás szintet elért vélemények kinyilvánítását védel-
mezi, úgy, hogy egyik oldalról biztosítja a szerző vagyoni, másik oldalról a szerző személyhez 
fűződő jogait. - Faludi Gábor: A szerzői jog és az iparjogvédelem egyes alkotmányos korlátjai, 
In.: Sajó András (szerk.): Alkotmányosság a magánjogban, CompLex Kiadó, Budapest, 2006. 
177-194. o.
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kiemeli a szerzői jog és véleményszabadság kapcsolatát, hiszen a művészeti, 
irodalmi, zenei alkotások létrehozása nem ritkán a szerző önkifejezésének 
módja, a világról alkotott véleményének - olykor görbe tükrön át – kinyilvá-
nítása. 

Ahogyan fentebb említettük, a 36/1994. alkotmánybírósági határozat 
szerint a vélemény annak érték-és igazságtartalmára tekintet nélkül védelmet 
élvez. Ezzel a kijelentéssel párhuzamosnak tekinthető az Szjt-nek azon sza-
bálya191, miszerint az adott alkotás védelme nem függ mennyiségi, minőségi, 
esztétikai jellemzőktől, vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől, 
hiszen amennyiben szellemi tevékenységből fakadó egyéni, eredeti jelleget 
tükröz, ipso iure, külön nyilvántartásba vétel nélkül oltalmat élvez. Az Szjt. 
ugyanakkor nevesíti azokat a műfajokat, melyek nem részesülnek szerzői jogi 
védelemben, így kiveszi a védelmi körből a törvény a sajtótermékek alapjául 
szolgáló napi híreket, tényeket, az ötletet, elgondolást, matematikai műve-
letet.192 A napi híreknek, tényeknek abból a szempontból van relevanciájuk, 
hogy egyértelműen tükrözhetnek véleményt, azonban míg önmagában a tény 
nem áll szerzői jogi oltalom alatt, attól a pillanattól kezdve, mikor azt eredeti, 
egyéni jelleget tükrözően foglalják írásba, védelmet élvez.193

Véleménynyilvánítás kontra személyhez fűződő jogok 

A szerzői jog és a személyhez fűződő jogok kapcsolata nem merül ki 
annyiban, hogy a szerző személyhez fűződő jogai, mint az integritáshoz való 
jog, a névjog és a mű nyilvánosságra hozatalának joga az emberi méltóság-
ból levezethető személyiségi jog kifejeződései. Vizsgálat tárgyát képezheti 
ugyanis a másokat megillető személyhez fűződő jogok, személyiségi jogok 
szerzői műveken – leggyakrabban irodalmi alkotásokon - keresztül történő 
megsértése. A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása a szerzői mű-
vek kapcsán leginkább a személyhez fűződő jogok esetén fordul elő. Magát 
a művet és a szerzőt az őket megillető jogvédelemtől megfosztani nem lehet, 
hiszen a mű oltalma megalkotásától kezdődik, külön nyilvántartásba vétel 
nélkül keletkezik, valamint ebből a szempontból jelentéktelen a mű meny-

191  Szjt. 1.§(3)
192  Szjt. 1.§(5)(6)
193  Sarkady Ildikó: A médiajog szerzői jogi megközelítése, In.: Iparjogvédelmi és Szer-
zői Jogi Szemle, 2011. 6. szám 70. o.
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nyiségi, minőségi, esztétikai jellemzője is.194 Amennyiben a szerző művével 
valaki másnak a személyhez fűződő jogait, jóhírnevét, emberi méltóságát 
megsérti nem fosztható meg szerzői minőségétől, azonban marasztalható a 
másik fél személyiségi jogának megsértése miatt. A véleménynyilvánítás ak-
kor lehet más személyiségi jogára, személyhez fűződő jogára sérelmes, ha az 
indokolatlanul sértő, bántó.195 Arra a kérdésre, hogy mikor minősül egy véle-
mény indokolatlanul sértőnek, egzakt mérce nincs; leginkább olyan esetek-
ben állapítható meg, mikor a kijelentés valakinek az emberi méltóságát sérti.

A szóban forgó alapjogi ütközés leginkább olyan művekben fordul 
elő, melynek valamely közszereplő a központi szereplője, így elsősorban itt 
– a terjedelmi korlátotokra tekintettel - ezzel kívánunk foglalkozni. E ten-
dencia indoka egyértelmű: sokkal könnyebben lehet eladni egy adott művet, 
amennyiben az a nagyközönség által is ismert személyről/személyekről szól. 
Azonban mint ismereted, a közszereplőknek a kritikát emeltebb szinten kell 
elviselniük, mint a hétköznapi embereknek. 

Elutasította például a bíróság196 azon szerző elleni keresetet, aki a 
2006-ban elhunyt költő, Faludy György életét, és fiatal feleségével töltött 
utolsó éveit dolgozta fel könyvében. A szerző könyve bevezetőjében közöl-
te, hogy ez egy szubjektív vélemény, amely úgy mutatja be a költő utolsó 
éveit, ahogyan ő, a szerző látta. A bíróság rámutatott, hogy a könyv sérel-
mezett részeit önmagukban nem lehet vizsgálni, azokat komplett egészként 
kell értékelni, nem ragadható ki egy – egy sérelmesnek tartott mondat egy 
száz oldalas könyvből. Az szóban forgó jogesethez és a közszereplők sze-
mélyiségvédelméhez kapcsolódóan szintén releváns az az alkotmánybírósági 
végzés197 is, mely szerint, ha olyan közszerepelő jóhírnevét, vagy becsületét 
sértették meg, aki közfeladatot nem lát el, a jogsértés csak abban az esetben 
ítélhető meg, ha az a közszereplői minőséggel összefüggésben állt fenn. Mi-
után a szóban forgó esetben a költő verseivel, munkásságával kapcsolatos 
kifogásolni valót nem közölt a szerző, követve az alkotmánybírósági végzés 
tartalmát, a jogsértés nem állapítható meg. A bírósági érvelés azon szakasza, 
miszerint a könyvet nem lehet úgy értékelni, hogy egy–egy részt ragadnak 
ki belőle párhuzamos az Szjt.-ben megfogalmazott integritáshoz fűződő jog-
gal.198 Eszerint tilos a mű mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, amely a 
194  Szjt. 1.§ (3) bekezdés
195  Pl.: Pest Megyei Bíróság 21.824/2006/67. 
196  Fővárosi Törvényszék P. 24110/2008/19.
197  400/B/2010. AB végzés
198  Szjt.13.§
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szerző becsületére sérelmes.

A március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv közsze-
replők személyiségvédelmét érintő szabályozását a közelmúltban az Alkot-
mánybíróság 7/2014. (III.7.) számú határozatában vizsgálta, és az eredetileg 
– az akkor még hatályba nem lépett – törvényben szereplő szöveget megsem-
misítette. A vitatott rendelkezés szerint „A közügyek szabad vitatását bizto-
sító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak védel-
mét méltányolható közérdekből, szükséges és arányos mértékben, az emberi 
méltóság sérelme nélkül korlátozhatja.” A törvényszöveg kifogásolt részét a 
„méltányolható közérdekből” történő korlátozás képezte, ugyanis az indoko-
lás szerint ez a feltétel aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánítás szabad-
ságát. További kritika a méltányolható közérdek kifejezéssel szemben – mely 
nézetet osztjuk -, hogy ez egy olyan bizonytalan tartalmú, széleskörű mérle-
gelési jogkört engedő fogalom, amely a jogbiztonság és a normavilágosság 
követelményét sértheti, hiszem önmagában a közérdek sem egyértelmű defi-
níció, a méltányolható azonban még kevésbé határozható meg egyértelműen. 

A véleménynyilvánítás szabadságának esetében ehelyütt az azzal járó 
kötelezettséget is láthatjuk, mely – elsősorban a közszereplők esetében – a 
kritika elviselésében realizálódik. 
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Absztrakt

A foglalkoztatáspolitika kérdéskörének aktualitása a rendszerváltás 
óta nem megkérdőjelezhető. Az Európai Unió valamennyi tagállamában 
központi kérdés a foglalkoztatottak számának növelése. Az idők folyamán 
jelentős előrelépés történt a területen azáltal, hogy már nem a munkanélküliek 
számának csökkentését helyezi előtérbe a foglalkoztatáspolitika, nem is 
munkanélküliekről beszél, hanem az álláskeresés ösztönzését elősegítő 
törekvéseket próbálja előmozdítani. A vonatkozó törvényi szabályozás 
(Flt.) 1991-ben történt elfogadása óta az aktív eszközök vonatkozásában is 
– hatékonyságuk szerint - jelentős változások történtek, némelyek eltűntek, 
mások megváltoztak, miközben új elemek is megjelentek. A hatályos 
szabályozásban megtalálható az „Egyes általánostól eltérő foglalkoztatási 
formák támogatása” is, ami az atipikus munkavégzési lehetőségek 
foglalkoztatáspolitikai szerepét és elismerését jelenti. Az atipikus formák 
közül kiemelkedő jelentőséggel bír a távmunka és a részmunkaidős 
foglalkoztatás. 

Kulcsszavak: foglalkoztatáspolitika, aktív eszköz, távmunka, részmunkaidő, 
atipikus
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Bevezetés

Valamennyi Európai Uniós tagállam életében döntő szerepet játszik a 
foglalkoztatáspolitikai kérdések vizsgálata, megoldási lehetőségek keresése a 
foglalkoztatási gondok megoldására és lehetőség szerint továbbgyűrűzésének 
elkerülésére. Ugyanakkor az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája 
nem tekinthető közösségi politikának a szó szoros értelmében, mert a 
foglalkoztatást érintő ügyek alapvetően minden tagállam saját hatáskörébe 
tartoznak. Az uniós kezdeményezések csak kiegészítő szerepet játszhatnak, 
a tagállamok saját foglakoztatáspolitikai területükön kell, hogy felépítsék azt 
a rendszert, politikát, stratégiát, amivel eredményesen képesek szabályozni a 
tagállami határokon belüli munkaerőpiacot. 

A magyar foglalkoztatáspolitika szabályait keret jelleggel az 1991. évi 
IV. törvény (Flt.) foglalja össze. A jogszabály elfogadása óta többször, jelentős 
mértékben módosult és természetszerűen csak keret jellegű szabályozást adhat 
tekintettel arra, hogy a folyamatos változások és a lefolytatott hatékonyság 
vizsgálatok, statisztikai eredmények függvényében a részletszabályozás csak 
rendeleti szinten valósulhat meg gyorsan és hatékonyan. 

A törvény a foglalkoztatáspolitika eszközrendszerét két nagy 
csoportra bontja: az aktív eszközökre, melyek a munkához jutás elősegítését, 
illetőleg a munkahelyek megtartását hivatottak szolgálni, másrészt a passzív 
eszközökre, melyek elsősorban átmeneti anyagi segítséget nyújtanak a bajba 
jutottaknak. A passzív eszközök csupán „tűzoltásra” alkalmasak, míg az aktív 
eszközök a hosszú távú elhelyezkedés biztosítását kívánják megalapozni. 
Egyrészt támogatják a munkavállalókat az irányú törekvésükben, hogy ne 
szoruljanak ki a munkaerőpiacról, és ha mégis munkanélkülivé válnak, minél 
nagyobb esélyük és lehetőségük legyen arra, hogy ismét munkához jussanak. 
Az aktív oldal másrészről ösztönzi a munkavállalókat is annak érdekében, 
hogy gyarapítsák a munkahelyek számát, közreműködjenek a képzési, 
átképzési feladatok ellátásában, és a feltétlenül szükséges létszámleépítések 
esetén tegyenek meg mindent az érintett munkavállalók emberi-egzisztenciális 
gondjainak mérséklésére. 

Az Európai Unió által megfogalmazott célok egyértelműen inkább 
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az aktív eszközök térnyerésében látják a foglakoztatás problémáinak 
megoldására a lehetőséget. Ezek az eszközök hamar elterjedtek, ugyanakkor 
az aktív programok hatásáról keveset lehetett tudni az elterjedésükkor és az 
azóta felgyülemlett tapasztalatok sem igazolják a hozzá fűzött reményeket. 
Sajnálatos módon a programok hatását nagyon nehéz megbízható módon 
mérni, az alapkérdés ugyanis az, hogy milyen eredményt értek el a résztvevők 
és mit értek volna el, ha nem vesznek részt a programban (eredmény a hosszú 
távú foglalkoztatás lenne). Meggyőződésem, hogy a jelenleg érvényes 
eszközrendszer a jogszabály elfogadása óta bekövetkezett változások után 
sem tekinthető véglegesnek, lesznek még – illetőleg már alakulnak, alakultak 
is – olyan foglalkoztatási formák, munkajogi intézmények, melyek a 
foglalkoztatáspolitikában nagyobb térnyerésre kapnak lehetőséget. 

A különböző foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságáról 
kollégáimmal kutatást végeztünk, melynek eredményeként az aktív eszközök 
vonatkozásában az alábbi megállapításokat fogalmaztuk meg: 

• az aktív eszközök hatékonyságát sokkal inkább befolyásolják a
szervezési és szabályozási kérdések, mint az eszköz típusa;
• alaposan végiggondolt programok, a problémákra történő
mihamarabbi reflektálás segítheti a hatékonyságot;
• általában előforduló problémák: 

- az aktív eszközök mellé valamilyen más 
kedvezményt is biztosítanak, ami rontja a 
hatékonyságot,

- makroszintű eredmény elérése a cél, nem egyénre 
koncentrál – szintén rontja a hatékonyságot,

- nem elég alapos az előzetes szelektálás a program 
résztvevői között,

- elősegítheti a sikerességet a szankcionálás (ha 
nem vesz részt benne a célszemély, nem jogosult 
passzív eszközre)

- nemzetközi szintű megállapítás, hogy a rövidebb 
programok hatékonyabbak (költséghatékonyság 
szempontjából és szervezési oldalról is).

A törvényben szerepet kap a jelenleg „élő” aktív eszközök között 
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az „Egyes, általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatása”. Az Flt. 
kifejezetten a távmunkát és a részmunkaidős foglalkoztatást nevesíti ebben 
az eszközcsoportban, azonban meglátásom szerint valamennyi atipikus 
foglalkoztatási formát indokolt lenne a jogszabály ezen részébe beemelni. 
A továbbiakban a két, már jogszabályi szinten is foglalkoztatáspolitikai 
eszközként kezelt atipikus foglalkoztatási forma jelentőségét fejtem ki.  

Távmunka fogalma, szerepe, jelentősége

Mindenekelőtt tisztázni kell a továbblépéshez az atipikus 
foglalkoztatás fogalmát. E fogalom, illetve a hozzá kapcsolódó foglalkoztatási 
formák a XX. század második felében kezdtek Európában elterjedni. Az 
ide sorolt tevékenységek különböznek a „hagyományosnak” tekintett 
foglalkoztatottsági módoktól. Az e kategóriába sorolható munkaszervezési 
módszerek gyorsan népszerűvé váltak elsősorban azért, mert alkalmazásuk 
kedvezőnek bizonyult a tőke számára (rugalmasság, költséghatékonyság). A 
költség-hatékony működés eredményeként pedig akár a foglalkoztatottság is 
növelhető, így több személy (munkavállaló) juthat jövedelemhez.

A mellékelt diagramok adatai igazolják azt a feltételezést, miszerint 
a távmunka szerepe a foglalkoztatáspolitikában nem elhanyagolható. 
Számos országban tölt már be jelentős szerepet ez a jogintézmény, 
ugyanakkor hazánkban olyan mértékben elmaradott az alkalmazása, ami 
ellen meglátásom szerint feltétlenül tenni kell. Magyarországon a távmunka 
végzés jogilag 2004-től értelmezzük. Az új korszakos Mt. beköszöntéig az 
1992. évi XXII. törvény szabályozta, 2012. július 1-től pedig az új Mt-ben 
(2012. évi I. törvény) kapott helyett. Az új jogszabály létrehozott az atipikus 
munkaviszonyoknak egy külön részt ebben szerepel a távmunkavégzés is. A 
szabályozás lényeges változásokon ment keresztül, az új jogszabályi környezet 
már nemcsak távmunkát végző munkavállalót említ, hanem kifejezetten szól 
a távmunkavégzés fogalmáról, továbbá előírja, hogy a munkaszerzdésnek 
nem kötelező eleme a kapcsolattartás feltételeinek és a költségelszámolás 
módjának megállapítása, viszont a munkavállaló továbbra is követelheti a 
távmunkavégzés során felmerülő és indokolt költségeinek a megtérítését. A 
távmunkavégzésre vonatkozó szabályok már nem tartalmazzák a munkáltatói 
és munkavállalói kártérítési felelősség szabályait, arra az általános szabályok 
az irányadók. 
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Az atipikus foglalkoztatási lehetőségek közt kiemelkedő szerepe van 
a távmunkának, amit az alábbi diagramok (EUROSTAT és IPSOS felmérés) 
adatai is alátámasztanak.
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Jogi értelemben nem minden távmunka, amit a munkavállaló 
nem a munkáltató szervezetében végez. A hatályos szabályozás szerint a 
távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen 
folytatott olyan tevékenység, amelyet információtechnológiai vagy 
számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan 
továbbítják (pl. távmunkás az újságíró, aki otthonában vagy az általa választott 
bármely más helyen írja cikkeit és e-mailben küldi át munkáltatójának.)

A munkavállaló nem utasítható távmunkavégzésre, ezért a feleknek 
magában a munkaszerződésben kell megállapodni, hogy a jogviszony 
távmunkára jön létre. A munkáltató a távmunkásnak is köteles minden 
tájékoztatást megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít, informálnia kell 
arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkája kapcsolódik, illetve köteles 
számára biztosítani, hogy területére beléphessen és más munkavállalóval 
kapcsolatot tartson.

A távmunka elterjedésének meglátásom szerint legjelentősebb gátja, 
hogy sem a magyar munkáltatók, sem a munkavállalók nincsenek tisztában 
sem a jogintézmény előnyeivel, sem azzal, hogy az alkalmazás átmeneti 
időtartamra, illetőleg kipróbálás szintjén is bevezethető. Ezen okokból 
tartottam fontosnak összefoglalni azokat a sajátosságokat, melyek segítségül 
szolgálhatnak a jobb átláthatóságra.

A távmunka jellegzetessége a munkavállaló fokozottabb önállósága. 
Egyrészt, a munkáltató utasítási joga kizárólag a munkavállaló által 
ellátandó feladatok meghatározására terjed ki. Másrészt a munkavállaló 
munkarendje kötetlen. Ezektől a szabályoktól azonban a felek eltérhetnek. A 
távmunkának pozitív érdemei mellett azonban vannak negatívumai is (ezek 
azonban eltörpülnek a távmunka foglalkoztatáspolitikai jelentősége mellett, 
illetőleg egyénektől függően előnyt is jelenthetnek): a munkaszervezeten 
kívül dolgozó távmunkás kevésbé tud kapcsolatot tartani kollégáival, 
ingerszegényebb környezetben tölti idejét és könnyen összemosódhatnak a 
munka és a magánélet határai. Mindemellett – ha valaki karrierista vagy túl 
sok munkát vállal – a kötetlenség egész napos munkavégzéshez is vezethet.

A munkáltatót a távmunkát végző munkavállaló fellett is megilleti az 
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ellenőrzési jog – bizonyos keretek között. Az ellenőrzés módjáról és annak 
előzetes bejelentési határidejéről a felek egyezhetnek meg. Külön megegyezés 
hiányában viszont a munkáltató dönt. Az ellenőrzés nem jelenthet a 
munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó 
más személy számára aránytalan terhet. A munkáltató nem tekinthet be a 
munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön 
tárolt, nem a munkaviszonnyal összefüggő adataiba. Előírhatja azonban, 
hogy az általa biztosított számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a 
munkavállaló kizárólag a munkavégzéshez használhatja. 

Magyarországon a távmunka tömeges térhódítása még várat 
magára. A cégvezetők legnagyobb része szerint a távmunka sikere döntően 
a munkavállaló megbízhatóságán múlik – míg a bevezetése már a vezetők 
nyitottságán. Távmunka szempontjából még a férfiak részvétele a döntő a 
KSH adatai szerint. Ebből kiderül továbbá az is, hogy a távmunka előnyeit 
elsősorban a felsőfokú végzettségű, szellemi munkakörben, többnyire 
vezető beosztásban dolgozó, vagy speciális szakértői munkát végző fiatal 
korosztályba tartozók élvezik. 

Nem elhanyagolható szempont, hogy a távmunka bevezetéséből 
a cégek jelentős mértékben tudnának profitálni, hiszen nem kis befektetést 
és folyamatosan felmerülő költségeket jelent a munkahelyek fenntartása 
és üzemeltetése. Fentieken túl érdemes átgondolni, hogy a munkavállalók 
nagyobb mértékű távmunkába történő bevonásával csökkennének a 
mobilitási problémák, mérséklődne a közlekedésből eredő szén-monoxid 
kibocsátás, egyszerűsödne a közlekedés, csökkenne az utazásra fordított 
idő, hatékonyabb lehetne a munkavégzés, hiszen nagyobb lehetőségük 
adódna a szakértelemmel rendelkező, de esetleg vidéki lakóhelyen élő 
munkavállalóknak jobban bekapcsolódni a munka világába. 

Részmunkaidős foglalkoztatás jellemzői

A nyugat-európai államokban egyre nagyobb mértékben kezd 
elterjedni, különösen a női munkaerő körében, amit a következő EUROSTAT 
adatokból készített diagram is megjelenít.
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Részmunkaidős foglalkoztatás esetén az alkalmazás a munkakörre 
megállapított teljes napi munkaidőnél rövidebb napi munkaidőre – 
általában napi 4, 6 órára – szól. A felek munkaszerződés keretében rögzítik 
a napi időtartamot. Díjazása és egyéb juttatásai tekintetében általában az 
időarányosság elvét kell figyelembe venni, ez alól kivételt jelent a szabadság. 
A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót ugyanis annyi szabadság 
illeti meg, mintha teljes munkaidőben dolgozna.

Magyarországon a részmunkaidős foglalkoztatás még napjainkban 
kezd a figyelem középpontjába kerülni. A nők, kiemelten a kisgyermekes 
anyák élnek előszeretettel az általa nyújtott lehetőségekkel, melyre a 
hatályos jogszabályok megteremtik a feltételeket, hiszen a munkavállaló 
ajánlatára a gyermek 3 éves koráig köteles a munkáltató a munkaszerződést 
a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. 
Népszerű továbbá ez az intézmény a szellemi szabadfoglalkozásúak, illetve a 
tanácsadók körében is. Ez a munkajogi intézmény nem újkeletű, az atipikus 
foglalkoztatási formák közül a legelterjedtebb – bár még nem széles körben 
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alkalmazott. Az Európai Unió irányelvében részmunkaidősként definiálta 
azt a munkavállalót, akinek a heti vagy – egy meghatározott időtartam alatt, 
amely nem több mint egy év – átlagosan számított munkaideje kevesebb, 
mint a hasonló kategóriájú, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 
munkaideje.   

A részmunkaidős foglalkoztatás szabályozására mind a tagállamok, 
mind a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, mind az Unió részéről 
történtek lépések. A kezdeti időszakban nem volt megfelelő jogszabályi 
háttér rendelve a jogintézmény mögé. Amikor bebizonyosodott, hogy a 
jogalkotás elmaradottsága tarthatatlan, a részmunkaidőben foglalkoztatottak 
jogviszonyával kapcsolatos problémákra a jogalkotók megoldásokat kezdtek 
keresni, hogy mihamarabb megfelelő jogszabályi háttér szülessen. 

Időközben azonban megszaporodtak a részmunkaidőben 
foglalkoztatott munkavállalók problémái, amit jogszabályi rendelkezések 
hiányában a bíróságok döntései oldottak fel. A későbbi rendelkezések 
éppen ezekre a bírósági döntésekre alapoztak. A Tanács 97/81/EK 
részmunkaidőről szóló irányelve tulajdonképpen a részmunkaidőről szóló 
korábbi keretmegállapodás jogi kötőerővel való felruházása, a közösségi 
jogba emelése. A kinyilvánított cél: megszűnjön a részmunkaidőben 
foglalkoztatottak hátrányos megkülönböztetése, valamint javuljon a 
részmunkaidős foglalkoztatás minősége. További cél, hogy megkönnyítse a 
részmunkaidős foglalkoztatás önkéntes alapon történő fejlesztését, továbbá, 
hogy hozzájáruljon a munkaidő rugalmas megszervezéséhez figyelembe véve 
mind a munkáltatók, mind a munkavállalók érdekeit. 

Ma is gyakori probléma, hogy a nemzeti jogok különbözőképpen 
használják a részmunkaidős foglalkoztatás fogalmát. Hazánkban fontos 
előrelépést jelent a szabályozás megjelenítése és konkrét tartalommal történő 
megtöltése az Mt. (2012. évi I. tv.) keretein belül, hiszen a részmunkaidő 
alkalmazásának elterjedése nagymértékben hozzájárulhat a munkanélküliség 
csökkentéséhez.
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MEGOLDÁSOK KERESÉSE AZ ÚJ 
KIHÍVÁSOKRA DROGTERÜLETEN

Sivadó Máté
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt
A droghelyzet a világ számos pontján jelentős elmozdulást mutat. A USA 
hosszú évtizedes drogpolitikájában komoly változás történt. Úgy tűnt, hogy 
a büntetést preferáló, az ártalomcsökkentést egészében elutasító álláspont-
juknál még sokáig kitartanak. Ehhez képest az egyes államok egymás után 
jelentenek be könnyítéseket a marihuánához való hozzájutás területén. Ter-
mészetesen ez nagyrészt orvosilag indokolt marihuána használatot jelent, de 
tudható, hogy a szabályozás kijátszható, aki nagyon akar, kaphat legálisan 
kannabiszt ezen államokban. Colorado államban pedig 1 uncia (28 gramm) 
mennyiség alatt törvényesen birtokolhatóvá teszik a marihuánát a 21 éven 
felüli polgárok számára. A 25 %-os forgalmi adóból 100 millió dollár bevétel 
várható államonként. 

A másik forrpont a témában Mexikó. A közép-amerikai országban az el-
nök háborút hirdetett a drogkartellek, a drogkereskedelem ellen, amihez 
jelentés amerikai segítséget kapott. Az eddigi legóvatosabb becslések szer-
int a háborúnak hatvan-ezer civil áldozata biztosan van. Gyakorlatilag pol-
gárháború-közeli a helyzet. A civil szervezeteket egyre gyakrabban vetik fel 
azt a kérdést, hogy milyen politikai céllal indokolható ekkora mértékű áldozat. 
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Főként, ha tekintetbe vesszük, hogy a drogkartellek a korábbi politikai rez-
simek bábáskodása, néha irányítása mellett nőtték ki magukat, szereztek 
hatalmat, befolyást, vagyont. A legnagyobb hatalmú vezető letartóztatásától 
sem lehet várni jelentős pozitív elmozdulást a krízisben. 

Mindeközben Magyarországon a dizájner drogok aránya a piacon – ahogyan 
az a lefoglalási statisztikákból kiderül – meghaladja az 50 %-ot. A fogyasztói 
ára pedig jelentősen alacsonyabb az alkoholnál. A szabályozás fut az egyre 
újabb jelenségek után. A szakma nagy örömmel üdvözölte az „új pszichotróp 
anyag”-okat gyűjtő listát, illetve az ehhez tartozó büntetőjogi szabályozást. 
Azonban az eredményeket nem mindenki értékeli egyöntetűen. Az alacso-
ny küszöbű ellátásban máris jelentkezett az a probléma, hogy a fogyasztók 
jelentős része igyekszik hozzájutni a piacon éppen elérhető kettő-három 
legális, ezért jelentősen olcsóbb tudatmódosító szerekhez, amelyek még nem 
kerültek fel a folyamatosan frissülő pszichotróp listára. Sokan ezekre álltak 
át a heroinról is. A jelenség olyan méreteket ölt, hogy a nemzetközi drogkere-
skedelem szereplői számára lassan nem éri meg Magyarországon megbontani 
a Balkán felől Nyugat-Európa felé hazánkon átszállított heroint. Az új, még 
nem kipróbált anyagok túladagolása jelentősen nagyobb, mint a jól ismert 
szereké. 

Kulcsszavak: drogpolitika, ártalomcsökkentés, dizájner drogok, alternatívák, 
drogháború Mexikóban, USA drogliberalizáció

A droggal szembeni fellépés lehetőségei

A legtöbb kutató egyetért abban, hogy a drogjelenség kezelésének három 
nagy eszközcsoportja van. Ezek a keresletcsökkentés, a kínálatcsök-
kentés és az ártalomcsökkentés. A keresletcsökkentés a drogok iránti igény 
mérséklésén alapul. Ezek az eszközök kecsegtetnek némi eredménnyel, miv-
el tudjuk, hogy a drogpiacot az igények mozgatják. Ez a terület nagyon idő- 
és pénzigényes. Nem kínálnak négy évben mérhető látványos megoldásokat. 
Ezért ki is merülnek nagyrészben a látszatcselekvés szintjén az e tárgyban 
tett intézkedések, illetve néhány mélyen elhivatott szakember emberfeletti 
munkájában. Az iskolákban folyó DADA, Ellenszer és hasonló programokat 
lekiismeretes, jószándékú hivatásosok és civilek végzik nagy hittel, azonban 
a hatásfokát tekintve megoszlanak a vélemények ezekről a programokról. 
Egyre inkább úgy tűnik, hogy a leginkább veszélyeztetett kiskamasz, illetve 
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pubertás korosztályok tagjait nem lehet elrettenteni a drogok veszélyeire 
való hivatkozással. Erre a korcsoportra, különösen a fiúkra éppen a veszély 
keresése a jellemző. A friss jogosítvánnyal rendelkező 

A kínálatcsökkentés a legkommerszebb eszközrendszer. A közönség imád-
ja, a szavazók vevők rá, a rendészeti apparatus pedig igazolhatja vele önön 
fontosságát. A lényege, miszerint rendészeti-jogi – szélsőséges esetben hadi 
– eszközökkel lép fel az állam a drogterjesztők és fogyasztók ellen. A kérdés-
sel kevesebbet foglalkozók számára úgy tűnhet, hogy ezzel valódi, látván-
yos eredményeket lehet elérni. A látvánnyal nincs is baj. Az alsógatyában 
földön fekvő drogterjesztők hátán térdelő kommandósok vagy a nagy men-
nyiségű lefoglalt drog  látványa erőteljes. Továbbá azt közvetíti az emberek 
számára, hogy mostantól a piacon kevesebb lesz a drog és a terjesztő. En-
nek hamisságávalé azonban minden szakember tisztában van. A kieső dílerek 
helyére pillanatok alatt lép az újabb szereplő, a lefoglalt drogot napok alatt 
pótolják. A konkrét eredmény az, hogy erre a pár napra a kábítószer piaci 
ára emelkedik. Erdekes jelenség továbbá, hogy a nagy fogásokat követően 
gyakran hallhatunk drogos halálesetekről. Ezeket sokáig azzal magyarázták a 
szakértők, hogy a korábban megszokotthoz képest nagyobb tisztaságú anyag 
kerül a piacra, amiből a fogyasztó a szokásos mennyiséget adagolja, majd 
túladagolásban elhalálozik. Bármennyire legyen is ez logikus, nem ez az ig-
azság. A drogfogyasztásra tartósan berendezkedett személyek szervezetében 
magas tolerancia alakul ki a használt anyaggal szemben. Így lehetséges az, 
hogy aki több éve fogyaszt heroint, az a nemfogyasztók számára halálos dózist 
jelentő mennyiség többszörösét képes a vénájába fecskendezni anélkül, hogy 
komolyabb egészségkárosodástól kellene tartania. Összességében sajnos arra 
a megállapításra jutottak a szakmberek, hogy a drogkereskedelemmel szem-
beni rendészeti fellépés vagy akár a fenyegetés nagyon fontos eszköz bár, de 
hatástalan. 

Az ártalomcsökkentés a harmadik és legkésőbb felismert út. Egy olyan 
alapvetéssel kezdődik, ami a legtöbb, illegális drogot nem fogyasztó ember 
számára elfogadhatatlan. Azzal, hogy tudomásul vesszük a következőket:

- a drogmentes társadalom egy elérhetetlen eszménykép

- a legális és illegális drogok között hatásmechanizmusukban, veszély-
ességükben nincs különbség

- vannak olyan dorgfogyasztók, akik nem akarnak, illetve nem tudnak lemon-
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dani a fogyasztásról

- a kényszerítő kezelések hatástalanok a drogfogyasztással szemben

Meggyőződésem szerint a drogpolitika súlypontját a kereslet csökkentésre 
és az ártalomcsökkentésre kell helyezni, szemben a mai helyzettel, amikor a 
kínálatcsökkentést preferáljuk. Nézzünk meg két példát, amelyek alátámaszt-
ják a kínálatcsökkentésre fordított erőfeszítséek eredménytelenségét.

Amerikai Egyesült Államok

Az USA-ban amióta drogpolitika létezik a büntető jellegű intézkedések és 
az utólagos beavatkozás preferálása volt jellemző. Ma is több-százezer em-
ber ül büntetés-végrehajtási intézetekben fogyasztási mennyiségű kábítószer 
birtoklásáért. Ennek ellenére az USA területén bárhol könnyen beszerezhető 
gyakorlatilag bármilyen illegális kábítószer. Az utóbbi években ez a megbon-
thatatlannak hit tendencia megváltozott, sorra születnek a törvények a mari-
huana dekriminalizása vagy éppen legalizációja tárgyában. 

Az Egyesült Államokban a szövetségi törvények értelmében a kannabisz 
használata, értékesítése és birtoklása, illegális, de a szövetségi kormány be-
jelentette, hogy ha az egyes állam akarja, dekriminalizálhatja a kannabisz 
rekreációs használatát, ha ennek pontos szabályozási rendszerét megteremti. 
A szövetségi törvény indoklása szerint a kannabisz használata során nagy a 
veszélye a hozzászokásnak és nincs orvosi indoka a használatnak. (1)

2002-ben Nevadában népszavazást írtak ki abban a kérdésben, hogy törvényes 
legyen-e  akár 3 uncia ( 85 g ) marihuana birtoklása, 21 évnél idősebbek 
számára. A támogatók aránya  39%  volt, így a kezdeményezés elbukott.

2006-ban egy hasonló kezdeményezé történt szintén Nevadában ami már le-
galizálta és szabályozta volna a marihuana termesztést és birtoklást legfel-
jebb 1 unciáig ( 28 g ) 21 évnél idősebbek számára. Ezen a szavazáson az 
igenek aránya 44 % volt, így a szabályozást nem vezették be.

2006-ban  Dél-Dakotában szavaztak a kérdésben. A szavazók számára feltett 
kérdés az volt, hogy lehetővé tegyék-e a az orvosi marihuána használatát, 
egészségügyilag indokolt esetben, orvos által ellenőrzött körülmények 
között.A támogatók 48%-kal alulmaradtak az ellenzőkkel szemben.
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2009. júliusában , Gil Kerlikowske , a Nemzeti Drogellenőrzési Hivatal ig-
azgatója tisztázta a szövetségi kormány álláspontját, és kijelentette, hogy “a 
marihuána veszélyes és nincs gyógyászati   előnye “, és hogy “a legalizálás 
nem szerepel az elnök szótárában, és az enyémben sem.”

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_in_the_United_States

2012. november 6-án népszavazást rendeztek Colorado és Washington ál-
lamokban, melynek eredményeképpen legalizálták a rekreációs kanna-
biszhasználatot

Ugyanakkor az egyes állami törvények nem mindig felelnek meg a szövetsé-
gi szabványnak. Számos állam dekriminalizálta a marihuánát különböző 
mértékben , más államok hoztak mentességet élveznek a kifejezetten orvosi 
célú kannabiszhasználók. 

Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróság kimondta, az Egyesült 
Államok kontra  Oakland Cannabis Buyers’ Cooperative and Gonzales kon-
tra Raich ügyben, hogy a szövetségi kormány nem adja fel azt a jogát, hogy 
szabályozza és kriminalizálja a kannabisz. Továbbá, ha a szövetségi törvény 
még mindig elsőbbséget élvez. (2)

Szabályozás az egyes államokban
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       Államok, melyek legalizálták a kannabiszt

       Államok, ahol dekriminalizálták az orvosi célú felhasználást

       Államok, ahol legális az orvosi kannabisz

       Államok, melyek dekriminalizálták a kannabisz birtoklását

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis_by_U.S._state

Mexikó
2006-ban Felipe Calderon egykori mexikói elnök szövetkezett az Egyesült 
Államokkal a drogkartellek ellen. A megállapodás alapját az a tény képezte, 
hogy az USA-ban forgalomba kerülő drogok, ezen belül kiemelten a kokain 
, a heroin, a metanfetamin és a marihuana jelentős része Mexikón keresztül 
érkezik az országba. A kínálatcsökkentési gondolkodás válasza kézenfekvő: 
zúzzuk szét a mexikói drogkartelleket, akkor megszűnik a drogok USA-ba 
való áramlása, így kvázi a drogprobléma is. Véleményem szerint maga az alap 
elgondolás is sántít. Ugyanis, ha ez az eleve kudarcra ítélt vállalkozás sikerrel 
is járt volna, nyilván az USA-ban jelentkező jelentős, drog iránti igényt más 
forrásokból kielégítették volna. Kezdetben a helyi rendőszeti és igazságügyi, 
valamint katonai erőkre támaszkodtak, megerősítve ezeket egyesült államok-
béli pénzzel, eszközökkel. Ezekről a szervezetekről kiderült, hogy velejéig 
korruptak, sőt a korábbi kormányzatokkal karöltve jelentős mértékben fe-
lelősek a kartellek kialakulásáért, illetve megerősödéséért. 1995-2011. között 
a mexikói statisztikák szerint 100.000. (száz-ezer!!!) ember halt erőszakos 
halált Mexikóban. A becslések szerint ennek 60 %-a köthető a kábítószer-
ekhez valamilyen módon. 2012-ben új elnök került hatalomra az országban, 
Enrique Peña Nieto. Ígéretet tett, hogy megfékezi az erőszakot, csökkenti 
az emberrablások és az emberölések számát, ami regnálásának első évében 
sikerült is neki. Új jelenség volt megfigyelhető az országban, önvédelmi 
mozgalmak, polgárőrségek kezdték el civil kezdeményezésre a harcot a kar-
tellek ellen.Ezeket a kormányzat támogatásban részesíti.  A nagyrészt helyi 
gazdákból álló önvédelmi csoportok felvették a küzdelmet a kartellek ellen 
olyan városokban, ahol ez a kormányerőknek sem sikerült. Ezen mozgalmak 
némelyike az utóbbi időben elindultak az új kartellé válás útján. A legfrissebb 
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hír pedig az Mexikóból, hogy felmerült a coloradoi és washingtoni példa – a 
marihuana dekriminalizációja – importálása. Az elnök egyelőre a “kapud-
rog-elmélet”-re való hivatkozással elutasította a kezdeményezést. (3)   

3. http://www.cfr.org/mexico/mexicos-drug-war/p13689

Drogkartellek Mexikó területén 

 
  

Magyarország: A dizájner drogok
Az EU-val határos országhatárok határellenőrzésének megszűnése felgyorsí-
totta a külföldi jelenségek hazánkban való megjelenését. Így volt ez a dizájner 
drogokkal kapcsolatban is. A nemzetközi kábítószer kereskedelem szereplői 
új stratégiát alakítottak ki. Miszerint az országok kábítószer listákra alapozott 
szabályozását megkerülve folyamatosan új szereket dobnak a piacra, melyek 
ellen a hatóságuk a tilalom hiányában nem léphetnek fel. Ezeket a szere-
ket jelentős részben Kínában állítják elő, nagyon komoly vegyészszakértői 
szaktudást és tőkét befektetve. Az ismert anyagokat minimálisan alakítják 
át, egy-két alkotórészt, alkaloidát módosítva csupán. A kábítószer listákra 
hagyományosan nehezen kerültek fel az új szerek, általában több hónapos 
folyamatot követően. Ennek az let az eredménye, hogy a drogpiacon jelentős 
számú új szer volt jelen, melyek ellen a hatóság nem léphetett fel. Ha mégis 
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megtette, sűrű bocsánatkérések kíséretében volt kénytelen visszaszolgál-
tatni az elosztóknak, kereskedőknek. Előfordult, hogy egy szállítmányt 
előbb a rendőrség, majd a VPOP is lefoglalt, majd visszaszolgáltatott. Az 
eljárások során felmerült szakértői költségek milliós nagyságrendre rúgtak. 
A terjesztő, jó marketing érzékről téve tanúbizonyságot, beszkennelte a le-
foglalást megszüntető határozatokat, ezzel is bizonyítva vásárlói felé, hogy 
nem törvénybe ütköző a kínált szer fogyasztása. A helyzet tarthatatlan volt, a 
törvényhozó beavatkozása elodázhatatlanná vált. 

Előbb az egészségügyi törvényben jelent meg az “új pszichoaktív anyag” fo-
galma, majd ehhez büntetőjogi tilalmazást társítottak, hasonlóan a kábítószer-
rel visszaélés tényállásához. Erre a listára a korábbihoz képest sokkal gyors-
abban kerülnek fel az anyagok, sőt időnként “képlet-gyök”-ök is, melyeket 
aztán ha változtatgatnak is, tilalmazott marad az eredmény. A macska-egér 
harc folytatódik az előállítók és a jogalkotó között. Továbbra is van egyszerre 
több legális szer a piacon, a fogyasztók egyekeznek ezekhez hozzájutni. 
Egyrészt a szer legalitásának okán. A másik ok az ár. Ezek a szerek min-
dig jelentősen olcsóbbak, mint tilalmazott társaik. Ez is jól bizonyítja azt a 
tételt, miszerint az illegális kábítószerek árának 80 %-át teszi ki a lebukás 
kockázata. Az új szerek azonban új veszélyt is hordoznak magukban. Míg a 
bejáratott forrásból származó szert a függő vagy alkalmi fogyasztó megtan-
ulta használni, adagolni, mellékhatásait csökkenteni, addig az új anyagokkal 
kapcsolatban ilyen tudásuk nincs. A drogambullanciákon máris növekedés-
nek indult a túladagolás-szerű esetek száma. A halálozási mutatók egyelőre 
nem romlottak. A dizájner drogokkal kapcsolatos eddigi tapasztalatok utal-
nak továbbá arra is, hogy a fogyasztó szervezetét a korábban ismert szereknél 
nagyobb mértékben és gyorsabban károsítják. Kiemelendő a szerek közül az 
Oroszországból származó krokodil becenevű szer, ami nagyon gyors szövet-
károsodást, elhalást okoz. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a kínálatcsökkentésre fordított 
erőfeszítések egyik országban sem hozták meg a várt eredményt. Ahogyan 
láthatjuk Mexikó példáján, akár soha nem látott károkhoz, polgárháború-kö-
zeli helyzetet is okozhat. A nyugat-európai példák jól mutatják, hogy a 
hosszú távú keresletcsökkentő programok és az ártalomcsökkentés valódi, 
számokban, emberéletekben mérhető eredményt hoznak. Bármilyen típusú 
kábítószer liberalizációja nem véletlenül vet fel óriási társadalmi vitákat. 
Az biztos, hogy a jelenlegi helyzet nem tartható. Kijelenthető ez még akkor 
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is, ha tudjuk, hogy a hazai drogfogyasztás nem közelíti meg sem a keleti, 
sem a nyugati szomszédjainkban tapasztalható mértéket. Ezt a kedvező he-
lyzetet veszélyezteti éppen az ártalomcsökkentő programokat érő támadások. 
Újra fellángolt a vita a tűcsere programok, illetve a metadon program lét-
jogosultságát illetően. A világazdaságban 2008. óta tapasztalt változás és az 
ennek eredményeként szűkülő források veszélybe sodorták ezen ellátások 
működését. A nemzetközi példák azonban óva intenek bennünket attól, hogy 
felszámoljuk akár a tűcsere programot. Szófiában és Bukarestben is a hív 
fertőzöttek számának jelentős növekedéséhez vezetett a tűcserére fordított 
összegek csökkentése. 
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Abstract

The financial assistance of the EU shall be used in a framework of 
strict Community and national legal regulations in every Member State. 
Despite of the legal provisions and the serious legal consequences of the 
non-contractually, unlawfully or not normally used assistances the legal reg-
ulations and the payment contracts are breached several times in the course 
of using the financial assistance. In case of a suspicion not only those legal 
entities can investigate the case in an irregularity procedure which are desig-
nated by national law, but also the European Commission may commence a 
supervision and impose sanctions, among which the most serious is the full 
or partial reduction of the assistance, thus to oblige the beneficiary to repay 
the assistance fully or partly. Based exclusively on judicial judgements my 
study is written about the judicial practice of the European Union in the topic 
of the financial corrections in case of assistances provided from the Structural 
Funds and the Cohesion Fund. 

Keywords: irregularity, EU case-law, financial correction, financial assis-
tance, unlawful funds
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Introduction

There are two kinds of procedures in this area in front of the courts 
of the EU: on one hand there are the references for preliminary ruling, and 
on the other hand the lawsuits initiated by a Member State or a beneficiary 
(recipient of the financial assistance) against the European Commission. In 
the former procedure the court answers only one or more questions upon 
community law, while in the latter process the court’s duty is to adjudicate 
the whole claim. The consistent case-law in the latter procedures shows that 
(a) the court usually decides in favor of the European Commission, thus if 
the Commission established an irregularity, the court accepts it and does not 
overturn it; furthermore (b) committing an irregularity – lawfully – leads to 
the application of financial correction, (c) which is found to be proportional. 
The judicial practice has already made standpoints which are applied in a 
consistent manner which will be presented in details in this article. 

Prejudice of financial interest caused by an irregularity

The definition of irregularity is set forth in Regulation EC 1083/2006 
as follows: any infringement of a provision of Community law resulting from 
an act or omission by an economic operator which has, or would have, the 
effect of prejudicing the general budget of the European Union by charging 
an unjustified item of expenditure to the general budget. The judicial practice 
of the European Union has dealt with the interpretation of this definition. 
From the judges’ point of view the law does not make a difference in quanti-
ty or quality among the irregularities, and irregularities not having concrete 
financial influence may also have a serious impact on the financial interest 
of the EU therefore these can give reasonable grounds for the application 
of financial correction by the European Commission (C-199/03; T-265/08). 
Furthermore the definition does not specify the type of participants who can 
commit irregularity, which means that it is not particularized which legal en-
tity is qualified as an economic operator. Accordingly the Court considered 
in a judgement that if a national authority, administrative body infringes law 
in connection with Union financial assistance it shall be also deemed as ir-
regularity since these entities have a central role in the execution of Structur-
al Funds (T-265/08). Moreover a measure can be considered as a misuse of 
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powers if it appears to have been taken with the exclusive purpose, or at least 
the main purpose, of achieving the end of a procedure or evading a procedure 
specifically prescribed by any Treaty for dealing with the circumstances of 
the case (T-182/96). The aforementioned serve as a ground for the courts to 
accept the necessary and lawful financial correction applied by the European 
Commission or a national body.

Principle of proportionality

Article 5 of the Treaty on the European Union lays down the princi-
ple of proportionality as a general principle (similarly to former treaties) ac-
cording to which the content and form of Union action shall not exceed what 
is necessary to achieve the objectives of the Treaties. This principle has been 
raised in several procedures and the judicial practice represents a uniform 
standpoint during its adaptation to the field of financial corrections.

 The principle of proportionality obliges the institutions of the EU not 
to exceed the suitable and necessary measure to achieve the lawful objective 
of the regulation in question, thus if the institutions can choose from more 
possible measures the least imperious shall be applied and the caused disad-
vantages cannot be excessive comparing to the objective to be achieved. With 
regards to the principle of proportionality especially those breach of obliga-
tions shall be penalized with the loss of a right provided by the Union (e.g. 
financial assistance) which are essential to perform for the proper functioning 
of the system (T-402/06; T-308/05; T-199/99). Accordingly in case irregulari-
ty is committed loss or reduction of the financial assistance is a proportionate 
sanction even if only this is applied among other options. In my opinion one 
of the reasons why the judicial practice is consistent in this matter is that a 
committed irregularity always has, or would have, the effect of prejudicing 
the general budget of the European Union. Moreover a decision on the appli-
cation of a sanction different from the financial correction would lead to fraud 
because it would lure the future beneficiaries to determine the amount of the 
necessary financial assistance higher than it is reasonable in which case the 
only risk will be that the amount will be reduced later (T-199/99). 
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Requirement of legal certainty

Requirement of legal certainty has been developed by the judicial 
practice and prevails in the field of irregularities as follows. The principle of 
legal certainty requires the legal provision to be clear and accurate, thus the 
predictability of situations and legal relationships relating to the communi-
ty law is provided. The requirement of consistent texting of the community 
law can be also derived from this principle (T-308/05). Furthermore principle 
of legal certainty requires that Community rules enable those concerned to 
know precisely the extent of the obligations which are imposed on them. 
Individuals must be able to ascertain unequivocally what their rights and obli-
gations are and take steps accordingly. That imperative of legal certainty must 
be observed all the more strictly in the case of rules liable to have financial 
consequences (C-158/06), i.e. on the area of execution of financial assistance 
system.

Protection of legitimate expectations

Protection of legitimate expectations does not have a definition but 
with simple words it refers to the protection of such situation when a legal 
entity had a reasonable faith in something due to certain circumstances (for 
example in case of irregularities a faith in the positive decision of the author-
ity, application or ignoring a measure). 

 Three conditions must be satisfied in order to claim entitlement to the 
protection of legitimate expectations. First, precise, unconditional and con-
sistent assurances originating from authorised and reliable sources must have 
been given to the person concerned by the Community authorities. Second, 
those assurances must be such as to give rise to a legitimate expectation on 
the part of the person to whom they are addressed. Third, the assurances giv-
en must comply with the applicable rules (T-347/03). Furthermore we can get 
to know from the court rulings that – for example – in which concrete circum-
stances is the beneficiary not allowed to refer to the protection of legitimate 
expectations.   

 Furthermore, according to settled case-law, if the Commission did 
not carry out the correction due in respect of a previous year, but tolerated 
the irregularities on grounds of fairness, the Member State concerned does 
not acquire any right to demand that the same position be taken with regard 
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to the irregularities with respect to the following financial year by virtue of 
the principle of legal certainty or the principle of protection of legitimate 
expectations (C-199/03). In a case in which the recipient of the assistance 
has not implemented project in accordance with the conditions to which the 
grant of assistance was made subject, or recipient of the assistance obviously 
infringed the law attributable to the recipient, the recipient cannot rely on 
the principle of protection of legitimate expectations (C-383/06 - C-385/06; 
T-182/96).

Supervision by the European Commission in case of irreg-
ularity

The European Commission is entitled to start a supervision proce-
dure against a Member State or the recipient of the assistance upon commu-
nity law. The findings of the court rulings in this topic can be grouped around 
two main thoughts.

 One of them is the examination whether the Commission can apply 
its internal guidelines and rules of conducts similar to it. The Court notes that 
there is nothing to prevent the Commission from adopting internal guide-
lines concerning the financial corrections or from instructing the services 
concerned to apply them. The internal guidelines thus indicate the general 
lines along which the Commission envisages subsequently adopting individ-
ual decisions (T-265/08). However the Commission applies not only internal 
guidelines but also administrative rules of conducts which, similarly to the in-
ternal guidelines, intends to produce legal effects. By adopting and disclosing 
such rules of conduct the Commission announces that it will apply them for 
the cases subject to it, the Commission limits its own discretionary power and 
cannot differ from these rules, otherwise the Commission will be held liable 
for breaching the general principles. Consequently these may produce legal 
effect with certain conditions (T-402/06).

 Besides this the other group of judicial standpoints aims to examine 
whether the Commission can rely on the findings of national bodies. The 
system for monitoring the use of Community financial assistance is based 
on close cooperation between the Commission and the competent national 
authorities. In this context, when the national authorities have carried out an 
in-depth check of whether a beneficiary of Community assistance has com-
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plied with its financial obligations, the Commission may legitimately rely on 
their detailed findings of facts (T-199/99). 

Justification of a decision on financial correction 

 Whether a national body or the Commission passes a decision on the 
application of financial correction, it shall appropriately justify its decision. 
The case-law of the Union developed the requirements of the proper justifica-
tion. 

 It is settled law that the statement of reasons must be appropriate to 
the act at issue and must disclose in a clear and unequivocal fashion the rea-
soning followed by the institution which adopted the measure in question in 
such a way as to enable the persons concerned to ascertain the reasons for the 
measure and to enable the competent court to exercise its power of review. 
The requirements to be satisfied by the statement of reasons depend on the 
circumstances of each case, in particular the content of the measure in ques-
tion, the nature of the reasons given and the interest which the addressees of 
the measure, or other parties to whom it is of direct and individual concern, 
may have in obtaining explanations. It is not necessary for the reasoning to 
go into all the relevant facts and points of law, since the question whether the 
statement of reasons meets the requirements must be assessed with regard not 
only to its wording but also to its context and to all the legal rules governing 
the matter in question (T-387/07; T-290/02). A Commission decision may be 
regarded as sufficiently reasoned also when it refers sufficiently clearly to 
a measure of the competent national authorities in the Member States con-
cerned in which the latter clearly set out the reasons for such a reduction (T-
182/96; T-199/99).  
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Absztrakt

A pénzügyi szolgáltatások közvetítői nem vállalnak át kockázatokat 
az ügyfelektől, így a prudenciális szabályozásuk logikája eltér a többi 
pénzügyi szervezethez képest. A szakmai szabályozás funkcióját tekintve 
fogyasztóvédelmi jellegű. A közvetítők fogyasztóvédelemben betöltött 
szerepe kettős. Egyrészt maguk is szolgáltatóként jelennek meg, amelyekkel 
szemben szükséges a fogyasztók védelme, másrészt pedig a fogyasztók 
oldalán képesek a szakmai és információs aszimmetria csökkentésére. A 
közvetítők diszfunkcionális működése a nemkívánatos helyzetek számát 
megtöbbszörözi (a nem megfelelő termékek mellett érdeksérelmet okoznak 
a nem a fogyasztó valós igényeihez igazodó termékek is). A közvetítők 
felügyelését ezért oly módon kell végezni, hogy képessé váljon a közvetítők 
fogyasztóvédelemben játszott szerepének kiteljesítésére.    

Kulcsszavak: fogyasztóvédelmi jogérvényesítés, közvetítő, pénzügyi 
fogyasztóvédelem, pénzügyi felügyelés, tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat
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Közvetítők mint pénzügyi szervezetek sajátossága

A magánpénzügyi szabályozás egyik fő célkitűzése a pénzügyi 
rendszer egészének és egyes intézményeinek stabilitása és az eredeti cél szerinti 
funkcionális működés biztosítása. Ennek hátterében az húzódik meg, hogy a 
pénzügyi típusú intézmények kockázatgyűjtők, azaz feladatuk más gazdasági 
szereplők különféle típusú kockázatainak teljes vagy részleges átvállalása, 
illetve kezelése. A pénzügyi rendszer a különféle típusú kockázatokat – 
ha eredetileg nem azok voltak – pénzügyi kockázattá transzformálja és 
ekként kezeli. Mások kockázatainak kezelése mint tevékenység önmagában 
jelentős többletkockázatot hordoz, ezért a szabályozás felső szintű célja, 
hogy biztosítsa a kockázatok kezelésének pénzügyi, infrastrukturális és 
működésbeli feltételeit (prudenciális szabályozás). 

A közvetítők – így a biztosításközvetítők, pénzpiaci közvetítők, 
tőkepiaci közvetítők és pénztári tagszervezők – pénzügyi rendszerben 
betöltött feladata sajátos. A közvetítők tevékenységének fókuszában csak 
az ügyfél és a pénzügyi típusú szolgáltatást nyújtó intézmény közötti 
kapcsolat megteremtése van, amelyeket kiegészítenek kapcsolódó feladatok 
(pl. igényfelmérés, dokumentumok közlekedtetése, adminisztráció, 
különféle pénzek átvétele, továbbítása stb.). Ebben az összefüggésben 
a közvetetők sajátossága abban ragadható meg, hogy – más pénzügyi 
szervettől eltérően – nem vállalnak át az ügyfelektől kockázatokat és nem is 
végeznek kockázatkezelést. A prudenciális követelmények másodlagosak. A 
szabályozás alacsony intenzitása miatt értelemszerűen a felügyelés is ehhez 
igazodik. A közvetítők felügyelése korántsem magától értetődő. Míg a jelentős 
kockázatokat felhalmozó és kezelő pénzügyi típusú intézmények esetében a 
felügyelés egyre kiterjedtebbé vált, addig a közvetítők esetében a felügyelés 
szükségessége mind a mai napig kérdéses. A közvetítők felügyelésének 
nincsenek jól bejáratott módszertanai, szokványai és hagyományai sem.  

A közvetítők szabályozásának jellege

Ami mégis kiemelkedő jelentőségűvé teszi a közvetítőket az a 
fogyasztóvédelemben betöltött sajátos szerep. A pénzügyi szolgáltató 
intézményekkel szemben megfogalmazott fogyasztóvédelmi rendelkezések 
tekintélyes hányadát ugyanis nem csak a szolgáltatóknak, hanem a 
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közvetítőknek is be kell tartani, sőt a legtöbb esetben ez a döntő. 
A közvetítők tevékenysége önmagában pénzügyi jellegű szolgáltatási 

tevékenység. Az ügyfél a közvetítő pénzügyi jellegű szolgáltatást vesz 
igénybe, és így az ügyfél és a közvetítő között lényegében ugyanaz a 
kiszolgáltatottsági, függőségi helyzet alakulhat ki, mint ami a termékgazda 
szolgáltatók és ügyfeleik között. Ugyanúgy tapasztalható az erőteljes 
információs aszimmetria, a gazdasági erőfölény és az egyenlőtlen szakmai 
ismeret. A fogyasztóvédelem klasszikus indokai azonos módon fennállnak, 
vagyis szükséges az ügyfél megvédése a közvetítővel szemben. Kérdésként 
vetődik fel, hogy mire irányul ez a védelem?

Ennek megválaszolásához szükséges annak elemzése, hogy a 
közvetítők szabályozása pontosan mi tárgya. Közvetítők saját szolgáltatása 
maga a közvetítési tevékenység. A közvetítési tevékenységre vonatkozó 
szabályok lényege az alábbiak szerint foglalható össze199. 

 
A. működésre vonatkozó szabályok

1. tőkekövetelmény

2. működési feltételek (üzlethelyiség, nyilvántartó rendszer, 
adatszolgáltatáshoz szükséges eszközök)

3. személyi feltételek (tevékenységirányító)

4. panaszkezelés, ügyfélszolgálat

5. közvetítést végzők megfelelő képesítése, folyamatos 
utánképzés

6. felelősségbiztosítás

7. közvetítők nyilvántartása, regiszter

199  A továbbiakban a biztosításközvetítők szabályozásán keresztül vezetem a 
gondolatmenetet. Ennek oka, hogy a biztosítási szektorban a közvetítők szerepe a többihez 
képest lényegesen nagyobb és időben is jóval korábban jelent meg. Mind a szabályozás, 
mind a felügyelés ezen a területen a leggazdagabb. A biztosításközvetítők példája azonban 
kisebb-nagyobb megszorításokkal analóg módon igaz a többi szektor közvetítőire is.    
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B. szakmai szabályok

1. tájékoztatási kötelezettségek a biztosítóról, illetve a 
közvetítőről

2. tájékoztatási kötelezettségek a közvetített termékről

3. igényfelmérés, igénypontosítás

4. termékösszehasonlítás, választás indokolása

5. ügyfélpénzek, illetve biztosítókat megillető pénzek kezelése

6. dokumentumok továbbítása

A szabályanyag részletes ismertetése nem témája jelen dolgozatnak. 
A tárgykörök alapján megállapítható, hogy a működési szabályok közül az 
A3-A6. pont szerinti működési szabályok, valamint a szakmai szabályok 
teljes egésze közvetlenül ügyfél-, illetve fogyasztóvédelmi jellegű.  

A fogyasztóvédelmi jelleg azonban nem homogén. Az eltérő jogi 
megítélés miatt meg kell különböztetni azokat a normákat, amelyek célja 
ugyan az ügyfelek érdekeinek védelme, azonban hatásmechanizmusa 
közvetett, valamint azokat, amelyek esetében a szabály által előírt magatartás 
közvetlenül jelenti a fogyasztó érdekeinek megvédését. E megkülönböztetés 
több szempontból is indokolt.   

Az első csoportba tartozó normák közvetve szolgálják az ügyfelek 
érdekeinek védelmét. Ilyen tipikusan a közvetítők által kezelt pénzeszközök 
elkülönítésére, a közvetített szerződések egyedileg azonosítható 
nyilvántartására, vagy a közvetítők nyilvántartására vonatkozó szabályanyag. 
Ezek esetében a szabályozás mögöttes célja ugyan az ügyfélvédelem, azonban 
e jogszabályi előírások megsértése nem jár közvetlen érdeksérelemmel. A 
pénzeszközök nehezen átlátható kezeléséről, vagy a közvetítői nyilvántartás 
hiányos dokumentációjáról az ügyfél jó esetben tudomást sem szerez, és 
különösebben nincs is rá hatással. E normatömeg jellegét tekintve a prudenciális 
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szabályozás nem pénzügyi részéhez köthető, és a kikényszerítésére is az 
általános felügyeleti eszköztár200 áll rendelkezésre.

Gyökeresen más azonban a helyzet a második csoportba tartozó 
normák esetében. Az MNB. tv. 29. címe (Fogyasztóvédelmi ellenőrzési 
eljárás) ugyanis ennek a szabályanyagnak a betartatására eltérő eljárást és 
szankciórendszert rendel alkalmazni.   

Az MNB fogyasztóvédelmi eljárás keretében jogosult ellenőrizni – 
egyebek mellett – a pénzügyi jellegű szolgáltatást igénybe vevő fogyasztóval 
szemben tanúsítandó magatartásra vonatkozó előírások, a fogyasztókkal 
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény 
(2008. évi XLVII. törvény – a továbbiakban: Fttv.) rendelkezéseinek, valamint 
a pénzügyi fogyasztói jogvitával kapcsolatos kötelezettség betartását. 
Nem tartozik azonban ide a szerződés létrejöttének, érvényességének, 
joghatásainak és megszűnésének, továbbá a szerződésszegésnek és annak 
joghatásainak megállapítása.201 A fogyasztóvédelmi eljárásban feltárt 
jogsértések jogkövetkezményeit az MNB. tv. 88. §-a tartalmazza.

A fentebb felsoroltakból kiemelendő az Fttv. Az Fttv. 3. §-a alapján tilos 
a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Tisztességtelen az a kereskedelmi 
gyakorlat, amelyet a szakmai gondosság követelményének megsértésével 
végeznek oly módon, amely alkalmas a fogyasztói magatartás torzítására. 
Különösen ilyennek minősül a megtévesztő vagy agresszív kereskedelmi 
gyakorlat. A megtévesztő kereskedelmi gyakorlat a megtévesztő mulasztás, 
azaz amikor a szolgáltató az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti 
döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy 
azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja 
rendelkezésre, vagy nem nevezi meg az adott kereskedelmi gyakorlat 
kereskedelmi célját, amennyiben az a körülményekből nem derül ki, és 
ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet 
egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas202. A pénzügyi 
200  Az általános felügyeleti eszköztár a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvény (MNB. tv.) 62-78. §-a szerinti ellenőrzési eljárást, valamint az ágazati 
törvények szerinti intézkedések meghozatalát jelenti.
201  MNB. tv. 81. § (1) bekezdés
202  Fttv. 7. §, a megtévesztő mulasztás minősítésénél figyelembe kell venni az adott 
kommunikáció jellegzetességeit is 
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ágazati törvényekben meghatározott tájékoztatási követelményekben előírt 
információ az ott meghatározott kereskedelmi kommunikáció tekintetében 
jelentős.203

A fenti több lépcsőn keresztüli levezetés lényege abban foglalható 
össze, hogy az ágazati törvényekben foglalt tájékoztatási kötelezettségek 
megsértése – amennyiben az a fogyasztói döntést befolyásolta, vagy arra 
alkalmas volt – tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, és így 
az Fttv. (is) sérti. Ennek következménye pedig az, hogy az eljárásra és a 
jogkövetkezményekre nem az általános ellenőrzési eljárás és az ahhoz 
kapcsolódó szankciórendszer alkalmazandó, hanem a fogyasztóvédelmi 
ellenőrzési eljárás és az ott rögzített jogkövetkezmények. Ezt megerősítik az 
ágazati törvények is. Ez persze csak akkor van így, ha az ügyfél egyébként 
fogyasztó, azaz az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső 
célok érdekében eljáró természetes személy204. Fogyasztónak nem minősülő 
ügyfél esetében az Fttv. és a fogyasztóvédelmi jogkövetkezmények nem 
alkalmazhatók, vagyis ilyen esetben az általános szankciórendszer irányadó. 
Az általános szankciórendszer jellegénél fogva nem kínál olyan típusú 
eszközöket, amelyek az ügyfelet ért sérelem közvetlen kiküszöbölésére 
alkalmasnak lennének, és valójában a közvetett eszközök (ami alatt itt az 
esetleges fogyasztóvédelmi jellegű hatással bíró prudenciális intézkedéseket 
értem) is csak csekély mértékben képesek ilyen hatások elérésére.

A gondolatmenet fő következtetése ebben a lépésben tehát az, hogy 
a közvetítőkre vonatkozó szakmai szabályok jellegüknél fogva döntően 
fogyasztóvédelmi természetűek, így megsértésük egyidejűleg jelentheti az 
ágazati törvények sérelmét, valamint ütközhet a tisztességtelen kereskedelmi 
magatartás tilalmába.  

 
A közvetítők fogyasztóvédelmi szerepének kettős jellege

A fogyasztóvédelem célja a szolgáltató és a fogyasztó közötti 
aszimmetrikus erőviszonyból, szakértelmi és információs helyzetből eredő 
negatív hatások kiegyensúlyozása. Amennyiben valamely pénzügyi ügylet 
megkötése során közvetítő működik közre, akkor a fogyasztó nem egy, 

203  Fttv. 7. §-a (3) bekezdés c) pont
204  A fogyasztó fogalmát azonos módon határozza meg az Fttv. 2. § a) pontja és az 
MNB tv. 81. § (2) bekezdése.  
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hanem két pénzügyi szolgáltatóval áll szemben: egyrészt közvetlenül a 
közvetítővel („A” szolgáltató), aki maga kockázatot nem kezel, másrészt 
pedig a termékgazdával („B” szolgáltató), akinek feladata az ügyfélkockázat 
valamilyen módon történő átvétele. A fogyasztóvédelem mindkét relációban 
releváns. A termékre és a tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek és 
elvárások a közvetítő és a termékgazda között megoszlanak. A termék 
tisztességességére vonatkozó előírások (pl. tisztességtelen szerződési 
feltételek alkalmazásának tilalma) a termékgazdára lesznek irányadóak, 
míg a tájékoztatásra, értékesítésre vonatkozóak pedig a közvetítőre. Azt kell 
azonban látni, hogy míg a tisztességtelen termék viszonylag ritka és adott 
időpillanatban véges számú, addig a tisztességtelen értékesítési gyakorlat 
lényegében bármilyen mértékben elterjedhet. A fogyasztói érdeksérelmek 
legnagyobb része nem a termék tisztességtelenségére vezethető vissza, hanem 
arra, hogy az nem felelt meg a tényleges és reális ügyféligénynek. 

A közvetítők fogyasztóvédelemben játszott szerepe kettős. Egyrészt 
megjelennek mint pénzügyi szolgáltatók, azaz olyan entitások, akikkel szemben 
a fogyasztó védelemre szorul. A szabályozás és felügyelet célja e tekintetben 
az, hogy a közvetítői tevékenység mint pénzügyi jellegű szolgáltatás során 
a közvetítő a szakmai szabályait betartsa, ami szélsőségesen legyszerűsítve 
azt jelenti, hogy ne közvetítsen tisztességtelen terméket, továbbá, hogy az 
egyes pénzügyi termékeket valóban létező és reális igények mentén ajánlja 
az ügyfeleknek. E tekintetben a legnagyobb kihívás a szakértelem hiánya, 
illetve a torzító hatású motivációs rendszer. A különféle jutalékstruktúrák 
hatására ugyanis a közvetítést gyakran önérdek vezérli, és az ügyféligény 
helyett a termékgazdától érkező ellentételezés válik a fő mozgatórugóvá.

A közvetítők másrészt kritikusan fontos elemei a fogyasztóvédelem 
rendszerének. Ők azok a szereplők, akik a fogyasztó oldalán mind a 
szakértelem, mind pedig az információs aszimmetriát hatékonyan tudják 
pótolni. A közvetítők igénybevételére ezért nem csak mind szükségesre, hanem 
mint hasznosra is érdemes gondolni. A közvetítők a fogyasztóvédelemnek 
azon elemei, akik az ügyfelek közvetlen segítségére lehetnek, és ahol az 
ügyfelek bizalma eleve adott (ha az ügyfél nem bízik a közvetítőben, akkor 
az ügylet nem is jön létre).            
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A jogkövetés multiplikált hatása

Ha megvizsgáljuk a fogyasztók elégedetlenségének okait, akkor az 
látható, hogy az döntően a termék nem megfelelőségére vezethető vissza. 
E nem megfelelőség azonban az esetek legnagyobb részében azt jelenti, 
hogy nem maga a termék rossz, hanem nem felel meg az ügyfél igényének, 
ami pedig a közvetítési tevékenység diszfunkciójának következménye. A 
szakmai szabályoknak nem megfelelő közvetítői tevékenység a jogsértő, 
illetve az ügyfelek érdeksérelmével járó helyzetek számát megtöbbszörözi, 
hiszen így egyszerre jelentkezik az eleve, abszolút értelemben véve nem 
megfelelő termékek káros hatása és az egyébként jó termékek nem megfelelő 
fogyasztóhoz kerüléséből fakadó elégedetlenség. A gyakorlatban az utóbbi 
eset jóval gyakoribb, azaz a nemkívánatos helyzetek meghatározó többsége a 
közvetítői tevékenység elégtelenségére vezethető vissza.

A jelenség megfordítása ugyanilyen mértékben jár pozitív 
eredménnyel. A közvetítői tevékenység javítása ugyanezen metódus alapján 
viszonylag gyorsan és széles körben szünteti meg az újabb nemkívánatos 
helyzetek kialakulását. Éppen ez az a tényező, amelynek felismerése ahhoz 
vezetett, hogy a közvetítők felügyelését lényegesen meg kell erősíteni. A 
közvetítők erősebb felügyelésének nem pénzügyi, prudenciális szempontból 
van jelentősége, hanem fogyasztóvédelmi aspektusból. A mind a prudenciális, 
mind pedig fogyasztóvédelemért felelős felügyelő hatóságok a fentiekre 
tekintettel oly módon kell tevékenységét átalakítani, hogy képessé váljon a 
közvetítők fogyasztóvédelemben játszott szerepének kiteljesítésére.    
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Abstract

A key area affected by recent civil procedure reform in several European 
jurisdictions is appeals procedure. By choosing a deliberately heterogeneous 
sample I analyzed the major recent reforms in this field which took place in 
Switzerland, Italy, Romania and parts of the United Kingdom. I compared the 
system of appeals available to civil litigants in these countries and I identified 
such common developmental traits as determining available appeals accor-
ding to the value or object of the claim, reduction of the number of appeals 
and strengthened position of courts in permitting and disposing of appeals.
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Introduction

Civil procedure reform is in vogue in Europe. The first Swiss federal Code 
of Civil Procedure entered into force on the 1st of January 2011 (Ritaine and 
Papeil 2014; Harsági 2013), its Romanian counterpart on the 15th of Feb-
ruary 2013 while Italy saw its code amended twice in 2012 alone. England 
and Wales enacted a historic reform in their well-established procedural sys-
tems at the end of the last century.

It is noteworthy how during these reforms, impelled by the juris-
prudence of the European Court of Human Rights which does not count 
the right to appeal in civil cases among the fundamental principles of law, 
and by some authors who qualify appeals as a “bane” (Storme 2012), these 
procedural remedies erode. Now is therefore a good period to search for 
patterns in this erosion.

In the following I shall restrict my analysis to means of appeal 
available to litigants in civil procedures to courts of a second or third in-
stance and shall exclude all appeals qualified as ‘extraordinary’ and all other 
forms of procedural remedy.

Switzerland

Preceded by years of preparatory work (Harsági 2013) the Swiss Civil Proce-
dure Code (CPC) now regulates the field of appeals, even though some “de-
tails” (Ritaine and Papeil 2014) remain regulated by cantonal law (“Country 
Profile: Switzerland” 2011; Spinei 2013).

The reform transformed the earlier unitary (Herzog and Naegeli 
2007) appeal by establishing (Swiss Civil Procedure Code 2008) two judicial 
remedies: the appeal ‘proper’ (Berufung) and the objection (Beschwerde).

Appeals (art. 308-318 CPC) may be filed against decisions of the 
court of first instance (abbr. CFI). Admissibility is conditional on the value 
of the claim exceeding 10.000 CHF in pecuniary matters. In case of appeals 
against decisions of cantonal supreme courts higher value-thresholds apply 
in pecuniary matters or important questions of law must be raised (Spinei 
2013). Decisions during enforcement or in insolvency procedures (art. 309 
CPC) are not subject to appeal. 
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Appeal results in full de novo review of the case (Vischer Ltd. 2013) 
and suspends enforcement (art. 315 CPC). Trial of the appeal, barring it is 
deemed inadmissible or manifestly ill-founded by the appellate court, is pre-
ceded by a written procedure (art. 312 CPC). Beneficio novorum is limited to 
facts and evidence which could not be presented earlier despite reasonable 
diligence (art. 317 CPC). Amendment of the claim in appeal is conditional 
on a factual link to the initial claim, on consent of the opponent or on new 
evidence.

The objection (art. 319-327a CPC) is a remedy in situations where 
appeal is excluded, in cases of undue delay in proceedings, if there is risk of 
“not easily” reparable harm (art. 319 CPC) or in case the law so provides. It 
is limited to grounds of erroneous application of law or manifestly incorrect 
establishment of facts (art. 320 CPC). New factual claims, the administration 
of new evidence or the amendment of the claims (art. 326 CPC) is prohibited 
in this remedy and objections do not suspend enforcement (art. 325 CPC).

Italy

The plethora of afflictions that plague Italian civil procedure (Uzelac 2008; 
Silvestri 2014; Silvestri 2012) stem partly from appeals procedures. This 
conclusion was not lost on the IMF which is still pressuring the country to 
‘streamline’ its system of appeals (“Italy – 2013 Article IV. Consultation” 
2013). In 2012 alone two major reforms of civil procedure were undertaken 
there (Acts number 83/2012 and 134/2012).

Like other systems of French inspiration the Italian system of appeals 
is two-tiered (Spinei 2013) with the appeal (l’apello) providing access to a 
second, and the motion for cassation (la ricorso) to a third degree of jurisdic-
tion. No constitutional principle prescribes two degrees of jurisdiction (“Italy 
– 2013 Article IV. Consultation” 2013) however due to constitutional provi-
sions access to the Supreme Court of Cassation as a final instance cannot be 
“meaningfully” restricted (Silvestri 2014).

In appeals beneficio novorum is (now) limited: amendment of a claim 
must be accessory to the initial claim (“Country Thematic Studies on Access 
to Justice: Italy” 2011) while the appellant is now presumed to waive most 
objections which are not reiterated in the appeal. Not even new documentary 
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evidence may be admitted unless earlier presentation was objectively impos-
sible. Act 134/2012 imposed compulsory content for the appeal (Petronio, 
Cozzi, and Falco 2013; Spinei 2013) which must now indicate the grounds, 
the part of the decision challenged, alleged violations of law or ill-establish-
ment of fact and the proposed corrections. The same act permitted pre-fil-
tration and summary rejection of appeals with no reasonable probability of 
admission. According to Italian jurisprudence this is the case if: 1° reas-
sessment of facts or admission of new evidence is not reasonable, 2° the CFI 
respected relevant jurisprudence and 3° there are no obvious reasons for a 
different decision.

Decisions of appellate courts may be challenged through a motion 
for cassation at the Supreme Court of Cassation (SCC) on grounds enumerat-
ed in law or failure to address a decisive fact in the case. Act 69/2009 permits 
the SCC to reject after pre-filtration motions if they are manifestly ill-found-
ed, frivolous or the lower courts respected SCC case-law (Lupoi 2012).

Romania

The 15th of February 2013 marked the long-awaited entry into force of Act no. 
134/2010, the ‘New’ Code of Civil Procedure in Romania.

The reform brought the rehabilitation of the up-to-now neglected 
(Spinei 2012a; Spinei 2012b) single ordinary, reformatory and devolutive 
procedural remedy (Ciobanu, Briciu, and Dinu 2013), the appeal (apel) by 
establishing it as virtually the only procedural remedy to a higher court avail-
able in most cases (Spinei 2012c; Spinei 2013). In parallel the ‘recourse’ (re-
cursul), a type of (second) appeal exclusively on points of law in cases where 
the first appeal is excluded or has been exercised was restricted (Deleanu 
2009). It is now only available in cases of exceedingly high pecuniary value 
(over ca. 223.000 EUR) and other high-stakes civil litigation which fall into 
the first instance jurisdiction of at least county courts (Spinei 2012c).

This restrictive measure, coupled with a written preliminary proce-
dure of exchanging letters upon exercise of appeal was meant to lighten the 
load of higher courts. A pre-filtration procedure was also introduced (Cioba-
nu, Briciu, and Dinu 2013) before the High Court of Cassation and Justice 
which may now reject without trial second appeals if they are inadmissible, 
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not pertinent to grounds on points of law or clearly settled case-law of the 
court is applicable. For the latter reason the court may also allow a ‘recourse’ 
without trial.

England and Wales

Due to practical and theoretical considerations the complexities of common 
law appeals procedures are beyond the scope of this study. I shall only restrict 
my analysis to the hallmark of English appeals procedure: the permission to 
appeal.

This institution was extended in the wake of the Bowman Committee’s 
radical proposals, to almost all civil appeals and immediately reduced the 
number of appeals by about 6% (Michalik 1999; Burrows 2013). Appeals in 
the English procedural system are not addressed to the next level of court but 
to the next level of civil judge, and are subject to Civil Procedure Rules Part 
52 and the relevant Practice Direction 52A. These require that an appellant 
lodge an application for permission in verbal or written form with the lower 
court where the case resides. If permission is refused another application may 
be lodged with the appellate court having jurisdiction.

A hearing at the court of second instance shall only be held if the 
application is not deemed to be completely without merit and shall determine 
if the appeal is heard and the case reexamined. An application for a second 
appeal is conditional on the existence of important points of practice or legal 
principle or other compelling reason such as a mistaken decision or proce-
dural flaw which renders the decision ‘procedurally’ unjust (Burrows 2013; 
Spinei 2013).

Conclusions

By observing the trends of reform in appeals procedures in the studied juris-
dictions we can draw the following conclusions: 1° civil procedure reforms 
in the studied jurisdictions affected appeals procedures in deliberately trans-
formative ways; 2° the main trend is towards restricting appeals by various 
means; 3° these include thresholds for access to appeals in function of va-
lue or object of the claim; simplified procedures; reduction in the number of 
available appeals; and pre-filtering procedures at lower or higher courts; 
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4° courts over all have gained greater power and control in disposing of 
appeals.
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AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMINTÉZKEDÉSI 
(MAGYAR) TAGÁLLAMI SZEMMEL II.

AZ UTÓLAGOS VÁMELLENŐRZÉSI 
RENDSZER

Szendi Antal
Pécsi Tudományegyetem 

Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola 
Pécs

Absztrakt

Az Európai Unió vámintézkedései magyar (tagállami) szemmel

Külkereskedelem, behozatal, kivitel, vámfizetés, export-, importkorlátozások,- 
tilalmak, különféle nemzetközi gazdasági-, kereskedelmi megállapodások - 
szinte nincs olyan nap, hogy ne találkoznánk a fenti kifejezések valamelyikével 
az írott-, vagy elektronikus médiában, híradásokban.

Az említett terület – látszólag – egyáltalán nem érinti a mindennapi emberek 
életét, úgy tűnhet, hogy ezen témakört érintő tudósítások, információk jellege, 
gyakorisága  nem befolyásolja jelentősen az életüket.

A vámhatóság munkatársaival, illetve az általuk végzett munkával 



285

összefüggésben is leginkább az a nézet gyökeresedett meg a köztudatban, 
hogy olyan fegyveres szervről van szó, melynek dolgozóival leginkább csak 
a nyaralásból hazatérve a határátkelőhelyeken, vagy éppen a repülőtéren 
találkozhatunk; feladatuk pedig a behozott áruk után megfizetendő vámok 
beszedésére, illetve különféle veszélyes, vagy tiltott áruk behozatalának 
megakadályozására korlátozódik.

Mindez kétséget kizáróan igaz, ugyanakkor korántsem nyújt teljes képet a 
vámszolgálat munkatársainak feladatairól. 

Bevezetés

Az utólagos ellenőrzés —mint a vámjogban szabályozott speciális 
ellenőrzés – kialakulása összefügg a rendszerváltás előjeleként mutatkozó 
kereskedelmi változásokkal. Mint tudjuk korábban a külkereskedelem állami 
monopólium volt, néhány mamut külkereskedelmi vállalat bonyolította le 
az összes export-import forgalmat. A fogyasztói igények megnövekedésével 
azonban mindez már kevésnek bizonyult, ezért a külkereskedelem terén 
is egyfajta liberalizáció következett be, azaz megnőtt a vámszempontból 
importnak számító árubehozatal. Ez azt is jelentette értelemszerűen, hogy 
a vámhatóság feladatai is megnövekedtek, a régi struktúrában már nem 
tudta ellátni klasszikusan a feladatát. A korábbi, az akkor hatályban lévő 
vámjogi szabályozás ugyanis semmilyen könnyítést nem engedett meg, azaz 
elviekben egyetlenegy szállítóeszköz, egyetlenegy rakomány sem kerülhetett 
szabad forgalomba, míg annak ellenőrző, külső –és belső áruvizsgálata, 
valamint vámvizsgálata nem történt meg. A gyakorlatban nyilván más volta 
a helyzet. Ez alapján merült fel a gondolat, hogy –figyelembe véve az ügyfél 
centrikusság követelményét is,- hogy meghatározott jogi garanciák mellett 
jobban bízzon a vám-hatóság az ügyfelekben, azaz adjon a szabályozás 
lehetőséget arra, hogy mindenféle tényleges vizsgálat nélkül forgalomba 
kerülhessenek az áruk. Ezzel lehetővé vált, hogy az import alapanyagokat 
és félkész termékeket nyomban „futószalagra” helyezzék és bevonhatják 
a termelésbe. Fokozatosan megteremtődött annak lehetősége, hogy egy 
vámszempontból megbízható ügyfél a vámhatóság tényleges jelenléte 
nélkül importálhatott, illetve exportálhatott. Ezeket tette lehetővé az un. 
egyszerűsített vámeljárások rendszere.
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Elméleti alapok

Nem szabad szem elől tévesztenünk azonban azt a jelentős tényt, hogy 
bármilyen „engedékeny” is a vámhatóság, ez nem jelenti,  nem jelentheti 
azt, hogy az ellenőrzési jogáról önként lemondana, vagy azt korlátozza.  
Ha ez így lenne, az egyik alaptevékenységünk veszne el, ami beláthatatlan 
következményekkel járna.

Az így kialakult helyzetre hívta életre a jogalkotó az utólagos ellenőrzést, 
aminek részletes szabályait a vámtörvény tartalmazza. Ez (régebben 
vállalatellenőrzésnek is hívták) a gazdálkodónak a külkereskedelmi 
tevékenységének vizsgálatára vonatkozik. Nem minősül utólagos 
ellenőrzésnek, ha a vámhatóság a Tanácsnak a Közösség Vámkódexének 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelete (a továbbiakban: vámkódex) 
78. Cikkében meghatározott árunyilatkozat utólagos ellenőrzését folytatja 
le, illetve ha a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 
törvény alapján hatósági ellenőrzést végez, illetve a külön jogszabályban 
meghatározott ellenőrzési feladatát látja el. Tehát láthatjuk, hogy ez a 
fajta ellenőrzés nem a Ket. szerinti hatósági ellenőrzés, nem a vámkezelés 
indítványozására vonatkozó árunyilatkozat utólagos ellenőrzése, hanem egy 
komplex vizsgálat. Az ellenőrzés természetesen ellenőrzési terv alapján kerül 
végrehajtásra.

Az utólagos ellenőrzés irányai

Az ellenőrzési terv az aktuális gazdasági folyamatokra, a vámpolitikai 
célkitűzésekre, a jogszabályváltozásokra, a költségvetési bevételi érdekeket 
leginkább sértő magatartásformákra, illetőleg a vámbevételi szempontból 
legnagyobb kockázatot jelentő vámeljárásokra kiemelt figyelemmel rögzíti a 
vámhatóság ellenőrzési kapacitásának felhasználását. A fentieken túlmenően 
a törvény meghatározza azokat az eseteket, amelyek során nincs mérlegelési 
lehetőség, az utólagos ellenőrzést le kell folytatni a gazdálkodónál, ha 
vámtartozása áll fenn és felszámolását, végelszámolását rendelték el. 
Amennyiben az Állami Számvevőszék elnökének felhívja a NAV elnökét, 
úgy abban az esetben is kötelező az utólagos ellenőrzést lefolytatni. Nyilván 
az ÁSZ elnökének olyan információk juthatnak tudomására egy-egy vizsgálat 
során, amely indokolja, hogy egy adott gazdálkodó külkereskedelmi 
tevékenységét is meg kell vizsgálni. Az adópolitikáért felelős miniszter 
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utasítására,  illetve  Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének rendelkezése 
alapján is mérlegelés nélkül kötelező az utólagos ellenőrzés lefolytatása. 
Nemzetközi jogi, vagy államközi egyezményen alapuló kötelezettség, hogy 
ha azt a külföldi vámhatóság megkeresésének teljesítése teszi szükségessé a 
vizsgálatot. 

Az ellenőrzés maga arra irányul, hogy a vizsgált időszakban a gazdálkodó 
eleget tett-e az adott áruk importálására, vagy exportálására vonatkozó 
összes jogszabályi rendelkezésnek. A vizsgált időszak meghatározásánál 
természetesen figyelemmel kell lenni az elévülési szabályokra is. Az uniós 
vámkódex értelmében a közösségi vámok beszedéséhez való jog 3 év 
elteltével évül el, a nem közösségi adók és díjak – általában – 5 év elteltével 
évülnek el.

Import forgalom esetén az ellenőrzés tárgya elsősorban - érthető módon 
- azokra a tényezőkre vonatkozik, amelyek természetüknél fogva 
befolyásolják a fizetendő közteher (vám, áfa, ) mértékét. Ezért elsősorban 
a vámérték-megállapítási szabályokat kell megvizsgálni, mivel ez képezni 
a megállapítandó vám alapját,  egyben mint vámérték része az általános 
forgalmi adó alapjának is. Mivel a vám is illetve az áfa is érték alapú ezért 
szigorú jogszabályi előírások rendezik a szabályszerű eljárást. Nagyon röviden 
összefoglalva ez azt jelenti, hogy a fizetendő vám alapja nem egyezik meg az 
áru köznapi értelemben vett értékétől (azaz a számlán szereplő értéktől). Azt 
számos – még külföldön felmerülő - költségtényező befolyásolja, úgymint a 
szállítási-és biztosítási díj, anyagköltségek és rakodási díj, stb. Alkalmazni kell 
továbbá a szállítmányozásban ismert INCOTERMS szokványokat is, amely 
szintén jelentős a korrekt vámérték meghatározásánál. Hasonló figyelemmel 
kell eljárni az áruosztályozási kérdésekben is. A szabad forgalomba bocsátás 
során az alkalmazandó vámtételeket a vámtarifa határozza meg. Jogszabályi 
alap: A TANÁCS 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a 
statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról. A szabály 
lényegét tekintve egy statisztikai áruleíró és kódrendszer, azaz minden árut 
meghatározott szempontok szerint be kell sorolni egy áruosztályba, azon 
belül egy árucsoportba, ahol egy számkódnak felel meg. A közös vámtarifa 
jellegéből adódóan tehát egy számkódhoz rendelt termék mindig ugyanazt 
az árut jelenti az Európai Unióban, tehát az alkalmazandó vámtételek mellett 
kitűnő alapot szolgáltat statisztikai céloknak is. Nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül azt sem, hogy ezek az adatbázisok a vámpolitikai intézkedések alapjául 
is szolgálhatnak. Bár a vámok közgazdasági szerepe az utóbbi időben 
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jelentősen átalakult, nem a bevételszerző (fiskális) szerep a hangsúlyos, hanem 
a kereskedelem politikai funkció. De mint bevételi tényező –mégis - mindig 
szerepel a költségvetésben, akár a hazai, akár az Európai Unió szemszögéből 
nézzük ( DG TAXUD).  Külön jelentősége van emiatt az áruosztályozásnak, 
hiszen alapvetően ez dönti el az alkalmazott vámtételt. Azt gondolom, hogy 
nem kell külön hangsúlyozni, hogy nem esik egy tekintet alá, ha egy termék 
vámtétele 35 % és e helyett olyan vámtarifaszám alá osztályozzuk, ahol az 
alkalmazandó vámtétel csupán 3 %. El kell ismerni azonban azt is, hogy az 
áruosztályozás nem tekinthető rutin feladatnak. A feldolgozóipar fejlődésével 
egyre újabb és újabb termékek jelennek meg a forgalomban, amelyeknek a 
helyes besorolása csak több szakértői vélemény, illetve vizsgálat lefolytatása 
után lehetséges megnyugtató módon.

Az ellenőrzés lefolytatása

A vámhatóság köteles az utólagos ellenőrzés lefolytatásáról annak megkezdése 
előtt legalább tizenöt nappal az ügyfelet írásban értesíteni.

A vámhatóság mellőzheti az ügyfél előzetes értesítését, ha fennáll a 
lehetősége annak, hogy a vizsgálat alá kerülő bizonylatokat, könyvviteli 
és egyéb nyilvántartásokat, iratokat, megsemmisítik, meghamisítják. Ha a 
vámhatóság az előzetes értesítést mellőzi, az ellenőrzés a megbízólevélnek az 
ügyfél részére történő átadásával kezdődik. Az utólagos ellenőrzésről szóló 
értesítésnek tartalmaznia kell: 

1. az ellenőrzést végző vámhatóság megnevezését, az értesítés iktatószámát, 

2. az ellenőrzött ügyfél megnevezését, székhelyét, adóazonosító számát, 

3. a vizsgálat célját, témakörét és azt az időszakot, amelyre a vizsgálat irányul, 

4. azokat a jogszabályokat, amelyeken az ellenőrzés alapul, 

5. az ellenőrzés megkezdésének, tervezett befejezésének időpontját, 

6. felhívást az ellenőrzést végző tevékenységének elősegítésére, támogatására, 
a vele való együttműködésre, 

7. az ellenőrzést lefolytató hatóság vezetőjének aláírását, a hatóság bélyegzőle-
nyomatát és a keltezést.
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Az utólagos ellenőrzést végző pénzügyőr jogosultságát szolgálati 
igazolvánnyal és megbízólevéllel köteles igazolni.

A megbízólevélnek tartalmaznia kell:

- az ellenőrzést lefolytató vámhatóság megnevezését, vezetőjének aláírását, 
valamint a vámhatóság adatait, bélyegzőlenyomatát,

- az ellenőrzött ügyfél megnevezését, székhelyét, adóazonosító számát,

- az ellenőrzés alapját képező jogszabályok megnevezését,

- a vizsgálatot végzők nevét, megbízásuk tartalmát,

- az ellenőrzés megkezdésének, tervezett befejezésének időpontját,

- a megbízó levél keltét.

Az ügyfél vámellenőrzés alá eső külkereskedelmi tevékenységével 
kapcsolatos bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat és egyéb iratokat, 
valamint  adathordozókat és  más tárgyi bizonyítékokat átvételi elismervény 
ellenében a vámhatóság bevonhatja. Az átvételi elismervényen a bevont 
iratokat, adathordozókat részletezni kell. 

Az iratok, adathordozók, bizonyítékok a hivatali helyiségben történő 
tanulmányozás céljából is bevonhatók, ilyen esetben 60 napon túl, de 
legfeljebb az utólagos ellenőrzés lezárásáig csak az illetékes vámszerv 
vezetőjének engedélyével és az ellenőrzött ügyfél egyidejű értesítésével 
tarthatók a vámhatóságnál.

Az iratokról bevonásuk előtt az ügyfél saját költségére másolatot készíthet. 
Ha az ügyfél kéri, a vámhatóság az eredeti okmányok helyett az ügyfél által 
készített és az ügyfél által eredetivel egyezőként elismert másolatot vonja be.
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A vámhatóság utólagos ellenőrzést végző tagja az ellenőrzés lefolytatásához 
- az ellenőrzött ügyfél működési rendjét figyelembe véve - a közigazgatási 
hatósági el-járás általános szabályairól szóló törvényben a szemlére és a 
hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályokban rögzített jogosultságokon 
túl adathordozók adattartalmát rögzítheti és leltárfelvételt készíthet. A 
közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben, 
valamint e bekezdésben szereplő jogosultságok gyakorlásának nem feltétele 
a helyszíni ellenőrzés elrendelése.

Ha az ellenőrzött ügyfél vállalkozási tevékenységét magánszemély lakásában 
végzi, vagy e tevékenységéhez más személy ingatlanát veszi igénybe, az 
ellenőrzés megkezdésekor tisztázni kell, hogy az ügyfél tevékenységét a 
más tulajdonában levő lakás vagy ingatlan mely helyiségeiben, részeiben 
végzi. Az ellenőrzést csak az ügyfél által használt helyiségekben, helyeken 
lehet lefolytatni, a helyiség használatára vonatkozó adatokat elsősorban 
a tulajdonos és az ellenőrzött ügyfél között létrejött szerződés alapján kell 
megállapítani.

A nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a honvédelmi szervek területére 
történő belépés szabályait külön jogszabályok tartalmazzák.

Az utólagos ellenőrzésről szóló értesítésben megjelölt vizsgálati időtartamra 
vo-natkozóan az ellenőrzött ügyfél az értesítés átvételének időpontjától 
az ellenőrzés lezárásának napjáig az ellenőrzés tárgyát képező üggyel 
kapcsolatban módosítást, vámvisszatérítést, vámelengedést, mérséklést 
vagy más olyan eljárást kezdeményezhet, amely a vámtartozással és a nem 
közösségi adókkal és díjakkal kapcsolatos fizetési kötelezettségét, helyzetét 
megváltoztatja. A kérelem érdemi elbírálását az illetékes vámhatóság 
az utólagos ellenőrzés lezárásáig felfüggeszti, és egyidejűleg a kérelem 
benyújtásáról az utólagos ellenőrzést végző hatóságot értesíti.

Ha a fenti szerinti kérelmet a vámhatóság elbírálja, annak eredményét az 
utólagos ellenőrzés megállapításainál nem lehet figyelembe venni.
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A helyszínen tartott utólagos ellenőrzést az ellenőrzött ügyfélnél a 
tevékenysége idején (munkaidőben), más személynél napközben, 8 és 20 óra 
között lehet lefolytatni. Ettől az ellenőrzött ügyfél kérelmére el lehet térni.

A vámhatóság hivatali helyiségében az utólagos ellenőrzést lehetőleg a 
hivatali időben kell megtartani. A hivatali időt úgy kell megállapítani, hogy 
az az érdekelt meghallgatását annak munkaidején kívül is lehetővé tegye.

Az utólagos ellenőrzés során az ügyfél köteles különösen: a bizonyítékokat 
- ideértve szükség esetén azok hitelesített magyar nyelvű fordítását 
is - a vámhatóság által meghatározott időpontra az ellenőrzést végzők 
rendelkezésére bocsátani, illetve az utólagos ellenőrzéshez szükséges tények, 
körülmények és egyéb feltételek megismerését biztosítani, szóban vagy 
írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs anyagokba a 
betekintést lehetővé tenni.

A fentiekben rögzített kötelezettségek megszegése esetén a vámhatóság 
végzéssel, határidő megjelölésével kötelezheti az utólagos ellenőrzés alá 
vont ügyfelet kötelezettségei teljesítésére. Amennyiben az ellenőrzés alá 
vont ügyfél a kötelezettségét határidőn belül nem teljesíti, az utólagos 
ellenőrzést végző vámszerv intézkedik a vámtörvényben meghatározott 
jogkövetkezményekről.

Összegzés

A fenti tanulmány alapján megállapítható, hogy a vámhatóság által alkalmazott 
különféle ellenőrzések közül leginkább az utólagos ellenőrzés bír kiemelt 
jelentőséggel. A vámhatóság és az adóhatóság fúziója révén lehetővé vált, 
hogy az utólagos ellenőrzéssel egyidejűleg különféle adónemek vizsgálata 
is megtörténjen, ezzel is hatékonyabb működést érhetünk el. Tekintettel arra, 
hogy a vonatkozó, joghatással bíró vámkezeléseket mindig annak napján 
hatályos rendelkezések alapján kell elvégezni, ezért a jogszabályi változások 
figyelemmel kísérése nagyon nagy jelentőséggel bír. Elképzelhető ugyanis, 
hogy egy- egy vizsgált jogintézményre az utólagos ellenőrzés időpontjában 
már más eljárási szabályok vonatkoznak, ezért a szakterület sikerének a 
kulcsa kiválóan képzett elméleti és gyakorlati szakemberek kezében van.
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ZAT

Dr. Tóth Andrea Noémi 

Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori 
Iskola, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

A távoltartás hazánkban a 2006. évi LI. törvénnyel került a büntetőeljárási 
kényszerintézkedések közé, a 2009. évi LXXII. törvény értelmében a 
rendőrség 72 órára ideiglenes megelőző távoltartást, a polgári bíróság pedig 
nemperes eljárásban harminc napra megelőző távoltartást rendelhet el. Ezen 
anomáliákkal küzdő rendszert állítja új kihívás elé az Európai Parlament 
és Tanács 2011/99/EU irányelve (2011. december 13.) az európai védelmi 
határozatról, amelynek az Európai Unió tagállamainak 2015. január 11-ig 
kell megfelelniük és biztosítaniuk, hogy az irányelvben megfogalmazott, 
távoltartás jellemzőivel bíró határozat más tagállamban történő kibocsátását 
elismerik és biztosítják a területükön tartózkodó természetes személyek 
számára azt a védelmet, amelyben a kibocsátó tagállamban is részesülnének. 

Kulcsszavak: európai védelmi határozat, 2011/99/EU irányelv, távoltartás, 
családon belüli erőszak, büntetőeljárás
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Bevezetés

A távoltartás a kezdeti javaslatok szándéka szerint a családon belüli erőszak 
elleni hatékony fegyverként került volna be a magyar jogrendszerbe, 
amely a sértettek számára azonnali, hatékony segítséget nyújt, és könnyen 
hozzáférhető, elméleti alapjaként pedig a hátrányos helyzetben levő 
személyek részére nyújtandó pozitív diszkrimináció említhető meg (Szemesi 
2009). A 45/2003. (IV. 16.) országgyűlési határozat a családon belüli erőszak 
megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról 
volt az első távoltartással kapcsolatos magyar jogszabály, mely „távoltartó 
határozat” bevezetését szorgalmazta. Később a témában született legnagyobb 
jelentőséggel bíró T/9837. számú törvényjavaslat a távoltartást egyértelműen 
a családon belüli erőszak elleni hatékony fegyverként nevesítette, s két 
formáját, az ideiglenes távoltartó határozat és a távoltartó határozat magyar 
jogba integrálását szorgalmazta. Az áldozatok számára történő valódi 
segítségnyújtást támasztja alá, hogy a távoltartó határozat mind polgári-, 
mind pedig büntető ügyekben meghozható lett volna. 
  Ezen elképzelésektől jelentősen eltávolodva a 2006. évi LI. törvénnyel 
a büntetőeljárási kényszerintézkedések sorába került, az előzetes letartóztatás 
egyik alternatívájaként. Már a rendszerbeli elhelyezése is mutatja, hogy 
folyamatban lévő büntetőeljárást feltételez, anélkül nem rendelhető el, 
alkalmazásának feltételei alapján pedig elsősorban a bizonyítás sikerességét 
hivatott elősegíteni, s csak másodlagos - mintegy járulékos- pozitívum a 
sértettek védelme. Láthatjuk, hogy mennyire messze került e távoltartás a 
kezdeti célkitűzések során megfogalmazott ideáktól. Alátámasztja ezt az 
első évek gyakorlata is, amikor egyértelművé vált, hogy ennél hatékonyabb, 
gyorsabb és erősebb védelemre, segítségre van szükség, ha a távoltartással 
kifejezetten a családon belüli erőszakot és kívánjuk megfékezni és azt 
megelőzni, hogy a terhelt a sértett közelébe menjen, kapcsolatot teremtsen 
vele, továbbá ha az áldozatokat ért negatív hatásokat is e jogintézménnyel 
szeretnénk orvosolni. 

2009-ben született meg a hozzátartozók közötti erőszak miatt 
alkalmazható távoltartásról szóló törvény, amely alapján a rendőrségnek a 
bántalmazás helyszínén lehetősége van elrendelni az ideiglenes megelőző 
távoltartást 72 órára, továbbá a bíróság nemperes eljárásban a megelőző 
távoltartást rendelheti el maximum 30 napra. E törvényhez kapcsolódó 
kommentár (Complex 2013) egyértelműen kimondja, hogy a törvény főképp 
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az osztrák jogszabályra és az osztrák gyakorlat során felgyűlt tapasztalatokra 
támaszkodik. Nem ok nélkül választotta a magyar jogalkotó is mintának az 
Ausztriában akkor már egy évtizede működő rendszert, hiszen ott az első 
erőszakellenes törvény 1997. május 1-jén lépett hatályba lépett, melynek 
sikerességének záloga az volt, hogy gondos előkészítés előzte meg és ezáltal 
a gyakorlati működése is biztosítva volt.

A 2009-ben kialakított jogi környezettel Magyarország is igyekezett 
követni a mintaként számon tartott osztrák rendszer pilléres szerkezetét, s 
a sértettek és bántalmazottak számára megteremteni a hatékony és azonnali 
segítségnyújtás lehetőségét, azonban e rendszer működése is küzd még 
hiányokkal és anomáliákkal. Mindezen problémák és hiányosságok ellenére 
azonban hamarosan hazánknak is biztosítania kell a határokon átívelő 
védelmet, melyet az Európai Parlament és Tanács 2011/99/EU irányelve 
(2011. december 13.) az európai védelmi határozatról megkövetel. 

Az európai védelmi határozat

2007. december 13-án aláírták és 2009. december 1-jén lépett hatályba 
a Lisszaboni Szerződés, amely megszüntette az Európai Unió pilléres 
rendszerét és egységes keretet adott működésének. A bűnügyi együttműködés 
meghatározó elvévé emelte a kölcsönös elismerést (Farkas, Róth 2012). Az 
EUMSz. 82. cikk (1) bekezdése szerint „Az Unióban a büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi együttműködés a büntetőügyekben hozott bírósági 
ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapul, és magában 
foglalja a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 
közelítését a (2) bekezdésben és a 83. cikkben említett területeken.” Ez 
tehát azt jelenti, hogy az Európai Unió tagállamai egymás meghatározott 
jogi aktusait minden további eljárás és elismerő aktus nélkül érvényesnek 
és egyben végrehajthatónak tekintik. Azaz az állami büntetőhatalom átlép az 
országhatárokon, vagyis a büntetőhatalom is szabad mozgást nyer (Alföldi 
2011). A 82. cikk (2) bekezdésében az EUMSz úgynevezett minimum 
harmonizációra (Várnay, Papp 2010) ad felhatalmazást: „Amilyen mértékben 
az a több tagállamra kiterjedő vonatkozású büntetőügyekben a bírósági 
ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésének, valamint a rendőrségi és 
igazságügyi együttműködésnek a megkönnyítése érdekében szükséges, az 
Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott 
irányelvekben szabályozási minimumokat állapíthat meg. E szabályoknak 
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figyelembe kell venniük a tagállamok jogi hagyományait és jogrendszerei 
közötti különbségeket….” Szigorú értelemben nem is sorolhatjuk ezt az elvet 
az uniós jogharmonizáció módszerei közé, hiszen épp az a lényege, hogy a 
tagállamok elismerik egymás szabályait, még abban az esetben is, ha azok 
eltérőek. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy a kölcsönös elismerés elvének 
alkalmazásával a tagállami szabályok közeledni fognak egymás felé, hiszen 
csak így tudnak eleget tenni az elismerés kötelezettségének. 

Rendes jogalkotási eljárás keretében került elfogadásra a 
2011/99/EU irányelv tizenkét állam- köztük a Magyar Köztársaság- 
kezdeményezésére. Előzményként említi meg az EUMSz 82. cikkében írt 
kölcsönös együttműködést, a stockholmi programot, a nők elleni erőszak 
felszámolásáról szóló 2009. november 26-i európai parlamenti állásfoglalást 
és a Tanács 2011. június 10-i állásfoglalását, amelyben célként tűzték ki egy 
olyan együttműködési mechanizmus kialakítását, amely a bűncselekmények 
áldozatainak védelmével kapcsolatos határozatok kölcsönös elismerését 
biztosítja. 

Az irányelv a természetes személyeknek nyújtott védelem fenntartását 
kívánja meg bármely más tagállamban, ahová elutazott, vagy elutazik, így 
meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a kibocsátó tagállam 
(az a tagállam, amelynek joga alapján elfogadták a védelmi intézkedést) és 
a végrehajtó tagállam (a másik tagállam, ahol a védett személy lakni vagy 
tartózkodni kíván) közötti elismerésre irányuló együttműködés alapul. 
Természetesen az eltérő jogi hagyományok miatt lehetséges, hogy más-más 
hatóságok – akár nem is büntetőbíróságok- járnak el és bocsátanak ki védelmi 
intézkedést az egyes tagállamokban, azonban nem kötelezi őket a nemzeti 
rendszereik módosítására sem a védelmi intézkedés elfogadása céljából, sem 
pedig egy számukra új büntetőjogi rendszer bevezetésére vagy módosítására. 
Azonban az belátható, hogy amennyiben a tagállamok meg akarnak felelni 
az irányelvnek és a kölcsönös elismerés alapelvének, úgy ki kell alakítaniuk 
a védelmi intézkedés jogi hátterét. Fontos, hogy az irányelv olyan védelmi 
intézkedésekre vonatkozik, amelynek kifejezett célja egy személynek 
valamely más személy olyan bűncselekményével szembeni védelme, amely az 
adott személy életét, testi és lelki épségét és nemi integritását vagy méltóságát 
és személyes szabadságát bármilyen módon veszélyeztetheti, továbbá amely 
intézkedések bűncselekmények ismételt elkövetésének megelőzésére vagy 
a korábbi bűncselekmények következményeinek enyhítésére irányulnak. A 
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tagállamok azonban nem kötelesek európai védelmi határozatot kibocsátani 
olyan büntetőjogi intézkedés alapján, amely nem kifejezetten egy személy 
védelmét, hanem elsődlegesen valamilyen egyéb célt – például az elkövető 
társadalmi rehabilitációját – szolgálja. Nem lehet alkalmazni az irányelvet 
továbbá tanúvédelem céljából elfogadott intézkedések elismerésére 
sem, azonban meg kell jegyeznünk, hogy nem kizárt, hogy a távoltartás 
tanúvédelmi funkciót is betöltsön (Szabó 2012), de kizárólag erre alapozva 
nem kérhető az európai védelmi határozat kibocsátása. Az irányelvet kizárólag 
a büntetőügyekben elfogadott védelmi intézkedésekre kell alkalmazni, így 
nem vonatkozik a polgári ügyekben elfogadott védelmi intézkedésekre. 
Nincs jelentősége ugyanakkor, hogy a büntetőügyben kibocsátott védelmi 
intézkedést valamely polgári, közigazgatási, vagy büntető hatóság fogadta-e 
el. Mivel hazánkban az ideiglenes megelőző távoltartást és a megelőző 
távoltartást nem tekinthetjük büntetőügyben elfogadott védelmi intézkedésnek, 
így arra majd külön jogforrás vonatkozik. Az Európai Parlament és a Tanács 
rendeletének javaslata vonatkozik majd a polgári ügyekben hozott védelmi 
intézkedések kölcsönös elismerésére, s így teljesedik ki a védett személyek 
számára nyújtható határon átívelő védelem. 

Az irányelv alapvető rendelkezései között fogalmazza meg a 
gyorsaságot, a védett személynek és képviselőjének tájékoztatását, továbbá az 
áldozatok, különösen a kiszolgáltatottak és fogyatékkal élők szükségleteinek 
figyelembevételét és a tagállamok hatóságai közötti rugalmas együttműködés 
követelményét is. 

Az európai védelmi határozat értelmében a végrehajtó tagállam 
illetékes hatósága elfogadja a kibocsátó állam által hozott védelmi intézkedés 
létezését és érvényességét, az abban ismertetett tényállást, és egyetért azzal, 
hogy védelmet kell nyújtani és azt a nemzetközi jogával összhangban fenn kell 
tartani. Európai védelmi határozat csak akkor bocsátható ki, ha a kibocsátó 
államban korábban olyan védelmi intézkedést írtak elő, amely legalább egyet 
tartalmaz a következő előírások közül: tilalom arra vonatkozóan, hogy az 
érintett személy belépjen bizonyos helyekre, helységekbe vagy meghatározott 
területekre, ahol a védett személy tartózkodik, vagy amelyeket látogat. 
További elem lehet a védett személlyel való, bármely formában történő 
érintkezés tilalma vagy szabályozása, beleértve a telefonon, elektronikus 
vagy hagyományos levélben, telefaxon vagy egyéb eszközök révén történő 
érintkezést is; vagy tilalom vagy szabályozás arra vonatkozóan, hogy az 
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érintett személy előre meghatározott távolságon belül megközelítse a védett 
személyt. Tekintettel a tagállamok eltérő jogi hagyományaira, a végrehajtó 
tagállamnak nem kell minden esetben ugyanazt a védelmi intézkedést 
meghoznia, mint amit a kibocsátó tagállam elfogadott, hanem mérlegelési 
jogkörében bármilyen olyan intézkedést elfogadhat, amelyet hasonló esetben 
a védelem fenntartása céljából a nemzeti joga szerint megfelelőnek és 
célszerűnek tartana. Amennyiben a kibocsátó állam megszünteti az európai 
védelmi határozatot, akkor a végrehajtó államnak is meg kell szüntetnie a 
védelmet, de azt nem tiltja semmi, hogy a saját nemzeti jogával összhangban, 
önállóan intézkedéseket tegyen a védelem fenntartása céljából. Mivel ezen 
irányelv hatálya olyan esetekre terjed ki, amelyekben a védett személy elutazik 
egy másik tagállamba, a végrehajtó állam az európai védelmi határozat 
kibocsátása vagy végrehajtása révén nem kap hatáskört a veszélyeztető 
személlyel szemben kiszabott fő-, felfüggesztett, alternatív, feltételes vagy 
mellékbüntetésekre, vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozóan, ha a 
veszélyeztető személy továbbra is a védelmi intézkedést elfogadó államban 
lakik. A hatóságok rugalmasságát és együttműködését követeli meg az irányelv 
a határozat megsértése esetén is, ugyanis a végrehajtó tagállam értesíti erről a 
kibocsátó tagállam illetékes hatóságát. Ez utóbbi haladéktalanul dönthet ennek 
szankcionálásáról, de emellett a végrehajtó tagállam is kiszabhat szankciót az 
európai védelmi határozat megsértése miatt. A kölcsönös elismerés elvének 
szellemében a tagállamoknak ösztönözniük kell a hatóságok közötti közvetlen 
kapcsolatfelvételt, a bírák, ügyészek, rendőrök és igazságügyi alkalmazottak 
számára megfelelő képzés nyújtását, és oktató és felvilágosító kampányokba 
kell integrálni a témában megszerzett információkat.

 
Záró gondolatok

Az irányelv az EUMSz 288. cikke alapján „… az elérendő célokat tekintve 
minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és az eszközök 
megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja.” A tagállamoknak – köztük 
Magyarországnak is- 2015. január 11-ig kell átültetnie belső jogába ezt 
irányelvet, amelynek megfelelően hatályba kell léptetniük azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, melyek ehhez szükségesek. 
Mindez nagy feladat elé állítja a tagállamok jogalkotását, hiszen figyelemmel 
az Európai Unión belüli mozgásszabadságra, egy tagállamban egy természetes 
személynek biztosított védelmet bármely más olyan tagállamban is fenn kell 



299

tartani, amelybe az adott személy elutazik, vagy elutazott. Láthattuk, hogy 
a magyar büntetőeljárásban kényszerintézkedésként elrendelhető távoltartás 
az irányelvben foglalt kritériumoknak teljes mértékben megfelel, így 
Magyarország kibocsátó államként megfelel az irányelvben foglaltaknak, 
azonban az kérdéses, hogy végrehajtó államként hogyan tudják majd a 
hatóságok kezelni az európai védelmi határozatot. Hazánk számára problémát 
jelenthet, hogy az irányelv értelmében törekedni kell azon védelmi szint 
biztosítására, mint amit a védett személy a kibocsátó államban kapott, illetőleg 
kapott volna, s amennyiben az egy fejlettebb háttér-intézményrendszerrel 
rendelkező tagállam védelmi szintjét jelenti, úgy nem biztos, hogy ennek 
maradéktalanul eleget tudunk tenni. Az európai védelmi határozatról szóló 
irányelv a tagállami távoltartó határozatokat alapnak tekintve már a családon 
belüli erőszak elleni harc egy magasabb lépcsőjét kívánja felépíteni, amelyre 
vélhetően Magyarország is fel tud majd lépni.
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A TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ 
VALÓ JOG ÉS A BETEGJOGOK KAP-

CSOLATA

Török Erzsébet Zsuzsanna
Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Doktori Iskola, 

Miskolc, Magyarország

Absztrakt

Magyarországon az egészségügyi törvényben megjelenő betegjogok határoz-
zák meg, hogy az állampolgárok hogyan érvényesíthetik emberi jogaikat az 
egészségügyi ellátásban.

A betegjogokat az Alaptörvényben megjelenő alapjogokból eredeztethetjük. 
A betegjogok egyik legfontosabb gyökere a testi és lelki egészséghez való 
alapjog. E két kategória szoros kapcsolata az előadásom fő tárgya. Ennek 
keretében megvizsgálom az Alaptörvényben és az egészségügyi törvényben 
szereplő kifejezésbeli eltérést. Az egészségügyi ellátáshoz való jog, azon be-
tegjog, amelyben leginkább megjelenik a testi és lelki egészséghez való jog, 
mint például a folyamatosan hozzáférhető egészségügyi ellátásban.

Előadásomban a testi és lelki egészséghez való jognak a betegjogokban való 
konkrét megnyilvánulási formáinak feltárására törekszem.

Kulcsszavak: Alaptörvény, Egészségügyi törvény, Betegjogok, Testi és lel-
ki egészséghez való jog, Egészségügyi ellátáshoz való jog
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Bevezető

Jelen tanulmány tárgya a testi és lelki egészséghez való jog vizsgá-
lata a betegjogokkal összefüggésben. Véleményem szerint az egészségügyi 
ellátáshoz való jog, azon betegjog, amelyben a leginkább megjelenik a testi 
és lelki egészséghez való jog, ezért erre a területre helyezem a hangsúlyt.

Fontosnak tartom a fogalmak tisztázásával indítani. Az alapjogok 
hagyományosan az állam és az egyén alapvető, legfontosabb viszonyait sza-
bályozzák, részben az állam hatalma elé állítanak korlátokat az egyén szabad-
ságának, autonómiájának védelme érdekében, részben állami szolgáltatások 
iránti igényeket alapoznak meg. E jogok alapvető jellegéből következik, hogy 
érvényesülésüket különleges garanciák övezik. Az alapjogok ma már nem 
csak az állammal szemben nyújtanak védelmet, hanem az állam az alapjogok 
érvényesülését a szakjogági törvények közvetítésével az egyének egymáshoz 
való legfontosabb viszonyaiban is biztosítja.205 

Az egészségügyi törvényben206 meghatározott ún. betegjogok sza-
bályozzák, a beteg és az egészségügyi szolgáltató közötti viszonyt. Szabá-
lyozzák, hogy az állampolgárok hogyan érvényesíthetik emberi jogaikat az 
egészségügyi ellátásban.207 Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a betegjogok 
gyűjtőfogalom, azon jogosultságok összességét jelenti, amelyek megilletik 
mindazon személyeket, akik igénybe veszik az egészségügyi szolgáltatást.208 
A betegek jogainak fokozott védelme nyilvánvalóan nem jelentheti sem azt, 
hogy a beteget nem terhelik kötelezettségek a gyógyító tevékenység során, 
sem azt, hogy az egészségügy más szereplőit ne illetnék meg hasonlóképpen 
megfelelő jogok azért, hogy a mellérendeltségen alapuló orvos- beteg kap-
csolat egyensúlya ne billenjen meg.209

205  Sári János- Somody Bernadette: Alapjogok, Alkotmánytan II., Osiris Kiadó, Buda-
pest, 2008, 33. o.
206  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
207  Mogyorósi Dorottya: Az egészségügy, az állampolgár és a jog, in: A betegek jogai. 
szerk.: Polecsák Mária,Vince Kiadó, Budapest, 1999, 27. o.
208  Decastello Alice: Mediáció az Egészségügyben, HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó, 
Budapest, 2010, 62. o.
209  Mogyorósi Dorottya: Az egészségügy, az állampolgár és a jog, i.m., szerk.: 
Polecsák Mária, 28-29. o.
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Testi és lelki egészséghez való jog

Olyan alapjog ez, amellyel a betegjogok szinte egybeforrnak, hiszen 
az egészségünkkel kapcsolatos valamely probléma miatt vesszük igénybe az 
egészségügyi ellátórendszert, amely betegjogokkal biztosított egészségügyi 
ellátást nyújt. 

Az Alaptörvény úgy rendelkezik, hogy „Mindenkinek joga van a tes-
ti és lelki egészséghez.”210 Összevetve az egészségügyi törvénnyel megálla-
pítható, hogy az Eütv. az egészségügyi ellátásról szól, míg az Alaptörvény 
az egészséghez való jogról rendelkezik. Az egészséghez való jog fogalmilag 
szélesebb perspektíva, mint az egészségügyi ellátáshoz való jog. Másképpen 
az egészségügyi ellátáshoz való jog az egészséghez való jognak csupán egyik 
részjogosítványa.211 Érdemes ezen a ponton megvizsgálni a már hatálytalan 
Alkotmány ide vágó szabályát. Az Alkotmány úgy rendelkezett, hogy „A Ma-
gyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű 
testi és lelki egészséghez.”212 Összevetve az Alkotmány és az Alaptörvény 
szabályát egy fogalmi bővítés és szűkítés is megfigyelhető. A személyi kört 
tekintve már nincs csak az ország területén élőkre korlátozva ezen jog biz-
tosítása, hanem mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Azonban 
nem a lehető legmagasabb szintűhöz, mivel ez a jelző kikerült az Alaptörvény 
szövegéből. Ez pedig kérdéseket vet fel. Ugyan a magyar egészségügy fino-
man szólva sem működött és nem is működik tökéletesen, de az Alkotmány-
ban biztosított lehető legmagasabb jelző egyfajta biztonságérzetet nyújtott. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy rettegnünk kellene ezt követően az egészség-
ügyi ellátás színvonalának rohamos romlásától, és azt is mondhatjuk, hogy ez 
csak egy jelző, de mégis lehetnek vonzatai a gyakorlatban. Gondolok itt pl. a 
kórházi ágyak csökkentésére, vagy a várólisták növekedésére. Véleményem 
szerint ezt az előbb vázolt párhuzamot támasztja alá az Alaptörvény alábbi 
rendelkezése: a testi és lelki egészséghez való jog érvényesülését Magyar-
ország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az 
egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a 
munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a 
rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének bizto-
sításával segíti elő.213 Tehát az egészségügyi ellátás megszervezése során az 
210  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), Szabadság és Felelősség, XX. cikk 
(1) bek.
211  Sári János- Somody Bernadette: i.m. 325. o.
212  1949. évi XX. törvény 70/D. § (1) bek.
213  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), Szabadság és Felelősség, XX. cikk 
(2) bek.
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államot már nem köti a lehető legmagasabb szintű jelző. Viszont az Alaptör-
vény ezen szakasza a betegjogokkal kapcsolatba hozza pl. a távolinak tűnő 
egészséges környezethez való jogot. A fentiek értelmében tehát az egészség-
ügyi törvény az egészségügyi ellátásról szól. Az egészségügyi ellátáshoz való 
jog olyan betegjog, amely a törvény alapján lényegében négy elemet foglal 
magában:214 Ebből kettő az, ami igazából a testi és lelki egészséghez való 
joghoz kapcsolható.

• Egyrészt, hogy „minden betegnek joga van - jogszabályban meg-
határozott keretek között – az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, 
folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének meg-
felelő egészségügyi ellátáshoz.”215

Ez a szakasz tartalmazza a jogosultság jogszabályban foglalt keretek 
közötti korlátozhatóságát, azaz nem tekinthető abszolút korlátok nélküli jogo-
sultságnak. Természetesen a jogszabályban történő korlátozás lehetősége ön-
magában nem tekinthető az ellátáshoz való jog sérelmének, hiszen a törvény 
alapvető garanciális rendelkezése, hogy ez a jog kizárólag jogszabály keretei 
között korlátozható. Gyakorlatilag ez a korlát kizárólag az egészségbiztosítá-
si rendszer keretében igénybe vett szolgáltatások tekintetében - és alapvetően 
az anyagi lehetőségek szűkös volta miatt - érvényesül, pl. az Ebtv.216 beuta-
láshoz köti egyes ellátások térítésmentes igénybevételét.217

Az egészségügyi ellátás akkor megfelelő, ha az adott egészségügyi 
szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok, valamint irányelvek 
megtartásával történik. A folyamatos hozzáférhetőség alatt azt értjük, hogy 
napi 24 órán keresztül biztosítva van az igénybevétel lehetősége.218 Ez a „24 
órás” szabály nem jelenti azt, hogy a teljes ellátórendszer teljes kapacitással 
üzemel, de jelenti, hogy az ország bármely területén élő beteg azonos eséllyel 
jusson hozzá a nap 24 órájában a szükséges ellátáshoz. Azaz pl. az ügyeleti 
feladatokat az ország egész területén egységes elvek szerint kell megszervez-
ni, úgy hogy szakmai szempontból meghatározott időn belül minden beteg 
egészségügyi intézménybe juthasson.219

Az egyenlő bánásmód követelménye folytán az egészségügyi szol-
214  Sári János- Somody Bernadette: i.m. 262. o.
215  Eütv. 7. § (1) bek.
216  Az egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (röviden Ebtv.) 
217  Bölcs Ágnes: A betegek jogai a hazai szabályozás tükrében, Házi Jogorvos, 
Háziorvosok Országos Egyesületének lapja, 2009. szeptember; II. évfolyam 1. Különszám, 4. o.
218  Mogyorósi Dorottya: A beteg jogok, i.m., szerk.: Polecsák Mária: i. m. 32. o.
219  Bölcs Ágnes: i.m. 4. o.



304

gáltatás során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés minden, az egész-
ségi állapottal össze nem függő ok alapján.220 Ez az előírás azt a követelményt 
fogalmazza meg, hogy kizárólag szakmai okok, a beteg egészségi állapota 
miatt lehet az ellátás során különbséget tenni.221 A rendelkezés az Alaptör-
vény alábbi szabályán alapul: „Magyarország az alapvető jogokat mindenki-
nek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, 
nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi szár-
mazás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül 
biztosítja.”222

• Másrészt ide kapcsolható a törvény következő rendelkezése is: 
„Amennyiben a beteg az adott egészségügyi szolgáltatónál nem részesíthető 
az egészségi állapota által indokolt legrövidebb időn belül a szükséges el-
látásban, tájékoztatni kell őt arról, hogy az adott ellátás mely egészségügyi 
szolgáltatónál biztosítható. A beteget a külön jogszabályban meghatározott 
esetben és módon kell várólistára helyezni. A várólistára helyezéskor a bete-
get a várakozás okáról és annak várható időtartamáról, illetve esetleges kö-
vetkezményeiről tájékoztatni kell.”223 

Az egészségügyi ellátáshoz való jog részjogosítványként biztosítja 
a betegnek, hogy amennyiben rövid időn belül az egészségi állapota által 
indokolt szakmai ellátásban az őt kezelő egészségügyi intézmény nem tudja 
részesíteni, vagy be kell utalni egy olyan másik egészségügyi intézménybe, 
ahol megoldható az ellátása, vagy várólistára kell helyezni.224A várólista in-
tézményét akkor alkalmazzák, ha egy adott egészségügyi ellátásra nagyobb 
az igény, mint amit az egészségügyi rendszer az adott időben teljesíteni ké-
pes. A várólista határozza meg, hogy a várakozó páciensek milyen sorrend-
ben juthatnak a megfelelő egészségügyi ellátáshoz.225 Tehát a várólista nem 
más, mint a korlátozottan rendelkezésre álló technológiák elosztásának egyik 
jogi kezelési lehetősége. Kétféle várólistát különíthetünk el: intézményi és 
központi várólistát, valamint ezen túlmenően a járóbeteg szakellátók beteg-
fogadási listát vezetnek.226 A várólistával kapcsolatos részletes szabályokat a 

220  Mogyorósi Dorottya: A beteg jogok, i.m., szerk.: Polecsák Mária: i. m. 32. o.
221  Kőszegfalvi Edit: Egészségügyi és betegjogi kézikönyv, KJK-KERSZÖV Jogi és 
Üzleti Kiadó, Budapest, 2001, 21. o.
222  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), Szabadság és Felelősség, XV. cikk 
(2) bek.
223  Eütv. 9. § (1)-(3) bek.
224  Kőszegfalvi Edit: i.m. 28. o.
225  Mogyorósi Dorottya: A betegjogok, i.m., szerk.: Polecsák Mária: i. m. 33. o.
226  Kovácsy Zsombor (szerk.): Az egészségügyi jog nagy kézikönyve, Complex 
Kiadó, Budapest, 2009, 400. o.
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287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. A törvény elsődlegesen 
adatvédelmi szempontból határozza meg a várólista tartalmi elemeit. Így a 
várólista az adott egészségügyi ellátásra besorolt betegek legfontosabb sze-
mélyazonosító adatait és az ellátásra való jogosultság sorrendjét tartalmaz-
za.227 Fontos, hogy az Alaptörvény adatvédelmi szabályainak itt is érvénye-
süljenek.228 

Nem felejtkezhetünk meg az egészséghez való jog kapcsán az 
önrendelkezéshez való jogról sem. Ezen betegjog szűkebb értelemben 
ugyanis a gyógykezelésbe való beleegyezés joga.229 Az önrendelkezési jog 
az a jog, amelynek gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy 
kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, mely beavatkozások elvégzé-
sébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, figyelembe véve az előírt 
korlátozásokat.230 Az egészségügyi ellátás igénybevétele az egy döntés arról, 
hogy egyáltalán az egyén él –e ezzel a jogával. Ekkor még nem beteg, mert a 
klasszikus betegjogok csak akkortól érvényesek, amikor valaki egészségügyi 
szolgáltatást nyújtóhoz fordul.231 Amennyiben viszont igénybe veszi, az ön-
rendelkezési jogát a beteg csak akkor tudja teljes körűen gyakorolni, ha a töb-
bi joga gyakorlása megfelelően felkészíti a döntések meghozatalára, azaz ha 
megfelelően tájékoztatták, ha valóban tudja, érti, hogy milyen kezelést miért 
fogad el és miért utasít vissza, illetve ha tudja, hogy milyen döntése milyen 
következménnyel jár.232 S így igenis erősen kapcsolódik az egészséghez való 
joghoz. Valójában a beteg a döntés során saját egészségi állapotát érintő dön-
tést hoz, nyilvánvaló, hogy ezen elhatározás megalapozottságához szükséges 
a többi betegjog érvényesülése.

Záró gondolatok

A betegek speciális helyzetéből adódóan vagyis, hogy kiszolgálta-
tott helyzetbe kerülnek az egészségügyi ellátás során széleskörű garanciális 
védelmet élveznek. Ezt a védelmet indokolja az is, hogy a gyógyítás folya-
mata rohamosan fejlődik. A korábbi gyógyítás és diagnosztika térben és idő-
ben távolodik a betegtől, mely a kiszolgáltatottságot tovább fokozza. Ezen 
érzés megszüntetésének egyik eszköze a betegjogok törvénybe foglalása. A 

227  Bölcs Ágnes: i.m. 6. o.
228  Részletesebben: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), Szabadság és 
Felelősség, VI. cikk (2)-(3) bek.
229  Mogyorósi Dorottya: A betegjogok, i.m., szerk.: Polecsák Mária: i. m. 39. o.
230  Eütv. 15. § (2) bek.
231  Pogány Magdolna: A betegjogok szabályozása és gyakorlata, JATE Press Kiadó, 
Szeged, 2007, 33. o.
232  Bölcs Ágnes: i.m. 13. o.
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törvénybe foglalt betegjogok, az Alaptörvény rendelkezésein alapulnak, köz-
tük szoros a kapcsolat. Tehát a fentebb ismertetett alapjog egészségügyi el-
látásban való megjelenését jelentik a betegjogok, ami biztosítja a garanciális 
védelmet a páciensek számára. A fokozódó forrásigény és az ebből fakadó 
szűkebb lehetőség korlátokat állít, mint ahogy azt megtapasztalhatjuk a vá-
rólisták esetében. Reméljük, hogy a források bővülése a betegjogok hatéko-
nyabb érvényesülésével hozzájárul a betegek komfortérzetének javulásához 
és a hatékonyabb gyógyításhoz.
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AZ EURÓPAI UNIÓ CSALÁDJOGA ÉS 
AZ AZT SZABÁLYOZÓ RENDELETEK 

FEJLŐDÉSE 

Zsiros Annamária

Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Doktori Iskola, 
Miskolc, Magyarország

Absztrakt

Ha egy állam családi jogáról beszélünk, akkor családjog alatt az adott nemzet 
polgári jogának magánjogi szabályait értjük, amelyek magukba foglalják 
(foglalhatják) a házasságra, annak létrejöttére és felbontására, a házassági 
vagyonjogra, a szülő- gyermek közötti kapcsolatra, a rokontartásra, és a 
gyámságra vonatkozó rendelkezéseket. Az általánosítás azonban mégsem 
helyénvaló, hiszen az államok családjogának részletszabályai különbözőek, 
tekintettel történelmi fejlődésükre, kultúrájukra, vallási nézeteikre, illetőleg 
egyéb más tényezőkre.
Tanulmányomban igyekszem részletesen bemutatni az európai családjogot 
érintő rendeleteket, felhívni a figyelmet a fejlődésre, a változásokra, 
illetőleg a jövőben tervezett hatálybalépésekre is. Igyekszem rámutatni a 
hiányosságokra, és a problematikákra a nemzeti jog, valamint az európai 
családjog között.

Kulcsszavak: Európai családjog, Brüsszel II. rendelet, Új Brüsszel II. 
rendelet, Róma III. rendelet,  A COM (2011) 126. és 127. Rendeletjavaslat
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Bevezetés

A Római Szerződésben megfogalmazott elsődleges feladata az 
Uniónak a gazdasági és pénzügyi egység létrehozása volt, a cél pedig a 
gazdasági unió megalkotása, emiatt kezdetben az Európai Uniónak nem volt 
jogalapja a családi anyagi jog összehangolására.233

Később az Európai Unió bővülésével egyfajta közeledés jött létre a 
tagállamok között a családjog területén is. Tekintettel az egyre nagyobb számú 
határokon átnyúló családjogi jogviszonyra, elkerülhetetlenné vált az európai 
családjog fogalmának definiálása. Következésképp az európai családjog az 
uniós jog azon része, amely „a több államra kiterjedő családjogi ügyekre 
irányadó uniós joganyagot jelenti.” Házassági ügyek esetén ez nevezetesen a 
házasság felbontásával, különválással és érvénytelenítéssel, szülői felelősség 
körében a szülői felügyelet gyakorlásával, korlátozással, átruházással, 
megszűntetéssel, ezen túl gyermekelhelyezéssel, kapcsolattartással, valamint 
jogelleneses gyermekelvitellel kapcsolatos ügyeket, továbbá a rokoni 
kapcsolatból, a házasságból, házassági rokonságból származó tartással 
kapcsolatos ügyeket jelenti.234

Mindezeken túl beletartoznak még a Hágai Nemzetközi Magánjogi 
Konferencia keretein belüli egyezmények is. Mindazonáltal nem tartozik 
az európai családjogba a családi jogállás rendezése, az örökbefogadás, 
a házasság felbontásának, és az élettársak együttélésének vagyonjogi 
következményeinek szabályozása.235 A következőkben sorra veszem az 
európai családjog szempontjából legfontosabb rendeleteket.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

Az 1999. május 1-én hatályba lépett Amszterdami szerződés következtében 
a polgári ügyekben folytatott európai igazságügyi együttműködést átemelték 
az Unió harmadik pilléréből az első pillérbe. A szerződés következtében az 
Európai Unió családjogi vonatkozással is rendelkezik, elsősorban eljárásjogi 
szempontból. A Charta több helyen is tartalmaz családi jogot érintő 
233 Barzó Tímea: A magyar családjog múltja, jelene és jövője. 2. Rész: A gyermekvédelem 
fejlődésének rövid történeti bemutatása és az európai családjog jövője. - In: Családi jog, 2006. 
(4. évf.), 2. sz., 8.
234 Wopera Zsuzsa: Az európai családjog kézikönyve: Házassággal, szülői felelősséggel 
és tartással kapcsolatos ügyek szabályozása az európai uniós jogban és hágai egyezményekben, 
HVG-ORAC, Budapest, 2012. 23.
235  Uo. 23.
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intézkedéseket, nevezetesen a következő cikkekben:
7. cikk „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát 
és kapcsolattartását tiszteletben tartsák.”
 9. cikk „ A házasságkötéshez és a családalapításhoz való jogot, az e jogok 
gyakorlását szabályozó nemzeti törvények szerint, biztosítani kell.”
21. cikk (1) „Tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, 
etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy 
meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság 
alapján történő megkülönböztetés.”Mindezek ellenére azonban a charta nem 
definiálja sem a házasságot, sem pedig a családot.

 A Brüsszel II. Rendelet és az Új Brüsszel II. Rendelet

Az első lényeges jogszabály az 1347/2000/ EK rendelet, amely szól 
egyrészről a házassági ügyekben és a házastársaknak a közös gyermekekkel 
kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, 
másrészről a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról.236 A Rendeletet 
hamar módosították tekintettel arra, hogy csak a házastársak közös gyermeke 
esetén rendelkezett a szülői felelősség kérdéséről.237

A soron következő a 2005 márciusától alkalmazandó Európai Unió 
Tanácsának a 2201/2003/EK rendelete, amely módosította még a hatályba 
lépése előtt a fentebb említett jogszabályt, és amely rendelkezetett a házassági 
ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról. 238A Rendelet 
legfőbb célja az, hogy az Európai Unió államainak határain átnyúló házassági 
eljárásokban, és az azoktól függő vagy éppen független szülői felelősséggel 
kapcsolatos kérdésekben egységes jogszabályokat hozzon és szabályozást 
alkalmazzon, valamint, hogy a gyermekek érdekeit előtérbe helyezze.239 A 
Rendelet tárgyi hatálya alá a házassági ügyek, valami a szülői felelősséggel 
kapcsolatos ügyek tartoznak, míg személyi hatálya „minden olyan házassági 
ügyre kiterjed, ahol legalább a házastársak egyikének az Unió valamely 
236 h t t p : / / e u r l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v .
do?uri=CELEX:32000R1347:HU:NOT
237 Szeibert Orsolya: A családjog jövője Európában: az európai és a magyar családjog 
lehetőségei. - In: Családi jog, 2011. (9. évf.), 4. sz., 9.
238 Szeibert Orsolya: Az Európai Unió jogalkotása a családjog területén. - In: Európai 
jog, 2005. (5. évf.), 6. sz., 32..
239 Wopera Zsuzsa: Az európai családjog...i.m.45.
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tagállamának területén van a szokásos tartózkodási helye, vagy valamely 
tagállam állampolgára, illetve domicile-lal rendelkezik, és az ügy több államra 
kiterjedő vonatkozású.”240  Gyermek feletti szülői felelősséggel kapcsolatosan 
egy bíróságának akkor lehet joghatósága, ha a bíróság megkeresésekor az 
adott államban rendelkezik a gyermek szokásos tartózkodási hellyel.241 Ez az 
általános joghatóság.

Tekintettel a tanulmány rövid terjedelmére, csak a legszükségesebb 
jellemzőket emelem ki. A rendelet tehát nem alkalmazható

” a) szülő-gyermek viszony megállapítására vagy vitatására; 
b) örökbefogadásra vonatkozó határozatokra, örökbefogadást 

előkészítő intézkedésekre vagy az örökbefogadás érvénytelenítésére, illetve 
visszavonására; 

c) a gyermek családi nevére és utóneveire; 
d) a nagykorúvá válásra; 
e) a tartási kötelezettségre; 
f) a célvagyonra (trust) és az öröklésre; 
g) gyermekek által elkövetett bűncselekmények eredményeként tett 

intézkedésekre”242

Fontos megemlíteni, hogy a Rendelet nem vonatkozik a házassági 
vagyonjogi kérdésekre, a családi jogállás rendezésére vonatkozó 
eljárásokra, nevezetesen a apaság vélelmének megdöntése, névviseléssel, 
örökbefogadással kapcsolatos perekre, valamint az anyaság, apaság 
megállapítása iránti perekre.243

 A házasság fogalmával kapcsolatosan felmerült a kérdés, hogy csak a 
különnemű, vagy az azonos neműek házasságát is a házasságfogalom alá lehet 
venni. Tekintettel az Unió tagjainak sokszínű szabályozására (Hollandiában, 
Belgiumban, Spanyolországban, Portugáliában és Svédországban elfogadott 
az azonos neműek házassága), az az álláspont alakult ki, hogy a nemzeti 
jogot tekintik kiindulópontnak, vagyis ahol az azonos neműek házasságát 
egyenlőnek tekintik a különneműek házasságával, ott a Rendeletet rájuk 
nézve is alkalmazni rendelik.244

 A Rendelet 2. cikke fogalmak formájában írja le a szülői felelősséget, 

240  Uo. 47.
241  Uo. 47.
242 h t t p : / / e u r l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v .
do?uri=DD:19:06:32003R2201:HU:PDF
243  Wopera Zsuzsa: Az európai családjog...i.m.51.
244  Uo.53.
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sokkalta részletesebben, mint a korábbi 1347/2000/EK Rendelet. Nevezetesen:
„szülői felelősség”: egy gyermek személyével, illetve vagyonával kapcsolatos 
valamennyi jog és kötelesség, amelyet valamely természetes vagy jogi 
személy határozat, jogszabály hatálya, illetve jogilag kötelező megállapodás 
útján gyakorol. A szülői felelősség magában foglalja a felügyeleti jogot és a 
láthatási jogot is. Szülői felelősség gyakorlója olyan személy lehet, aki szülői 
felelősséget gyakorol egy gyermek felett. A felügyeleti jog jelenti a gyermek 
gondozásával kapcsolatos jogokat és kötelességeket, valamint a gyermek 
tartózkodási helye meghatározásának jogát, míg a láthatási jog a gyermek 
korlátozott időre való elvitelének jogát jelenti a szokásos tartózkodási helyétől 
eltérő helyre.245 A Rendelet egyébként a gyermekek életkorának felső határát 
a nemzeti jogszabályokra bízza, de általában ez a 18. életév betöltése, azokat 
a gyermekeket kivéve, akiket házasságkötés miatt nagykorúvá váltak.246

E szerint a Rendelet szerint a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyek 
közé tartoznak a szülői felelősség gyakorlásával, kapcsolattartással, 
gyermekelhelyezéssel, jogellenes gyermekelvitellel kapcsolatos eljárások, 
továbbá a nevelőszülőnél való elhelyezéssel, és ás az állami gondozásba 
vétellel kapcsolatos ügyek.247

 A Rendelet 3. cikke rendelkezik az általános joghatóságról, és 
egymással vagylagos viszonyban lévő kapcsolóelveket sorol fel, amelyek 
közül a felperes választhat.248

„(1) A házasság felbontásával, különválással vagy a házasság 
érvénytelenítésével kapcsolatos ügyekben annak a tagállamnak a bíróságai 
rendelkeznek joghatósággal,
a) amelynek területén:
– a házastársak szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek, vagy
– a házastársak legutóbb szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek, 
amennyiben egyikük még mindig ott tartózkodik, vagy
– az alperes szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy
– közös kérelem esetén a házastársak egyike szokásos tartózkodási hellyel 
rendelkezik, vagy
– a kérelmező szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, ha a kérelem 
benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy évig ott tartózkodott, vagy
– a kérelmező szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, amennyiben a 
kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább hat hónapig ott 
245 h t t p : / / e u r l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v .
do?uri=DD:19:06:32003R2201:HU:PDF
246  Wopera Zsuzsa: Az európai családjog...i.m.57.
247  Uo. 77.
248  Uo. 61.
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tartózkodott, és vagy az adott tagállam állampolgára, vagy az Egyesült 
Királyság és Írország esetében ott van a „domicile”-ja (lakóhelye);
b) amelynek mindkét házastárs állampolgára, illetve az Egyesült Királyság 
és Írország esetében mindkét házastárs ott rendelkezik „domicile”-lal 
(lakóhellyel).”249

Tekintettel arra, hogy ez a Rendelet nem rendelkezett minden releváns 
kérdésben, indokolt volt egy újabb módosítása, ennek okán született a Róma 
III. Rendelet.

A Róma III. Rendelet

A Róma III. Rendelet 2011 januárjában lépett hatályba, alkalmazni 
azonban csak a következő év nyarán kezdték el. Ez a Rendelet mindössze 
házasság felbontása és különválás esetén az alkalmazandó jogot határozza 
meg még pedig úgy, hogy a felekre bízza azok közül az anyagi jogok 
közül a választási lehetőséget, amelyekhez szoros kapcsolat fűzi a feleket. 
Amennyiben azonban a felek nem választanak, a Rendelet deklarálja, 
hogy mely tagország joga lesz az alkalmazandóm attól függetlenül, hogy a 
házastársak mely országban nyújtották be a keresetüket a házasság felbontása 
vagy a különválás céljából.250 Ez a Rendelet mindössze 14 tagállam 
vonatkozásában lett alkalmazó, tekintettel arra, hogy a korábbi Rendeleteknél 
alkalmazandó egyhangú döntés hiányában, Róma III. Rendeletnél már 
megerősített együttműködés keretében működik a döntéshozatal az 
alkalmazandó jog vonatkozásában.251 Az első cikk rendelkezik a tárgyi hatály 
kérdéséről, és meghatározza azon esetek körét, amelyek ki vannak zárva a 
tárgyi hatály alól, nevezetesen: 
„(1) E rendeletet a házasság felbontására és a különválásra kell alkalmazni 
olyan esetekben, amelyek több állam jogához kapcsolódnak. 
(2) E rendelet nem alkalmazandó a következő kérdésekre, még abban az 
esetben sem, ha azok kizárólag előzetes kérdésekként merülnek fel a házasság 
felbontásával vagy a különválással kapcsolatos eljárás keretében: 

a) a természetes személyek jogképessége; 
b) a házasság létezése, érvényessége vagy elismerése; 
249 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=DD:19:06:32003R2201:HU:PDF
250  Wopera Zsuzsa: Az európai családjog...i.m.197.
251  Uo. 196.
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c) a házasság érvénytelenítése; 
d) a házastársak neve; 
e) a házasság vagyonjogi következményei; 
f) a szülői felelősség; 
g) a tartási kötelezettségek; 
h) célvagyon és az öröklés.”252

Mindezeken túl a tárgyi hatály nem terjed ki a házasság felbontásával, 
vagy különválással kapcsolatos vagyonjogi kérdésekre, a szülői felelősséggel 
kapcsolatos, illetve a névviseléssel kapcsolatos kérdésekre, a házasság 
felbontásával kapcsolatos egyéb járulékos kérdésekre, illetőleg a tartási 
kötelezettségre.253 A tartásról egyéb iránt a 4/2009/ EK rendelet rendelkezik. 
A személyi hatályt illetően fontos leszögezni, hogy a regisztrált partnerek ki 
vannak zárva a személyi hatály alól, ugyanis a Rendelet házastársakat említ. 
Ebből viszont az következik, hogy a Rendelet házastárs fogalma alatt mind az 
azonos nemű, mind a különnemű házastársakat érteni kell.254

Mindenképp meg kell említenem a Rendelet 13. cikkét, ugyanis ez egy kvázi 
„kiskaput” enged a tagállamok számára a célból, hogy saját nemzeti jogukra 
hivatkozzanak. A 13. cikk kimondja, hogy „E rendeletben semmi nem 
kötelezi arra az olyan részt vevő tagállamok bíróságait, amelyeknek joga nem 
rendelkezik a házasság felbontásáról, vagy a szóban forgó házasságot nem 
tekinti érvényesnek a házasság felbontására irányuló eljárás céljából, hogy e 
rendelet alkalmazásában házasságfelbontást mondjanak ki.”255A cikk második 
fordulata az, amely lehetővé teszi az adott tagállam számára, hogy amennyiben 
nemzeti joga nem ismeri el érvényesnek a házasságot, nem köteles felbontani 
azt. Ez a rendelkezés nyilvánvalóan az azonos neműek házasságára utal, és a 
Rendelethez csatlakozó azonos neműek házasságát elfogadhatatlannak tartó 
államok miatt került beépítésre.256 Mindez ellenére azonban azon államok, 
amelyek miatt ezt beépítették (Litvánia, Lengyelország) végül mégsem 
csatlakoztak a megerősített együttműködéshez, ellenben például Svédország 
épp e cikk beépítése miatt nem kapcsolódott be, ugyanis véleménye szerint 
a házasság felbontásához való jog alapvető jog, és e alapvető jognak a 
252 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:hu:PDF
253  Wopera Zsuzsa: Az európai családjog...i.m.201.
254  Uo. 201.
255 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:hu:PDF
256  Wopera Zsuzsa: Az európai családjog...i.m.213.
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korlátozása diszkriminatív lehet állampolgárai számára.257

Tekintettel arra, hogy a korábbiakban kiemeltem, hogy ezekben a 
Rendeletekben a házassági vagyonmegosztás nem volt szabályozva, végezetül 
szükségét érzem az ezeket szabályozó Rendeletjavaslatok megemlítését is.

A COM (2011) 126. és 127. Rendeletjavaslat

2011-ben a Bizottság két rendeletjavaslatot terjesztett elő, amelynek 
oka az volt, hogy az utóbbi években az Unión belül a házasság, de leginkább 
a bejegyzett élettársi közösség egyre gyakoribbá vált, és szükség volt 
ezen intézmények jogi szabályozására. A COM (2011) 126. szabályozza a 
házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságot, 
az alkalmazandó jogot, valamint a határozatok elismerését és végrehajtását, 
míg a COM (2011) 127. szól a bejegyzett élettársi közösségi vagyonjogi 
hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, 
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról.258 Annak oka, hogy a 
két jogintézményt szabályozó rendeletjavaslatok külön lettek szabályozva az, 
hogy a házasság mind a 28 tagállamban, míg a bejegyzett élettársi közösség 
csak 14 tagállamban elfogadott. Ennek következménye, hogy különböző 
szabályozás indokolt a különböző jogintézményekre. A rendeletjavaslatok 
egyébként a nemek szempontjából – pont az államok különböző hozzáállásából 
fakadóan – semlegesek.259

Összegzés

Tanulmányomban az európai családjogot szabályozó rendeleteket 
igyekeztem röviden, tömören bemutatni. Ahogy az jól látható, az 
európai családjog folyamatosan fejlődő jogterület, az unió bővülésével, 
a párkapcsolati formák változásaival egyre több kérdés válik aktuálissá, 
amellyel a következőkben szükségesnek vélek foglalkozni.
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Abstract

Following through the domestic history of the legal regulation of 
cooperatives shows that the cooperatives laws in our country appeared always 
as ‘lex specialis’, followed by commercial or civil law as ‘lex generalis’. 
Codification of civil law is trying to break this “order”. As a result of fifteen 
years of work the new Civil Code was created, which places the cooperative 
into the legal persons’ closed rank. The Code specifies the basic entity types: 
association, business association, union, association and foundation. A 
detailed and comprehensive regulation is undertaken in such a way that after 
the elaborate general provisions applicable to all legal persons seek to develop 
in-depth rules for certain legal persons. In connection with the cooperatives 
in the code prior to the New Civil Code standards of the independent 
cooperative law in force were implemented from Act X the law of year 2006. 
Therefore, in the book on legal persons we find special rules applicable to the 
general provisions on cooperatives, organizational structures, membership in 
minority protection, as well as the transformation and dissolution. The New 
Civil Code is thereby making it clear that it does not remain a background law 
of cooperatives law, but primarily wants to summarize the rules governing 
private cooperatives.

Keywords: cooperatives, legal regulation, progress, Civil Code, legal persons
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Introduction

“Looking to the future presumes looking into the past, and also the realization 
of the present.”(Fekete 2009)
The progress of the legal regulations regarding cooperatives cannot be 
described as consistent. The legal frameworks were influenced in each 
period by outside factors, such as interest or duress. It can be stated, that the 
cooperatives were always functioning as a part of the given society, however, 
depending on how strongly they were able to work together and in what ways, 
depended on the current cooperative law. (Fekete 2009)
The purpose of this paper is to introduce the Hungarian cooperatives’ legal 
regulations and its transformation, up to the changes caused by the new Civil 
Code coming into effect.

1. The History of the Progress of the Cooperatives Law

One can find various theories in the legal literature on the Hungarian 
cooperative law’s history of progress and its periods. In this paper, I will 
follow the periodical structure of Professor József Veres260, based on which 
cooperative law’s history of progress can be broken down to three periods and 
within these  to further smaller stages. Based on this point of view the first 
period can be put between 1875 and 1946, which can be broken down to two 
stages: 1875 and 1897, as well as years between 1898 and 1946. The second 
period was between 1947 and 1991, with the following stages included: 1947-
1959, 1960-1970, and 1971-1991. The third period of the cooperatives law’s 
history is the period starting in 1992 and lasts up till today, with the following 
stages: 1989-1991, 1992-2000, and the years from 2000 up till today. (Réti 
2012, 7-10)

1.1. The First Period

The legal regulations of the cooperatives were preceded by practice. The 
already developed and operating cooperatives became under power of the 
cooperative law with peaceful relations, which was mainly forced by the 
economical progression. The Act XXXVII. of 1975 on the Commercial Code 
260 József Veres is a Professor Emeritus at the University of Szeged (SZTE). His fields of 
study include legal sciences and within that he is an outstanding representative of cooperatives 
law. He was the director of the SZTE Agrarian and Environmental Law Department, and 
previously was also the dean of the Department.
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included the first structuralized rules regarding cooperatives laws. (Réti 
2012, 7) This German based law labeled the cooperatives as commercial 
corporations and in the most crucial legal questions it ordained to apply the 
rules that stood for Public Limited Companies. As a result, in the early years 
of this period, we cannot talk about independent cooperative law. Despite 
the fact that the regulations were incomplete, it can be stated that after the 
Commercial Code took effect the legal status of the cooperatives improved. 
The shortcomings were most visible in the cases of the credit unions, that led 
to misuse such as usury contracts which became common. As a solution to 
these problems, the first individual but not comprehensive regulation took 
place with the Act XXIII of 1898 regarding economical and industrial credit 
unions. These rules only applied to those cooperatives operating under the 
form of credit unions, whilst other cooperatives remained under the effect of 
the Commercial Code. However, this new Act was also unable to offer any 
groundbreaking innovations, as it continued to use the regulations concerning 
Public Limited Companies. Individual statutes were not created in relation to 
cooperatives. The aforementioned two legislations – the Commercial Code 
and the law regarding credit unions – operated in a parallel manner and made 
an attempt to solve the new situations that came with the progress of the 
economic life. Nevertheless, it can be stated that they were unable to reach 
their goals and fulfill their tasks.
It is typical for the period that many other individual law proposals were 
initiated and created,261 with their goals being norms that are in correspondence 
with the economic progress, but in the end no acts were created from these 
propositions. (Bobvos 2011, 31)

1.2. The Second Period

This period started off with a positive change regarding the regulation of 
cooperative law, which is the first standardized cooperative law – Act XI 
of 1947 – taking effect. However, this new law also did not break with the 
Commercial Code completely, since it commanded that in those occurring 
legal questions, to which it does not provide provisions, the regulations 
regarding commercial corporations shall be applied. All in all, it is exceptional 
that a proper frame for cooperatives was created by assuring the cooperative 
principles and all cooperative types were able to operate according to it.
The effects of the political changes in Hungary in 1945 were visibly 
impacting the cooperative systems from 1948. In the cooperative regulations 
the centralized state ideology started to gain more impact. Although 
261  The works of Ödön Kunz and Ferenc Nagy are outstanding – Kunz creating six, 
while Nagy creating three individual standardized drafts.
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up to 1960 – when the Civil Code of Hungary came into effect –the first 
standardized cooperative law was formally in effect, but actually never in 
practice. The centralized governing system increasingly tended to overpower 
the cooperatives by regulating them with various legal norms and such 
that cannot be considered legal, such as directives and administrative acts. 
From these regulations the international cooperative principles262 were 
completely missing, as a result, the cooperatives operating in Hungary lost 
their cooperative functions and functioned as “pseudo-cooperatives”. The 
emphasis was on the agricultural cooperatives, which operated as “state 
corporations”. Their goal was to accumulate their own assets, which counted 
as undividable state assets. (Bobvos 2011, 32-33)

1.3. The Third Period

The change of political system not only brought political, but also economical 
changes. The legal regulation of cooperatives returned to cooperative 
principles. Acts I and II of 1992 brought the break through. The target was 
to liquidate the old regime’s centralized “pseudo-cooperatives” and to split 
the indivisible cooperative possessions. The so-called property labeling 
procedure’s goal was to remodel the cooperative members as an organization 
of holders. (Réti 2012, 11) However, the two laws were unable to manage 
the remodeling of the properties into private ownership in the best manner, 
so the Act CXLI. of 2000 was created and took effect on the topic of new 
cooperatives. The beginning of the period can be described by keen regulation, 
during which a theoretical model, the European model was the key for the 
legislators. However, the political powers were not satisfied with the legal 
regulations and pressured the remodeling of the cooperatives by force. The 
legislation “was accompanied by a duality - emphasizing the commercial and 
social importance of cooperatives, but also brought with itself the systematic 
reduction (conscious reduction?) as a result”. (Szeremley 2007, 66) Besides 
the law regarding the new cooperatives another one appeared in relation 
to agricultural cooperatives’ business shares263, forcing the cooperatives 
to purchase back these shares. With this “pseudo-socialization” the state 
ownership became dominant once again, causing to speed up the cooperative 
models’ enervation. The developmenzt of the modern cooperative principles 
were in danger, and as a result, the demand grew for the creation of a new 
262  For example, the principle of volunteering and openness, the principle of 
democratic member control, the economical participation of the members, principles of 
autonomy and independence.
263  This law was annulled  by the Constitutional court with retrospective effect.
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standardized cooperative law.
In summary of the third period’s years up to this point, it  can be determined, 
that the over-regulation did not lead to quality in the background of the 
cooperative law, and as a result, neither in their operation.
The successes of the cooperatives are provided by their regulation systems, 
which legal regulations became inconsistent by the middle of the period and 
did not serve the society or the economy’s wellbeing. (Fekete 2009)

2. The Current Legal Status of the Cooperatives in Hungary

2.1. The Act X. of 2006

The government in its program between 2002 and 2006 took on providing 
the freedom of cooperation and also took on the cooperatives economy legal 
condition. In order to reach this, the Act X. of 2006 was created regarding the 
cooperative principles. The new cooperative law provided all round regulation, 
furthermore, offered legal solution to the business shares developed during 
the property labeling. (Fekete 2008) Despite the long lasting preparation and 
reconciliation, the new legislation proved to be weaker then expected.
The most significant problem that arose was that the reception of the business 
organizational model was missing within the regulation. That is, it did not 
materialize that the first part of the act should include all general regulations 
regarding cooperatives, while the second part should have contained the 
specific regulations for each different cooperative type. The result of rejecting 
this legal concept was the spreading of various cooperative models. These 
different models demanded special regulations; as a result, the legislator 
was unable to stand by its previously emphasized principles, stating that 
cooperatives can only be ordered by law and charter. A large number of 
lower rated legislations appeared in the cooperatives law system. The idea of 
changing the regulations appeared as the Act of 2006 came into effect with 
the following questions: Are there more cooperative legal provisions needed 
regarding the differences between the various models? Or can they be put 
under one single cooperative law with a general and specific part divided? 
(Veres 2009, 526-527)
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2.2. The Act V of 2013, the New Civil Code

The cooperative regulation received a new framework with the creation of the 
new Civil Code of Hungary (hereinafter referred to as CC).
In the new codex, one of the most significant changes were regarding 
legal persons. In the beginning of codification the debate on the theoretical 
questions of monism and dualism appeared, specifically, whether it is 
necessary to regulate the commercial law and a narrower aspect of civil law 
in one codex. Besides this, there was a contradiction concerning the new 
Civil Code’s concept, regarding the depth and amount of the new laws in the 
Code that were created after the change of regime. That is, the question was, 
is there a complete inclusion necessary, or is it enough to only include the 
principle provisions. (Szalma 2008, 294) After all, in 2010 the emergence 
of monism became obvious, when the Civil Law Codification Committee 
decided to integrate the rights of business organizations into the CC.
 By the inclusion of corporation legal regulations taking place in the civil law 
codex, the enrollment of the legal regulations regarding cooperatives became 
obvious. In the Act V of 2013, the book on legal entities and shared regulations 
also an individual part deals with general provisions on cooperatives as 
separate named basic types. Furthermore, it also includes regulations on the 
cooperative organizational system, membership’s legal relations, protection 
of minorities and special regulations regarding transformation and cessation. 
The CC makes it clear that there is no legal material left behind on cooperative 
laws, but engages in summarizing primarily the private law regulations 
regarding cooperatives. However, as the CC came into effect, the cooperative 
law of 2006 did not cease completely. The part of the law that was transferred 
into the codex – with modifications – deflates, and the rest of the provision 
remains in effect. Nevertheless, the legislations regarding individual 
cooperative types and its regulation remain. However, the presence of the 
cooperative regulations in the CC results in simplifying the legal material 
regarding legal persons. The monist perception of the CC, the previous 
regulations along with the aspects appearing in practice, the development of 
the European cooperative and corporational law necessitate the modernity 
of cooperative regulations. For instance, the concept of the cooperative was 
redefined by the cooperative principles. In the concept the legal person of the 
cooperative is emphasized. As a result, it is no longer a venture, corporation 
or union, but it combines the features of all three. (Zsohár 2012, 73-74)
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Closing Thoughts

By taking a look at the legal history of the cooperatives, I believe that for the 
proper operation of the cooperatives, the social and economical conditions are 
appropriate in Hungary. The legal regulations aim to act upon these criteria 
and favors the growing of the new cooperative notion. The socialist system’s 
cooperative image and the void and violent regulations which aimed to 
correct this image have now faded. However, “the healing of the wounds can 
only be final, if it also points to the future, and if necessary, is connected with 
a resumption”. (Bartus and Fekete 2012, 86) Whether the new regulations can 
execute this, all depends on the conclusions drawn from genuine situations.
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A gyermek szokásos tartózkodási helyére vonatkozó szabályok

Tóth Barbara
PhD. hallgató (ME-ÁJK)

Bevezetés

A szokásos tartózkodási hely fogalmának rendkívüli jelentősége van az Eu-
rópai Unióban. Igaz ez a határon átnyúló családjogi jogvitákat szabályozó 
uniós rendeletekre is, nevezetesen az új Brüsszel II.264, a Róma III.265 és a 
tartási rendeletre266, valamint a házassági vagyonjogi, és a bejegyzett élettársi 
264  2201/2003/EK tanácsi rendelet a házassági ügyekben és a szülői felelősségre 
vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
265  1259/2010/EU tanácsi rendelet a házasság felbontására és a különválásra 
alkalmazandó jog terültén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról, (2010. 
december 20.)
266  4/2009/EK tanácsi rendelet a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 
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kapcsolat vagyonjogi hatásaival foglalkozó rendeletjavaslatokra267 is. Ezek a 
rendeletek ugyanis a joghatóság, illetve az alkalmazandó jog kapcsán elsőd-
leges kapcsolóelvként határozzák meg a felek szokásos tartózkodási helyét. 

Az uniós szabályok mellett a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia 
keretén belül megalkotott egyezményeknek illetve jegyzőkönyveknek is van 
családjogi vonatkozása. Jelentőségük ebben a témában abból adódik, hogy 
az Unió innen vette át a szokásos tartózkodási hely, mint fő kapcsolóelv 
alkalmazását. Ennek pedig az volt az oka, hogy állampolgárság és domicile, 
mint kapcsolóelv szembenállása jelentősen megnehezítette a nemzetközi 
magánjog egységesítését. Ennek a problémának a kompromisszumos 
megoldása a szokásos tartózkodási hely, mint fő joghatósági kapcsolóelv 
alkalmazása. 

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy mindezidáig egyetlen családjogi 
tárgyú rendelet és egyetlen Hágai Egyezmény sem határozta meg, hogy 
pontosan mit is értünk a szokásos tartózkodási hely fogalma alatt, és nem 
utalnak vissza a tagállamok nemzeti jogára sem. Általában elmondható 
tehát, hogy a fogalmat minden esetben az adott rendelet, egyezmény céljaira, 
rendelkezéseire tekintettel autonóm módon kell értelmezni.268 Igaz, hogy 
a Bíróság ítéletei fontos támpontokat nyújtanak a kérdés eldöntésében, 
hozzá kell tenni azonban, hogy ezek a támpontok jelentősen eltérnek 
attól függően, hogy házassági, házassági vagyonjogi, tartási, vagy szülői 
felelősséggel kapcsolatos perekről van-e szó. Ez nem meglepő, hiszen egy 
felnőtt ember maga határozza meg, hogy hol kíván szokásos tartózkodási 
helyet létesíteni, míg egy gyermek nagyban függ az őt nevelő szülőktől 
vagy más személyektől. Továbbá a szokásos tartózkodási helyet megalapozó 
körülmények mérlegelésében jelentős eltérések mutatkoznak a gyermek 
életkorára tekintettel is. 

Jelen tanulmány keretében a terjedelmi korlátok miatt csak a gyermek 
folytatott együttműködésről (2008. december 18.)
267  A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos 
ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről 
és végrehajtásáról (COM/2011/126) és A TANÁCS RENDELETE a bejegyzett élettársi 
közösségek vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó 
jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (COM/2011/127)
268  Ld. Wopera Zsuzsa: Az európai családjog érvényesülésének kritikus pontjai; Családi 
Jog; XI. évfolyam 3. szám; 2013. szeptember és Wopera Zsuzsa: A szokásos tartózkodási hely 
meghatározásának kritériumai a határon átnyúló házassági és szülői felelősséggel kapcsolatos 
ügyekben; Európai Jog; 2013/2. szám; 1.
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szokásos tartózkodási helyét megalapozó körülmények értelmezésével 
és alkalmazásával kapcsolatos problémákat fogom bemutatni az egyes 
normákhoz fűzött kommentárok, a kapcsolódó szakirodalom valamint a 
Bíróság esetjogának ismertetésével.

1. A szokásos tartózkodási hely értelmezése a szülői felelősséggel 
kapcsolatos ügyekben 

A gyermek tartózkodási helyének szempontjából két fogalom lényeges. 
Az első a gyermek szokásos tartózkodási helyének meghatározása a Hágai 
Egyezmény és az új Brüsszel II. rendelet alkalmazásában. A szokásos 
tartózkodási hely arra a helyre utal, ahol a gyermek általában véve él, melyhez 
olyan kapcsolatok fűzik, mint a barátok, ifjúsági csoportok, sport klubok, stb. 
és ahova iskolába jár. 
Másodszor, a tartózkodási hely a szülő (vagy a gyám) lakhelyéhez igazodik, 
akivel a gyermek többnyire együtt él. Ebben a megközelítésben néha az 
elsődleges és másodlagos tartózkodási helyre utalunk. Ez a terminológia 
jelzi, hogy a gyermeknek mindkét szülőjével kapcsolatot tart fenn és 
mindkettőjükkel együtt él, csak nem ugyanolyan mértékben, a hét nagy 
részében az egyik szülővel, hétvégén pedig a másikkal van.269 
Az új Brüsszel II. rendelet szerint a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben 
annak a tagállamnak a bíróságai fognak eljárni, amelyben a gyermek eljárás 
megindításának időpontjában szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik. 
Ez a hely kell, hogy legyen a gyermek tényleges életvitelének központja. 
A gyakorlatban ezt nem lehet mindig egyértelműen maghatározni. A kérdés 
főként ott vetődik fel, ahol a családok költözködnek, különösen a családi 
konfliktusok idején.270 Ennek megállapítása során olyan szempontokat kell 
figyelembe venni, mint például az iskolába járás, a nyelvismeret, társadalmi 
beilleszkedés, kötődések, stb. Mivel a gyermeket érintő kérdésekben 
mindig a gyermek mindenek felett álló érdekét kell figyelembe venni, ezért 
ésszerűnek tűnik, hogy annak az államnak a bírósága döntsön a gyermeket 
érintő kérdésekről, amelyhez a gyermek a legszorosabban kötődik. Így a 
legvalószínűbb, hogy a bíróság a gyermek érdekeit leginkább figyelembe 
vevő, megalapozott ítéletet hozzon. 
Fontos kihangsúlyozni, hogy a szokásos tartózkodási helynek a kérelem 

269  Ricci Carola: Habitual residence as a ground of jurisdiction in matrimonial disputes, 
from Brussels II-bis to Rome III., in: The External Dimension of EC Private International Law 
in Family an d Succession Matters, Edited by Alberto Malatesta, Stefania Barjatti, Fausto 
Pocar; 2008; 20.
270  Ricci Carola: i. m. 21.
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benyújtásának idején már fent kell állnia. Ha az eljárás folyamán megváltozik 
a gyermek szokásos tartózkodási helye, az önmagában joghatósági változást 
nem eredményez. Ez egy teljesen ésszerű megoldás, hiszen ez szolgálja 
legjobban a jogbiztonság és a kiszámíthatóság követelményét. Hozzá 
kell tennünk azonban, hogy az áttételére sor kerülhet a fent említett okra 
hivatkozással (ld. később).271

A gyermek családi helyzetét illetően alapvető fontosságú azoknak a 
személyeknek a szokásos tartózkodási helye, akikkel a gyermek együtt lakik 
(szülők, testvérek, nagyszülők, stb.), illetve akikkel állandó kapcsolatot tart 
fenn (rokonok). Társadalmi kötődésénél pedig azt kell megvizsgálni, hogy 
hova jár iskolába, hol laknak a barátai, milyen szabadidős tevékenységeket 
végez, illetve azt hogy milyen nyelvet beszél.
A Rendelet nem határozza meg, hogy pontosan mit is ért a gyermek szokásos 
tartózkodási helye alatt, azonban az Európai Bíróság az „A” felperes 
ügyben hozott ítéletében részletesen elemezte ezt a fogalmat.272 Különös 

271  Wopera Zsuzsa: Az európai családjog kézikönyve; HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., 2012. 78.
272  A Bíróság (harmadik tanács) 2009. április 2-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus 
(Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) C-523/07. sz. ügy HL C 141. 2009.06.20. 
Az ügy tényállása röviden a következő: 2001 decemberében C, D, és E gyermekek 
édesanyjukkal, A-val, és mostohaapjukkal, F-fel együtt Finnországból Svédországba települtek 
át. D-t és E-t korábban Finnországban állami gondozásba vették, melyet a mostohaapa 
erőszakos viselkedése indokolt. Ezt később megszüntették. 2005 nyarán a család visszatért 
Finnországba, hogy a szünidőt ott töltsék. Végül azonban mégiscsak Finnországban maradtak, 
ahol különböző campingekben laktak, és a gyerekek nem jártak iskolába sem. Októberben 
egy finn város szociális szerveinél lakást igényeltek. A finn szociális bizottság egy 1983-as 
törvény alapján a gyermekeket november 16-án azonnali állami gondozásba vette és befogadó 
családnál helyezte el, mivel a gyermekeket magukra hagyták. A szülők a határozat hatályon 
kívül helyezését kérték, a szociális bizottság azonban ezt a kérelmüket elutasította, és 
elrendelte a gyermekek hivatásos befogadó otthonban történő elhelyezését. Ezek után az anya 
keresetet nyújtott be egy finn bírósághoz, és a határozatok hatályon kívül helyezését, valamint 
és a gyermekek feletti szülői felügyeleti jogának visszaállítását kérte. Azzal érvelt, hogy 
amikor novemberben visszament a gyermekek mostohaapjával Svédországba, a gyermekeket 
a férfi nővérére bízták. 2006. október 25-én a bíróság elutasította a kérelmet és helyben 
hagyta a határozatokat. Indoklásában kiemelte, hogy a szociális bizottság hatáskörén belül 
járt el, és megjegyezte, hogy a gyerekek életkörülményei súlyosan veszélyeztették testi-lelki 
egészségüket és fejlődésüket. A finn hatóságok joghatóságának hiányára történő hivatkozással 
A fellebbezést nyújtott be a finn legfelsőbb közigazgatási bírósághoz. Indoklásában előadta, 
hogy a gyerekek svéd állampolgárok és állandó lakhelyük is Svédországban van. Az ügy ezért 
a svéd bíróságok joghatósága alá tartozik. A finn bíróság felfüggesztette az eljárást, és előzetes 
döntéshozatal céljából a következő kérdéseket terjesztette az Európai Bíróság elé: Hogyan kell 
közösségi jogi szempontból értelmezni a szokásos tartózkodási hely fogalmát, különösen, ha 
a gyermek állandó lakóhelye az egyik tagállamban található, azonban egy másik tagállamban 
tartózkodik, és ott vándorló életmódot folytat?
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bonyolultságot okoz az ügyben, hogy nem lehet egyértelműen beazonosítani 
a megkeresés időpontját, ugyanis ebben az esetben a hatóságok hivatalból 
indították meg az eljárást. A Bíróság megállapította, hogy az Unió jogának 
más jogterületein használatos szokásos tartózkodási hely fogalmával 
kapcsolatban kialakított ítélkezési gyakorlat nem ültethető át közvetlenül a 
gyermek szokásos tartózkodási helyének értelmezésére.273 Ennek oka, hogy 
a gyermek nem saját akaratából dönt a szokásos tartózkodási helyét illetően, 
hiszen ezt a szülők határozzák meg a felügyeleti joguk keretében.274 
Ugyanebben a kérdésben, már az ítélet kihirdetése előtt Juliane Kokott 
főtanácsnok a 2009. január 29-én ismertetett indítványa, számos problémára 
felhívta a figyelmet. Indítványában megvizsgálta Rendelet kapcsolatát több, 
a témába vágó multilaterális egyezménnyel is,275 ám arra a megállapításra 
jutott, hogy ez egyezmények egyike sem tartalmazza a szokásos tartózkodási 
hely definícióját. Hozzátette, hogy szándékosan kerülték a fogalom 
meghatározását, mégpedig azért, hogy lehetővé tegyék a bíróságok számára 
az ügyek egyedi körülményeinek megfelelő mérlegelését. 
A Főtanácsnok asszony úgy gondolja, hogy a fogalom értelmezése kapcsán 
elsősorban a szokásos jelzőből kell kiindulni, ami egyfajta állandóságot, 
tartósságot és rendszerességet sugároz. Azaz a tartózkodásnak el kell érnie 
egy bizonyos időtartamot, de nem kell, hogy ez az időtartam megszakítás 
nélküli legyen.276 Kiemeli, hogy a definíció jelentését pontosítani kell, hiszen 
az a Rendelet több cikkének értelmezése szempontjából is jelentős. 
Tekintettel kell lenni továbbá a gyermek életkorára is. Az ehhez kapcsolódó 
szempontokat a Bíróság a Barbara Mercredi k. Richard Chaffe C-497/10. 
PPU. sz. ügyben állapította meg az alábbiak szerint. Ezúton is hangsúlyozta a 
Bíróság, hogy a tartózkodás idejének el kell érnie egy bizonyos időtartamot. 
Ezt az időtartamot a Rendelet azonban nem írja elő. A szokásos tartózkodási 

273  Wopera Zsuzsa: Az európai családjog kézikönyve; 80.
274  Wopera Zsuzsa: A szokásos tartózkodási hely meghatározásának kritériumai a 
határon átnyúló házassági és szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben; 2.
275  1996. október 19-i Hágai Egyezmény a szülői felelősség tekintetében és a gyermek 
védelme érdekében elrendelhető intézkedésekre vonatkozó joghatóságról, alkalmazandó 
jogról, elismerésről és végrehajtásról; 
1961. október 5-i Hágai Egyezmény a kiskorúak védelmére vonatkozó hatósági jogkörökről 
és az alkalmazandó jogról; 
1980. október 25-i Hágai Egyezmény a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi 
vonatkozásairól;
1980. május 20-i Európai Egyezmény a gyermek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról
276  Wopera Zsuzsa: A szokásos tartózkodási hely meghatározásának kritériumai a 
határon átnyúló házassági és szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben; 4.
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hely áthelyezésénél ugyanis mindenekelőtt az érdekelt fél akaratát kell 
figyelembe venni. Ilyenkor az időtartam csak jelzés értékű, és az eset 
valamennyi körülményét figyelembe kell venni a szokásos tartózkodási 
hely megállapítása során. Mint az előbb már említettem, gyermekeke esetén 
mindenképpen meghatározó a családi környezet a szokásos tartózkodási 
hely meghatározása szempontjából. Természetesen ez a körülmény eltérő 
hangsúlyt kap egy csecsemő, egy kisiskolás és egy középiskolás gyermek 
esetében. Egy csecsemő esetében, mint a Mercredi k. Chaffe ügyben, a 
szociális és családi környezet szükségszerűen megegyezik az őt eltartós 
családtag szokásos tartózkodási helyével. Tehát (főszabály szerint) az anya 
körülményeit kell figyelembe vennie a bíróságnak. Így a Bíróság végső soron 
a szülő tartózkodási helyének megállapításához adott támpontokat.277 
A CEFL által kidolgozott családjogi alapelvek között is megtalálható a gyermek 
tartózkodási helyének meghatározása. Itt sem találunk konkrét definíciót, ám 
a CEFL meghatározza, hogy mely körülményekre kell tekintettel lenni az 
ítélet meghozatalakor. Főszabály szerint a különélő szülők megállapodnak 
abban, hogy a gyermek melyikükkel fog lakni, ennek hiányában azonban 
az illetékes bíróság vagy más hatóság fog a kérdésben dönteni. A határozat 
meghozatal során olyan szempontokra kell tekintettel elenni, mint például 
a gyermek életkora278 és véleménye, a szülőknek a megállapodás során 
tanúsított együttműködési hajlandósága és személyes helyzete, a szülői 
felügyeletet gyakorló szülő lakóhelyének is a gyermek iskolájának távolsága, 
a különélő szülővel való kapcsolattartás, stb.279 

1.1 Elsődleges, másodlagos és vagylagos tartózkodási hely

A tendencia, amely alapján a bíróságok az országok többségében megállapítják 
az elvált szülők gyerekének tartózkodási helyét, az, hogy a gyermek az egyik 
szülővel marad és jellemzően minden hétvégét a másik szülővel tölti. A 
kapcsolattartás gyakorisága és tartama természetesen a gyermek életkorától 
is függ. Amikor a szülők messze laknak egymástól, vagy eltérő országokban 
élnek, az előbbi klasszikus rendszert nehéz alkalmazni. Mivel problémás 
megoldani, hogy a gyermek minden hétvégén átkeljen egy országhatáron, 
sokkal jobb, ha a gyermek tartósan él az egyik szülővel és vakációk idejét a 
277  Wopera Zsuzsa: A szokásos tartózkodási hely meghatározásának kritériumai a 
határon átnyúló házassági és szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben; 4.
278  Észtországban pl. 10 éves kortól kérik ki a gyermek véleményét, ld. Jane Mair, Esin 
Örücü: i. m.; 22.
279  Mair Jane,Örücü Esin: Juxtaposing Legal Systems and the Principles of European 
Family Law on Parental Responsibilities; in: European Family Law Series; Intersentia; 
Antwerp-Oxford-Portland; 2010; 310.
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másik szülővel tölti. Az előbb leírtak alapján az elsődleges tartózkodási hely 
az a hely, ahol a gyermek idejének java részét tölti. A másodlagos tartózkodási 
hely az a hely, ahol a gyermek rövidebb ideig tartózkodik. Ez lehet egy fél hét 
vagy egy hétvége, attól függően, hogy a gyermek iskolaköteles-e. 280 
Amióta 2006-ban Belgiumban hatályba lépett egy új törvény, azóta a 
vagylagos tartózkodási helyet preferálják a bírák. Ez azt jelenti, hogy a bíró, 
valamely szülő kérelmére, alaposan megfontolja, hogy a gyermek élhet-e 
’vagylagosan’ az apával és az anyával a válás után. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy a gyerek egy hétig az anyával, egy hétig pedig azt apával él. A 
tartózkodás ideje teljes mértékben egyenlő, és nem lehet megállapítani, hogy 
melyik a gyermek elsődleges és másodlagos tartózkodási helye. A bíróság 
természetesen más módon is dönthet a gyermek tartózkodási helyéről, ám ezt 
minden esetben köteles megindokolni.281

Franciaországban, Németországban és Hollandiában a vagylagos tartózkodási 
hely szintén létező jogintézmény, azonban ezekben az országokban ez a 
rendszer nincs kitüntetett pozícióban.
A vagylagos tartózkodási hely rendszerének számos fontos előnye van. 
Az első természetesen az, hogy a gyereknek lehetősége van egyforma 
időtartamot tölteni mindkét szülőjével. A gyermek így nem válik egy tárggyá, 
amit a válás során ide-oda taszigálnak, és a gyermek kevésbé konfrontálódik 
a tekintetben, hogy melyik szülőjéhez legyen hűséges. Az, hogy mindkét 
szülőjével ugyanannyi időt tud tölteni, megnyugtatja a gyereket és 
remélhetőleg segít megszüntetni a bűntudatát. Sőtmitöbb, mindkét szülőt 
bevonja a gyerek iskolai és szabadidejébe, így gyakorlatilag megszűnik 
az ún. „vasárnapi apuka” képe.282 Másrészt a rendszert számos kritika érte 
jogászok és pszichológusok részéről. Egyesek szerint ez a rendszer túl magas 
követelményeket támaszt a gyerekekkel szemben, hiszen elvárja tőlük, hogy 
állandóan két otthon között ingázzanak. Ez jelentős szervezési nehézséget 
is jelent. A gyermeknek gondolnia kell az adott héten használatos iskolai 
könyveire, sportfelszereléseire, ruháira, stb. Ezekre a gyerekekre túl sok teher 
nehezedik, egy olyan társadalomban, ahol a fiatal felnőttek sokkal tovább 
maradnak a szüleikkel, mint a korábbi generációk (jellemzően 24-25 éves 
korig.)283 
Továbbá, és ez még fontosabb, azoknak a gyerekeknek, akik két helyen élnek, 
nincs meg a kis saját vackuk, ahova el tudnak vonulni. Nincs meg számukra 
a kellő biztonság, amelyben békésen felnőhetnek. Azt is mondhatjuk, hogy 
280  Ricci Carola: i. m. 21-22. 
281  Ricci Carola: i. m.  56.
282  Ricci Carola: i. m. 56.
283  Ricci Carola: i. m. 56.



330

ez a rendszer nem felel meg a nagyon fiatal gyermekek számára, pl. azok 
számára, akik még anyatejet kapnak, és úgyszintén nem alkalmas a kamaszok 
számára, akiket inkább arra kéne biztatni, hogy saját otthont alapítsanak. 
Következésképpen a vagylagos tartózkodási hely rendszere a gyakorlatban 
csak egy bizonyos korcsoportnál alkalmazható. 
További problémát jelent az is, hogy ez a rendszer nyomás alatt tartja a 
szülőket, és azt az érzetet kelti bennük, hogy ha nem harcolnak a vagylagos 
tartózkodásért, akkor ők már nem is jó szülők, pedig lehet, hogy ez a rendszer 
a gyakorlatban komoly nehézségeket okoz a számukra. 
Ahhoz, hogy a vagylagos tartózkodási hely hatékonyan működjön, szükséges 
a szülők kapcsolattartása, hiszen valójában közösen kell intézkedniük a 
mindennapos ügyekben.284 Véleményem szerint ez a felek megromlott 
viszonyára tekintettel gyakorlatilag kivitelezhetetlen. 

1.2 A gyermek jelenlétére alapozott joghatóság

El kell határolnunk a szokásos tartózkodási helyet a gyermek egyszerű 
jelenlététől. Ez utóbbi szintén megalapozhatja a bíróság joghatóságát, de 
csak abban az esetben, ha a gyermek nem rendelkezik igazolt szokásos 
tartózkodási hellyel.285 Ez a joghatósági ok azonban megszűnik, amint 
megállapíthatóvá válik, hogy a szokásos tartózkodási hely egy másik 
tagállamban van.286 Erre a joghatósági okra a gyermek elhelyezési és 
kapcsolattartási ügyek bonyolultsága miatt volt szükség.  A két joghatósági 
ok elhatárolásához azonban ki kell alakítani olyan kritériumokat, amelyek 
alapján egyértelműen megállapítható, hogy adott esetben melyikről is van szó. 
Olyan tényezőkre kell ezekben az esetekben figyelemmel lenni, amikből arra 
lehet következtetni, hogy a gyermek jelenléte semmiképpen sem ideiglenes 
jellegű, és a gyermek tartózkodása együtt jár az új környezetbe való bizonyos 
fokú beilleszkedéssel.287 Mindig figyelembe kell venni hogy a család mióta 
tartózkodik az adott tagállamban, hogy mik a költözés körülményei illetve 
indokai. A szülők erre vonatkozó akarata pl. abban nyilvánulhat meg, 
hogy egy másik tagállamban lakást vesznek vagy bérelnek, a hatóságoknál 
bejelentkeznek, munkát vállalnak, stb.288 Véleményem szerint kitűnő példa 
erre az A felperes ügy, ahol, mint azt korábban leírtam, a család lakást igényelt 
a finn szociális hatóságtól. Ez egyértelműen arra enged következtetni, hogy 

284  Ricci Carola: i. m. 57.
285  Wopera Zsuzsa: Az európai családjog időszerű kérdései; 13.
286  Wopera Zsuzsa: Az európai családjog időszerű kérdései; 80.
287  Wopera Zsuzsa: Az európai családjog kézikönyve; 83.
288  Wopera Zsuzsa: Az európai családjog kézikönyve; 88.
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a család új szokásos tartózkodási helyet kívánt létesíteni Finnországban. 
Igaz, hogy a család csak viszonylag rövid ideig tartózkodott Finnországban 
és ezalatt az idő alatt is vándorló életmódot folytattak, ami főszabály 
szerint arra utal, hogy nem ebben az államban van a gyermekek szokásos 
tartózkodási helye. Fontos a gyerekek állampolgársága, nyelvismerete is, de 
úgy gondolom, hogy nem ezek az elsődlegesek.

1.3 A gyermek jogellenes elvitele

A jogellenes gyermekelvitellel kapcsolatban kimondja a Rendelet, hogy 
annak a tagállamnak a bírósága dönthet a felügyeleti jogról, ahol a gyermek 
közvetlenül az elvitele, vagy a visszatartása előtt szokásos tartózkodási 
hellyel rendelkezett. Tehát magát a jogellenességet nemzeti jogszabályok 
határozzák meg. Ha maga a szokásos tartózkodási hely vitás, senki nem 
tudja megállapítani, hogy az eltávolítása jogellenes vagy sem. Ezekben az 
esetekben fordulhat elő, hogy a különböző államok bíróságai különböző 
eredményre jutnak a gyermek szokásos tartózkodási helyét illetően és így az 
ítéletek egymásnak ellentmondanak.289 

2. A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia által megalkotott 
egyezmények

Mint azt korábban már említettem, a Hágai Konferencia keretei közt 
megalkotott egyezmények tették először a családjogi tárgyú egyezmények 
fő kapcsolóelvévé a felek szokásos tartózkodási helyét. Előnye abban a 
rugalmasságban rejlik, amit sem a lakóhely, sem az állampolgárság nem tud 
biztosítani. Ez a rugalmasság az oka annak is, hogy a Konferencia nem is 
kíván egy egységes szokásos tartózkodási hely fogalmat alkotni.290 
A Hágai Gyermekelviteli Egyezmény 291minden olyan gyermek vonatkozásában 
alkalmazandó, akinek a felügyelet vagy láthatás jogának bármiféle 
megsértését közvetlenül megelőzően az egyik szerződő államban szokásos 
tartózkodási helye volt, és az elvitel is csak akkor minősül jogellenesnek, 
ha sérti azon szerződő állam jogrendszere szerint megállapított felügyeleti 
jogot, amelyben a gyermeknek az elvitelét közvetlenül megelőzően szokásos 

289  Ricci Carola: i. m. 21.
290  Wopera Zsuzsa: A szokásos tartózkodási hely meghatározása a határon átnyúló 
tartási ügyekben és egyes hágai instrumentumok joggyakorlatában; Európai Jog; 2013/3. 
szám; 43.
291  A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, 
Hágában 1980. október 25. napján kelt szerződés (1986. évi 14. tvr.)
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tartózkodási helye volt. Tehát amíg vitatott, hogy melyik államban van 
a gyermek szokásos tartózkodási helye, addig az elvitel jogellenességét 
sem lehet vizsgálni. Ezért is kiemelten fontos a szokásos tartózkodási hely 
megfelelő értelmezése.292 Az Elisa Perez-Vera által elkészített magyarázó 
jelentés szerint a szokásos tartózkodási hely fogalmát az Egyezmény pusztán 
ténykérdésként kezeli, és az Egyezmény szövegét elsősorban az elérni 
kívánt célnak megfelelő értelmezéssel kell meghatározni. Fontos, hogy 
a tartózkodásnak nem kell jogszerűnek lennie, és nem kell folyamatosnak 
lennie. Ebben az esetben is a szokásos jelzőből tudunk kiindulni, és itt is 
figyelembe kell venni a tartózkodás időtartamát és folyamatosságát, valamint 
egyéb személyes és szakmai jellegű tényeket. Fennállásának az önkéntesség 
és a szándék nem feltétele.293

A Hágai Gyermekvédelmi Egyezmény294 sokkal szélesebb kört ölel fel, mint 
a hágai gyermekelviteli, és ki is egészíti azt. Meghatározza a joghatóságot, 
alkalmazandó jogot, a gyermekek védelmére vonatkozó határozatok 
elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályokat.295 Joghatósági 
szabályai értelmében annak a Szerződő Államnak van joghatósága a gyermek 
személyének és vagyonának védelmére irányuló intézkedések meghozatalára, 
amelyben a gyermek mindenkori szokásos tartózkodási helye található, akkor 
is, ha épp nincs abban az országban, mert pl. onnan jogtalanul elvitték.296A 
szokásos tartózkodási hely megváltozása azonban felvet bizonyos kérdéseket. 
Mi a teendő, ha a gyermek szokásos tartózkodási helye olyan időpontban 
változik meg, amikor már a korábbi tartózkodási helye szerinti bíróság 
előtt intézkedés iránti kérelmet terjesztettek elő a gyermek érdekében? 
Ilyenkor két lehetőség adódik: a korábbi bíróság megtartja joghatóságát, 
vagy a szokásos tartózkodási hely megváltozás ipso iure magával hozza a 
joghatóság automatikus átszállását. Látható az Egyezmény szövegéből, hogy 
ugyanazt a megoldást követi, mint az új Brüsszel II. rendelet. A házassági 
ügyek joghatóságának kiterjesztését illetően azonban eltérő a szabályozás, 
hiszen az Egyezményben ez a joghatóság vagylagos, nem pedig kizárólagos. 
Az alkalmazandó jog tekintetében is eltér az Egyezmény a Rendelttől, hiszen 
itt a lex fori-t jelöli meg alkalmazandó jogként. Azért alkalmazza ezt a 
292  Wopera Zsuzsa: A szokásos tartózkodási hely meghatározása a határon átnyúló 
tartási ügyekben és egyes hágai instrumentumok joggyakorlatában; 43.
293  Wopera Zsuzsa: A szokásos tartózkodási hely meghatározása a határon átnyúló 
tartási ügyekben és egyes hágai instrumentumok joggyakorlatában; 44.
294   A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 
együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 
elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény
295  Ricci Carola: i. m. 128.
296  Wopera Zsuzsa: Az európai családjog kézikönyve; 250. és Ricci Carola: i. m. 128.
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megoldást, mert a gyermek szokásos tartózkodási helyének minden esetben 
történő alkalmazása indokolatlanul megnehezített volna a gyermek védelmét. 
Tulajdonképpen az esetek többségében úgyis ez a jog lesz az alkalmazandó, 
hiszen a joghatóság megállapítása során is a gyermek szokásos tartózkodási 
helye a lényeges. A szülői felelősség keletkezésével illetve megszűnésével 
kapcsolatos esetekben, amikor ezek jogszabályon alapulnak és nem bírósági 
vagy más hatósági aktuson, a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti 
állam jogát kell alkalmazni. Ez a jog lehet egy szerződő és az Egyezményben 
részt nem vevő állam joga egyaránt. Ez a szabály alkalmazandó, ha 
megállapodással illetve egyoldalú aktussal keletkezik vagy szűnik meg a 
szülői felelősség. 
Luxemburgi Egyezmény: 1980., hatály 1983. szeptember 1. Kevesebben írták 
alá, mint a Hágai Egyezményt, és ezek közül is, Liechtensteint kivéve, mind 
tagjai a Hágai Egyezménynek. A 16 éven aluli gyermekekre kell alkalmazni, és 
ez is a gyerek szokásos tartózkodási helyét határozza meg fő kapcsolóelvként, 
és elutasítja az állampolgárság fogalmát. Hatókörét tekintve csak polgári 
ügyekben alkalmazható, büntetőügyekben nem. Bár a két egyezmény célja 
hasonló, a működési mechanizmusuk eltér. Sokkal bonyolultabb, mint a 
Hágaié, ezért a gyakorlatban nem alkalmazzák annyiszor. Ehhez hozzájárul 
az is, hogy a csatlakozó államok jelentős része az új Brüsszel II. rendeltnek is 
részese, mely elsőbbséget élvez más nemzetközi egyezményekhez képest.297 

Zárószó

Megállapíthatjuk tehát, hogy a szülői felelősséggel illetve a gyermek jogellenes 
elvitelével kapcsolatban megalkotott új Brüsszel II. rendeletben a joghatósági 
szabályok elsődleges kapcsolóelve a gyermek szokásos tartózkodási hely. 
Mind a Hágai Konferencia, mind az Unió részéről megfigyelhető egyfajta 
ellenállás a fogalom meghatározásával kapcsolatban. Ennek oka a már említett 
rugalmasság megőrzése, mely szerint a szokásos tartózkodási hely fogalmát 
mindig az eset összes körülményeit figyelembe véve kell megállapítani. Igaz, 
hogy egyik norma sem határozza meg, mit is ért a szokásos tartózkodási hely 
fogalma alatt, ám valamennyi rendelet preambulumbekezdései és kommentárjai 
rögzítik azt, hogy a szokásos tartózkodási hely fogalmát a rendeletek 
alkalmazási körében autonóm jelentést kell tulajdonítani, elszakadva az egyes 
nemzeti jogok értelmezésétől.298 Ez teljesen logikus döntés, hiszen az egyes 
297  Mair Jane,Örücü Esin: i.m. 125-126.
298  Ld. Wopera Zsuzsa: Az európai családjog érvényesülésének kritikus pontjai; Családi 
Jog; XI. évfolyam 3. szám; 2013. szeptember és Wopera Zsuzsa: A szokásos tartózkodási hely 
meghatározásának kritériumai a határon átnyúló házassági és szülői felelősséggel kapcsolatos 
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nemzeti jogszabályok között jelentős eltéréseket találhatunk, gondoljunk 
csak az angolszász és a kontinentális jogrendszerek közti különbségekre.  
Véleményem szerint a közeljövőben nem fog, és nem is kell, hogy 
megszülessen egy egységes definíció, hiszen a bíróságok az eset összes 
körülményeit figyelembe véve végül mindig meg tudják határozni, hol is van 
a gyermek tartózkodási helye. A gyermek szokásos tartózkodási helyének 
expressis verbis meghatározása csak a ’könnyű’, mérlegelést nem igénylő 
esetekben lenne alkalmazható. A definíció hiánya valóban a rugalmas, 
tényekhez leginkább igazodó jogalkalmazást szolgálja.
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Absztrakt

A változások a szemünk előtt zajlanak. A helyi önkormányzati rendszer új 
alapokra épülve, némiképp új szerepben igyekszik kielégíteni a helyi közösségi 
igényeket. A változások mértékükből adódóan reform erejűnek tekinthetőek. 
Az önkormányzatok által ellátott közfeladatok száma csökkent, s ehhez 
mérten a finanszírozásuk is megváltozott. A korábbi forrásszabályozás helyett, 
feladat alapú finanszírozás került bevezetésre. Ehhez társult egy többfordulós 
adósságkonszolidációs folyamat, mely sok eladósodott önkormányzat számára 
jelent előrelépést egy fenntartható költségvetési gazdálkodás irányába. Jelen 
munkámban a 2011-2014 közötti időszak legfontosabb változásait igyekszem 
megvilágítani a helyi közfeladatok szervezési, finanszírozási szempontjából.

Kulcsszavak: Feladatfinanszírozás, Helyi közfeladat, Önkormányzati 
reform, Önkormányzati törvény, Kormányzati transzferek, 
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Bevezetés

A helyi önkormányzati rendszer az utóbbi két évben jelentős változásokon 
ment keresztül, különösen igaz ez a helyi közfeladatok finanszírozására is. 
Magyarország Alaptörvénye299, majd a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) valamint 
a finanszírozást érintő éves költségvetési törvények300 újraértelmezték 
az önkormányzatok és az állam viszonyát. Az Mötv. alapján a korábbi 
forrásszabályozás helyett feladat alapú finanszírozás került bevezetésre 2013. 
január 1. napjával. E finanszírozási megoldás a hazai gyakorlatban kevésbé 
ismert, ugyanakkor már a rendszerváltást követően is találkozhattunk a 
szakirodalomban e féle javaslatokra (Ld. Pálfi 1995).

A változások közül a következőeket tartom már az elején kiemelendőnek, 
melyek fontos alapot és keretet biztosítottak a reformfolyamatnak. Először is 
meg kell említeni, hogy az önkormányzatok által ellátandó helyi közfeladatok 
száma csökkent. Több korábban helyi közfeladat centralizálásra került, köztük 
a legjelentősebbek az alapfokú oktatás, és egyes államigazgatási hatósági 
ügyek. Míg előbbi költségvetési kiadási, utóbbi munkateher szempontjából 
volt jelentős az önkormányzatok számára. A Mötv. már nem rögzíti taxatívan 
a kötelező feladatok körét, hanem az egyes ágazati törvények adnak tartalmat 
a Mötv. kötelező feladatokra vonatkozó rendelkezésének.301 

Az Mötv. számos garanciális elemet beépített a költségvetési 
gazdálkodás területén. Így hiány nem tervezhető az éves költségvetésbe, az 
elvárt helyi adóbevétel nagyobb figyelmet kapott, valamint a hitelfelvételhez 
kormányzati hozzájárulásra van szükség.

Ezen túlmenően számos helyi közfeladat jogszabályi környezete 
is megváltozott, mely kihatással volt a tulajdonosi körre, a szolgáltatás 
árára és színvonalára. Azt mondhatjuk, hogy az önkormányzati többségi 
tulajdonú közfeladatot ellátó gazdasági társaságok szerepe felértékelődött. 
Ez a megközelítés az új közmenedzsment kiszerződési, kiszervezési elvével 
szemben hat, az önkormányzati közfeladatok saját úton történő megszervezését 
erősíti, felismerve a kiszervezésben rejlő veszélyeket és pénzügyi 
299  Különösen a helyi önkormányzatokról szóló 31-35. cikk.
300  A változás már a 2012. évi költségvetési törvényben is észlelhető volt, amikor is 
a normatív kötött felhasználású támogatások mértéke növekedett a szabad felhasználásúak 
terhére.
301  Mötv. 13.§ (2) értelmében, törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.
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megtakarítási lehetőségeket. Jelen környezetben, a gazdasági válság után a 
hazai jogalkotó is felismerte ezt, gondolhatunk itt a hulladékgazdálkodás, a 
közösségi közlekedés, a víziközmű szolgáltatás, parkolás megszervezésének 
utóbbi évek aktuálpolitikai kérdéseire.

Az állam és a lokális szint közötti pénzügyi transzferek rendszere 
tehát megváltozott. Az elvont feladatokkal arányosan csökkent a támogatás 
mértéke is. Az önkormányzatok saját adóbevételi lehetőségeinek kihasználása 
ösztönzésre került jogszabályi szinten is. Továbbá számos garanciális elem 
is beépítésre került az önkormányzati törvénybe, mely a stabil, fenntartható 
költségvetési gazdálkodás segíti elő.

A többfordulós adósságkonszolidáció az utóbbi évtizedek talán 
legnagyobb segítségét jelentette az eladósodott önkormányzatok számára. 
Négy fordulóban közel 1300 Milliárd forint adósságot vállalt át az állam az 
önkormányzati szférától.

Az átalakítási folyamat részeként meg kell említeni a közös 
önkormányzati hivatalok létrejöttét is, melynek vannak és lehetnek pénzügyi 
vonzatai is. Bár nem egy újfajta integrációs formáról beszélhetünk, hiszen 
korábban a körjegyzőségek hasonló módon működtek. A részletes szabályok 
bemutatása nélkül, csak arra szeretnék rávilágítani, hogy az önkormányzatok 
működési költségeinek ésszerű határok közé szorítását segítette elő a kisebb 
települések kötelező részvétele. 

E kereteket figyelembe véve a feladatfinanszírozás első, 2013 évi 
tapasztalatai az alábbiakban foglalható össze.

A feladatfinanszírozás gyakorlati tapasztalatai a 2013. évben

Az 2013. évi központi költségvetés már a fenti logika mellett került 
elkészítésre. A gyakorlati tapasztalatokat két csoportba osztva ismertetem, 
először a felszínre kerülő problémákat, majd az előnyöket tárgyalom. 
Természetesen a helyi önkormányzatok sokszínűsége miatt nem mindenhol 
azonos problémák és előnyök jelentkeztek, sőt nem azonos mértékben és 
módon. Így a következőekben a főbb, gyakrabban előforduló esetkörökre 
koncentrálok. Egy 2013. évi saját empirikus kutatás keretében302 Hajdú-Bihar 
megyében kerültek összegyűjtésre az alábbi tapasztalatok.
302  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 országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Először az elismert hivatali létszám kérdéskörét említem meg. A 
hivatali munka ellátásához szükséges humánerőforrás nagysága központilag 
került meghatározásra. Legtöbb esetben egy tört szám formájában, pl.: 
8,14 fő. Több probléma is felmerül ezzel kapcsolatban. Egyfelől az egész 
szám fölötti rész kihasználása miatt több munkavállalót foglalkoztatnak a 
hivatalok. Ez még önmagában nem is lenne probléma, viszont a meghatározott 
létszámkeret kevesebb a valósan ellátandó feladatokhoz mérten. A plusz 
erőforrás ugyanakkor csak saját forrásból valósítható meg. Hajdú-Bihar 
megyében a 82 településre megállapított létszámkerethez képes 470 fővel 
foglalkoztattak többet az önkormányzatok 2013. évben. Akárhogy is nézzük 
ez jelentős szám. Kérdés, hogy valóban szükség van-e ennyi alkalmazottra, 
vagy csak az átalakuló rendszerben senkit sem szerettek volna elbocsájtani? 
Az önkormányzatok határozottan az első állásponton vannak.

Vannak továbbá olyan feladatok, melyet kötelező ellátni, de 
a feladatfinanszírozás nem nyújtott 2013. évben forrást hozzá. Ilyen a 
közbiztonsági referens foglalkoztatása, vagy az 5000 fő feletti lakosságszámú 
települések esetében az építésigazgatási ügyfélszolgálati pont működtetéséhez 
szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló bérének 
finanszírozása. Ez utóbbi főleg ott jelentett gondot, ahol azon próbáltak 
spórolni, hogy alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező ügyintézőket 
alkalmaztak. Példaként említhetném továbbá a közkifolyóból vételezett víz 
finanszírozatlanságát is, ugyan is azon településeken, településrészeken, ahol 
nincs vezetékes ivóvízhálózat kiépítve ott az önkormányzat kötelezettsége 
gondoskodni a vízellátásról. Több településen probléma, hogy a közkifolyókon 
vételezett víz mennyisége pazarló mértékű, több milliós tételt jelent.

Másik kört azon kötelező feladatok alkotják, amelyre kapott 
támogatást az önkormányzat, de alulfinanszírozva, azaz nem fedezte a valós 
költségeket. Itt említhető meg a közvilágítás, az orvosi ügyelet, a belterületi 
utak fenntartása, a köztemetők működtetése, a könyvtár- és közművelődési 
feladatok ellátásához biztosított források. Ahogy tapasztaltam a legnagyobb 
gond a számítási módszerben van. Vegyük a belterületi utak fenntartásához 
kacsolódó finanszírozás példáját. A számítás alapja a 2011-es bázis évben 
adott településkategóriára számított kiadások figyelembe vételével történik, 
azzal, hogy a finanszírozott összeg nem haladhatja meg az adott település 
2011-es kiadásainak 110 %-át. Önmagában ez nem lenne probléma, de nem 
veszi figyelemben a ráfordított költségek struktúráját, azaz hogy mire költött 
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két évvel ezelőtt az önkormányzat, épp csak a szükséges javításokat végezte 
el, vagy új utakat épített. Mondhatni többszörösen szerencsésen jártak azok az 
önkormányzatok, amelyek hitelt vettek fel 2011-ben a közutak megújítására, 
mivel egyrészt jobb minőségű az úthálózat, továbbá 2013. évben nagyobb 
összeget kaptak a feladat ellátására, másrész az adósságkonszolidáció 
keretében még a hitel is átvállalásra került. Talán jogosan érvelhetnek a kisebb, 
stabilabb gazdálkodást folytató önkormányzatok, hogy ismét a „jókat bünteti 
a rendszer”. Megoldás lehetne talán az úthálózat hosszával, minőségével 
arányos vagy azzal korrigált számításon alapuló finanszírozás.

A következő jelenség, amit meg kell említenem az a saját bevételekkel 
kapcsolatos. A Mötv.303 deklarálja, hogy figyelembe veszik a finanszírozás 
megállapításánál a helyi adóerő-képességet. Jelen gazdasági helyzetben 
gondot okoz főleg a kis településeken, hogy a vállalkozások működése 
ellehetetlenül, az ebből származó adóbevétel jelentősen csökken. A személyi 
jövedelemadó helyben maradó része megszűnt, a gépjárműadó 40%-a marad 
csak az önkormányzatoknál. A problémakört súlyosbítja, hogy a megszűnő 
munkahelyek miatt egyre többen szorulnak a különböző szociális pénzbeli és 
természetbeli ellátásokra, amely további kiadásokat ró az önkormányzatokra.

A finanszírozás számításánál jelentkezett az a probléma, hogy egy 
közel azonos lakosságszámmal rendelkező város és egy városi ranggal nem 
rendelkező település a hivatali feladati ellátására milliókkal kaphat többet 
pusztán a városi címe miatt. Ez önmagában is viták alapját képezheti az egyes 
települések között.

Számos kisebb problémát is említettek a jegyzők. Ilyen az, hogy 
a közös önkormányzati hivatalok megalakulásával, főleg ott ahol az 
kijelöléssel jött létre, érdekellentétek nehezítették akár a napi működést is. 
A székhelytelepülésen és a kirendeltségen dolgozók juttatásai is eltérhettek, 
hiszen a költségvetések elfogadása még az integráció előtt előkészítésre került, 
így előfordulhatott, hogy a székhelyen kafetéria keretében kapott juttatások 
nem jártak a kirendeltségen dolgozóknak, amely szintén konfliktusok forrása 
lehetett. 

A következőkben néhány pozitívumot szeretnék kiemelni az új 
finanszírozási rendszer mellett. 

Az új szabályozás egyik pozitívuma, hogy rákényszeríti az 
önkormányzatokat a felelős gazdálkodásra, a saját bevételek fokozására 
303  Mötv. 117. § (4)  értelmében: a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a 
helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
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valamint a fenntarthatóbb költségvetési gazdálkodás elérésére.
Az adósságkonszolidáció folytán azt mondhatjuk, hogy „tiszta lapot” 

kaptak az önkormányzatok és lehetőséget, hogy a saját erejükhöz mérten 
működjenek.

Az óvodai nevelés finanszírozása egyes jegyzők szerint előrelépésnek 
tekinthető, az előző évekhez képest. Ugyanis az új rendszer kimondja, hogy 
mennyi pedagógust és mennyi az ő munkájukat segítő létszámot finanszíroz. 
Az ehhez kapcsolódó támogatás átlagbérben került meghatározásra, mely 
legtöbb esetben pontos és a valóságnak megfelelő. Természetesen eltérések 
ezen a területen is lehetnek.

A közös hivatalok kialakítása folytán a központosított ügyintézés, az 
azonos iratminták használata, szakszerűbbé és költségtakarékosabbá tette a 
hivatali működést.

Tehát a 2013. évet nevezhetjük a próba évének, és összességében azt 
mondhatjuk, hogy nem zárt rossz eredménnyel az új rendszer.

A feladatfinanszírozás 2014. évi változásai

A 2013. év tapasztalatainak megfelelően a 2014. évben némiképp módosult a 
finanszírozás formája és mértéke is, hogy minél inkább arányos és elegendő 
legyen a feladatellátáshoz. A gyakorlati tapasztalatok még nem ismertek, de a 
központi költségvetés304 alapján a következő változások láthatóak.

2014-től a közös önkormányzati hivatali formában működő 
települések esetében a székhelytelepülés lesz jogosult a hivatali működést 
támogató források lehívására.

Módosult a településüzemeltetésen kívüli egyéb kötelező feladatok 
támogatása, mely mértéke 2700 forint/fő, viszont a kisebb 2 ezer fő alatti 
települések esetében, ahol az adóerő-képesség nem éri el a 20000 forint/fő 
összeget, ott garantáltan 4 millió forintra lesznek jogosultak.

A szociális és gyermekétkeztetés területén növekedtek az 
előirányzatok 2013-hoz képest.

A 2013-ban bevezetett, korábban említett saját bevétel beszámítási 
rendszere is módosult. Azon települések esetében, ahol az egy főre jutó 
adóbevétel nem éri el az 5000forintit, ott a támogatás mértéke nem kerül 
csökkentésre, e fölött pedig sávosan, maximum a 2011.évi iparűzési 
adóbevétel 0,5%-ával.
304  2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
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2014-től az adósságkonszolidációból kimaradt 1167 település részére 
évente 10 milliárd forrás kerül szétosztásra.

Tehát mint láthatjuk, sok esetben a 2013-as problémák korrigálására 
került sor. A jogalkotó a beérkező tapasztalatokat megfogadva finomított a 
rendszer hibáin.

Összegzés

Az helyi önkormányzatok finanszírozása mindig is érzékeny pontja volt 
a rendszernek. A bő egy éve bevezetett rendszer még most vizsgázik, 
messzemenő következtetések nem vonhatóak le. 

Egyes települések nyertesei lettek az új rendszernek, mások vesztesei, 
mint láttuk. Két kérdés vetődik fel bennem a rendszerrel kapcsolatban. Egyik, 
hogy valóban feladat alapú finanszírozásról van-e szó. Elegendő fedezetet 
nyújt-e a kötelező feladatok ellátásához? Másrészt a rendszer alakulásán 
végigtekintve talán joggal érezhetjük, hogy nagy változást – a szerepek 
eltolódásán túl – a finanszírozásban nem tapasztalhatunk. A folyamatos kisebb 
korrekcióknak meg van az a veszélye, hogy a korábbi elaprózott, átláthatatlan 
finanszírozás felé tolódik ismét el.

 Ugyanakkor a gazdálkodás szűkös korlátai még inkább alaposabb 
döntésre késztetik a képviselő-testületeket. Az adósságok „nullázása”, a 
költségvetési korlátok felállítása úgy gondolom, egy jó pályára terelheti az 
önkormányzatok működését. 

Az önkormányzati rendszer átalakítás még jelenleg is folyamatban 
van, egyes feladatok állami kézbe kerülnek, ezzel csökken a helyi szint 
feladatellátása. Ugyanakkor egyes közszolgáltatások megszervezésében egyre 
nagyobb szerepet kapnak a helyi közszolgáltató társaságok. A közfeladatok 
finanszírozásának átalakítása csak egy lépése a reformfolyamatnak. Ami 
igazán figyelemfelkeltő, az állam és a helyi szint valamint a választópolgár és 
állam hármas dimenziójában a szerepek változása és a hangsúlyok eltolódása, 
mely nem feltétlenül jó vagy rossz, nézőpont kérdése.

Azt gondolom, hogy ezek a körülöttünk zajló változások úgy 
foghatóak föl, mint a jó állam kialakításához vezető út egy mérföldköve.
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LITÁS SZABÁLYOZÁSA 
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Absztrakt

A közigazgatás megújításának elengedhetetlen feltétele a közigazgatásban 
kezelt adatháttér szabályozása, az adatok megbízhatóságának emelése és a 
hozzáférési kulcsok biztosítása. Elengedhetetlen a közigazgatási felelősségi 
körök kijelölése és az ehhez kapcsolódó folyamatok biztosítása. A közigazga-
tási eljárás egyik alapelve, hogy a hatóság ne kérjen az ügyféltől olyan adatot, 
amit már valamelyik állami szerv nyilvántart. Ennek az elvnek az alkalma-
zása azonban, több esetben akadályba ütközik, mivel az állami nyilvántartá-
sok egymástól eltérő struktúrát alkalmaznak, amely megnehezíti a hatóságok 
közötti kommunikációt és lehetetlenné teszi az eljárások gyors ügyintézését. 
Az állami adatbázisok minőségi és biztonsági szintjének javításához nélkü-
lözhetetlen a jogszabályok, részletszabályok áttekintése, a jelenlegi helyzet 
feltérképezése. 

Kulcsszavak: hatóság, ügyfél, állami nyilvántartás, hatósági ügyintézés, in-
teroperabilitás
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Bevezetés

Az interoperabilitás a különböző együttműködő szervezetek e-közigazgata-
tási megoldásai közötti átjárhatóságot kívánja előmozdítani, ez egyben az 
Európa 2020 stratégiai program (ec.europa.eu, 2013) egyik fontos pontja, 
mivel nemcsak az egyes tagállamon belül válik fontos tényezővé a közigaz-
gatási elemek összekapcsolása, hanem a tagállamok között is. Az Európai 
Unió 2014-2020-as költségvetési tervezésében az együttműködési képesség 
kiemelt helyett kapott, így kiemelkedően fontos, hogy Magyarországon is 
kialakuljon a szabályozási keret. Magyarország a többi európai uniós tag-
államhoz hasonlóan törekszik arra, hogy minél inkább felzárkózhasson a 
nemzetközi szinthez és biztosítsa a határokon átnyúló közigazgatási nyilván-
tartások összeférhetetlenségének megszüntetését. Az állami és önkormány-
zati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. 
évi CCXX. törvény elfogadásával Magyarország megtette az első lépést az 
együttműködési képesség és a nyilvántartók közötti tényleges együttműködés 
létrejöttéhez, a szükséges szabályozási keretek kialakítása felé. A szabályo-
zással megvalósítható lesz az adatok felesleges párhuzamos nyilvántartása, 
valamint az indokolatlan adminisztratív kötelezettségek felszámolása.

Az interoperabilitás szintjei

„Közigazgatásunknak komoly reformra van szüksége. Annak lényegét úgy 
fejezhetjük ki, hogy preindusztriális közigazgatásból posztindusztriális 
közigazgatássá kell átalakulnia. A magyar közigazgatásnak az eredményesség 
követelményét kell előtérbe helyeznie és működését ennek szolgálatába 
állítania. Ez csak felülről kiinduló hatással járhatja át az egész közigazgatást. 
« (Magyary Zoltán)

Magyary Zoltán több mint 60 éve megfogalmazott szavai napjainkra is 
érvényesek, a folyamatban lévő információs társadalom kialakulása is csak 
átfogó kormányzati reform révén valósulhat meg. A mai közigazgatási 
reformfolyamatok mögött komplex követelmények jelennek meg, melyek 
többek között az államigazgatás és jog túlburjánzásának megszüntetését, a 
merev bürokratikus rendszerről az új irányítási eszközökre történő áttérés 
igényét fogalmazza meg (Ficzere és Forgács 1999.)
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Az interoperabilitás szintjei

Az interoparbilitás a különböző informatikai rendszerek együttműködésre 
való képességét jelenti, melyben az együttműködés különböző szinteken va-
lósulhat meg (apdip.net 2007). Az interoperabilitás területeinek és szintjeinek 
felosztását az Európai Interoperabilitási Keretrendszer 1.0 változata fogal-
mazta meg, ez alapján szervezeti, szemantikai és a technikai interoperabilitást 
különbözetünk meg. A szervezeti interoperabilitás a szervezeti célok megha-
tározásával, a szervezeten belüli folyamatok modellezésével foglalkozik az-
zal a céllal, hogy a különböző belső felépítésű folyamatokat használó szerve-
zetek is együtt tudjanak működni egymással. A szemantikai interoperabilitás 
keretében nemcsak fizikailag lehetséges az adatcsere, hanem a rendszerek az 
egymás adatait is értelmezni tudják, az információáramlás során a cserélt in-
formációt pontosan ugyanabban az értelemben használják a kommunikációs 
felek. Közigazgatási környezetben azért nagyon fontos biztosítani, hogy az 
egyes szervezetek ugyanazon a módon értelmezzenek fogalmakat, úgymint 
lakcím, személynév, cégadat. A technikai interoperabilitás során a rendszerek 
közötti fizikai adatcserére kerül sor, a terület az infokommunikációs technoló-
gia rendszereinek összekapcsolásának műszaki kérdéseivel foglalkozik, úgy, 
mint az nyílt interfészekkel, adatok biztonságával. Az Európai Interoperabi-
litási Keretrendszer 2.0 változata tovább bővítette a közigazgatási környezet 
által, így megfogalmazódott a jogi interoperabilitás és politikai környezet. 
A politikai környezet esetében az interoperabilitás megvalósítását és irányí-
tását meghatározó és előíró politikai akartról beszélünk. Az együttműködő 
rendszerek csak támogatást adó központi akarattal alakíthatóak ki. A jogi 
interoperabilitás, amely ezen munkában is nagy hangsúlyt kap, azt jelenti, 
hogy meg kell teremteni a jogi háttért annak érdekében, hogy az együttműkö-
dő szervezetek megfelelő jogi felhatalmazással rendelkezzenek az adatcsere 
tekintetében. A közigazgatási környezet sajátossága, hogy a megfelelő jogi 
szabályozási háttér nélkül nem képzelhető el működő megoldás ezért ennek 
megteremtése alapvető igény (EKK, 2008).
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Nyilvántartások összekapcsolásának igénye a nemzetközi és a hazai sza-
bályozásban

Az együttműködésre való képesség során kiemelt szerepet játszik a különbö-
ző szervezetek közötti nyilvántartások összekapcsolása. A nemzetközi, uniós 
együttműködés során folyamatosan egyre nagyobb hangsúly helyeződött a 
korszerű interoperabilitás IKT alapú közszolgáltatások kialakítására. A nyil-
vántartások összekapcsolásának igénye az alábbi nemzetközi dokumentu-
mokban jelent meg:

 • 2004- Európai Interoperabilitás Keretrendszer 1.0 változata

 • 2009-Európai Interoperabilitási Stratégia

 • 2010- Európai Interoperabilitási Keretrendszer 2.0 változata
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 • 2010- Digitális Menetrend 2020

 • 2011-2015 – az EU e-kormányzati akcióterve

Az interoperabilitás napjainkban fontos követelmény, melynek megvalósí-
tása igen bonyolult, számos technikai intézkedést takar. Az interoperabilitás 
határokon átnyúló elemei sokszor akadályba ütköznek a nemzeti jogrendszer 
különbözősége vagy éppen a jogalap hiánya miatt. Magyarország a többi 
európai uniós tagállamhoz hasonlóan törekszik arra, hogy minél inkább be-
kapcsolódhasson a nemzetközi véráramba és biztosítsa a határokon átnyúló 
közigazgatási nyilvántartások összeférhetetlenségének megszüntetését. Az 
interoperabilitás, az elektronikus aláírás és a digitális azonosítás hatékony 
eszközök ugyan ahhoz, hogy népszerűsíteni lehessen az elektronikus köz-
igazgatás határokon átnyúló szolgáltatásainak kifejlesztését, mégis gyakran 
csorbát szenvednek amiatt, hogy az interoperabilitásra vonatkozóan nincs ha-
tárokon átnyúló és ágazatközi jogalap, a nemzeti jogrendszerek különböznek 
egymástól, valamint amiatt, hogy a tagállamok egymással nem kompatibilis 
megoldásokat választanak (eur-lexx.europa.eu, 2013). Az állami adatbázisok 
közti interoperabiliás szabályozási feltételeinek megteremtése kiemelt szere-
pet játszik hazánk elektronikus közigazgatásának fejlesztésében. A magyar 
közigazgatás szolgáltató jellegének erősítésében, átalakításában nagy jelentő-
séggel bírnak az EU által Államreform Operatív Programon keresztül nyújtott 
támogatások. Az Államreform Operatív Program keretében az ügyintézés és 
az igazgatási folyamatokat meghatározó jogszabályi környezet felülvizsgála-
tára, modernizálására és racionalizálására kerül sor, emelve hazánk interope-
rabilitási képességét (nfu.hu 2013). A modern közigazgatás alapja a különféle 
nyilvántartások, adatbázisok egységes elvek szerinti professzionális kezelése. 
Ezen nyilvántartások összehangolásával lehet megvalósítani azon törekvését, 
hogy az állampolgárok, a gazdasági társaságok és egyéb ügyfelek számára a 
közigazgatási ügyek intézése a lehető legkisebb adminisztratív teherrel jár-
jon. Amennyiben a nyilvántartások képesek gyors, hatékony, pontos egymás 
közti kommunikációra, úgy ténylegesen megvalósítható, hogy a közigazga-
tási szervek ne kérjenek az ügyfelektől olyan adatot, amelyet ők már egyszer 
korábban rendelkezésre bocsátottak (eGov 2013). Az állami nyilvántartások 
összekapcsolásának vonatkozásában Magyarországon az alábbi szabályozá-
sokat szükséges megemlíteni a teljesség ereje nélkül:
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 • a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes köz-
adatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatin-
tegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. 
Rendelet • minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

 • az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 • az Egyszerű Állam Program 73. intézkedése – állami adatbáziso-
kinteroperabilitásának növelése, állami adatbázisok interoperabilitásának 
szabályozása

 • az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének ál-
talános szabályairól szóló 2013. CCXX. törvény

 • Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének 
szabályozása-2013. évi CCXX. törvény (KIM 2014)

Az interoperabilitás célja, hogy nagymértékben megnövelje az állam verseny-
képességét. A gyorsabb és átláthatóbb eljárásokkal bíró területek több be-
ruházásra számíthatnak. Az adatbázisok interoperabilitását az Európai Unió 
vonatkozó irányelvei, ajánlásai alapján kell kialakítani és fenntartani. Az EU 
2014-20-as tervezésében az interoperabilitás kiemelt helyet kapott, így rend-
kívül fontos, hogy a 2013. év végére kialakult szabályozási koncepciót to-
vábbvihessük. A szabályozással megvalósítható lesz az adatok felesleges pár-
huzamos nyilvántartása, valamint az ebből eredő indokolatlan adminisztratív 
kötelezettségek felszámolása. A közigazgatási eljárás egyik alapelve, hogy a 
hatóság ne kérjen az ügyféltől olyan adatot, amit már valamelyik állami szerv 
nyilvántart. A szabályozás legfontosabb eleme, hogy előírja a nyilvántartások 
elektronikus információs rendszerben történő vezetését. Főszabály szerint, 
ha a közigazgatás valamely adatot már – különösen, ha közhitelesen – nyil-
vántartásba vett, ugyanazt az adatot csak úgy veheti fel további nyilvántar-
tásba, ha azt az adatot már eredetileg tartalmazó nyilvántartásból veszi át. A 
nyilvántartások és a nyilvántartó szervek közötti együttműködés biztosítása a 
fennálló rendszerek újraépítésének, illetve komolyabb fejlesztésének igénye 
nélkül azáltal válik biztosíthatóvá, hogy lehetőséget teremt a szabályozás az 
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adatokhoz való hozzájutás adatkapcsolati módjainak megválasztására. Ezzel 
a szabályozás csak azt írja elő kötelező jelleggel, hogy az adatkapcsolatnak 
meg kell valósulnia, de azt, hogy milyen módon valósítják meg konkrétan az 
érintett szereplők arra választási lehetőséget hagy. Azonban az adatátadás for-
máinak a meghatározása során fontos volt előtérbe helyezni az adatszinkroni-
záció elsődlegességét. Nyílt, bárki számára ingyenesen hozzáférhető megol-
dások előtérbe helyezése fontos követelmény a szabályozás szempontjából. 
Felállításra került a Nyilvántartások Regisztere, amely bárki számára hoz-
záférhető módon tartalmazza a nyilvántartások leíró adatait és lényeges jel-
lemzőit. Az interoperabilitás megvalósításának feltétele az is, hogy egy erős 
állami irányítás és felügyelet alatt álljon a rendszer. Ennek érdekében létre-
hozásra került a nyilvántartások felügyeletéért felelős szerv. Feladatai között 
szerepel, hogy a felügyeleti vizsgálat keretében ellenőrzi az adatkapcsola-
ti szabályzatokat és a nyilvántartások működésének gyakorlatát; hivatalból 
és panasz alapján is eljárhat; megállapításait vizsgálati jelentésbe foglalja, 
melyben ajánlásokat és jogszabály-alkotási javaslatokat fogalmazhat meg. A 
közigazgatási rendszerek közötti interoperabilitás alapvető fontosságú az eu-
rópai integráció megvalósítása szempontjából, és az Európai Unió legalapve-
tőbb célkitűzéseivel áll összefüggésben. Cél, hogy megszűnjenek a határokon 
átnyúló (nemzetközi interoperabilitás) gördülékenységét gátló akadályok, így 
a jogalap hiánya is, a megfelelő jogszabályi környezet kialakításával. Az eu-
rópai interoperabilitással kapcsolatban megfogalmazásra kerültek a tagállami 
szinten elvárható feladatok. Így a tagállamoknak többek között össze kell 
hangolniuk az interoperabilitási törekvéseiket az Európai Interoperabilitási 
Stratégiával, ennek érdekében együtt kell működniük az Európai Bizottság-
gal, az egyes nemzeti interoperabilitási kereteket harmonizálni kell az Euró-
pai Interoperabilitási Keretrendszerrel (2013.CCXX. tv.)

A végrehajtás kihívásai

Magyarországon az interoperabilitással kapcsolatban elmondhatjuk, hogy az 
alábbi problémákkal kell megküzdenie a közigazgatásunknak napjainkban 
(Kis 2013):

 • szigetszerű alkalmazások, eseti fejlesztések



352

 • egységes adatszerkezet hiánya/ eltérő logikával és törzsadatbázis 
nélkül épült adatbázisok

 • szabványos adatkapcsolatok hiánya

 • adatfrissítés megoldatlansága

 • erős állami irányítás hiánya

A jogi interoperabilitás további lépései, konklúzió

Összefoglalva elmondható, hogy a nyilvántartások kapcsán az 
interoperabilitás megvalósítása nem csak hazai, hanem Európai Uniós elvárás. 
Az EU 2014-20-as tervezési időszakában kiemelt jelentőségű szerepet kap az 
interoperabilitás. A jól használható digitális szolgáltatások megteremtéséhez 
hatékony interoperabilitásra van szükség. E cél elérésének egyik fontos 
eszköze annak biztosítása, hogy megfelelő IKT-szabványok álljanak ren-
delkezésre, és azokat alkalmazzák is. Szükség van a hálózatok közötti jogo-
sultságkezelés fejlesztésére, a szabványos formátumok és a nyílt forráskódú 
megoldások további elterjesztésére a magyar közigazgatásban. Az e-közigaz-
gatás segítségével megvalósíthatóvá válhat az egyablakos ügyintézés, mely 
az otthoni ügyintézés lehetőségével egy komfortosabb ügyintézést tenne 
lehetővé. A cél, hogy az állampolgár csak szükséges esetben jelenjen meg 
ügyintézés céljából a hivatalban, ami mind az ügyfél, mind a hivatal számára 
pénz megtakarítást eredményezne. Számos országban tapasztalhatjuk, hogy 
a közigazgatás színvonalát digitalizálással teszik hatékonyabbá, olcsóbbá. A 
bevált, jó gyakorlatok átvétele, e-közigazgatási megoldások exportja elen-
gedhetetlen a hazai közigazgatás fejlesztésében. Az Európai Uniós források 
minél hatékonyabb felhasználásával, az e-közigazgatási tagállami kapcsola-
tok fejlesztésével jelentős eredmények érhetőek el, mely hosszútávon szol-
gálná a közigazgatás megújjítását. Jelenleg még mindig a legnagyobb prob-
lémát az IT-biztonság kérdése okozza, nemcsak hazánkban, hanem az EU-s 
tagállamokban is. Annak, hogy a polgárok idegenkednek az elektronikus köz-
igazgatási eszközök használatától, minden bizonnyal az az egyik oka, hogy 
bizalmatlanok az adatok biztonságos kezelésével és védelmével szemben. 
Hazánk versenyképességét az e-közigazgatás területén a digitális újítások, 
az innováció és a közigazgatási vívmányokban rejlik, melyhez elengedhe-
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tetlen a tagállami együttműködés, tapasztalatok megosztása. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy a bevált, jó megoldásokat nem lehet teljes egészében imp-
lementálni, hiszen minden állam más sajátosságokkal rendelkezik, más fej-
lettségi szinten áll. Hazánk más államok gyakorlatából merítve elkészítette a 
Nemzeti Egységes Kártyarendszer koncepcióját, melynek eredményeképpen 
egy elektronikus azonosításra alkalmas okmány kiváltott volna több azono-
sításra szolgáló dokumentumot (nih.gov.hu 2013).  A fejlesztés sajnos pilot 
stádiumban maradt, a megvalósítás még több évet is igénybe vehet.  A jövő 
azonosítását jelentheti a mobiltelefon alapú azonosítás, a módszer az osztrák, 
finn és észt állampolgárok körében már elterjedt és bevált dolog.  Magyar-
ország e-közigazgatási fejlesztésének egyik iránya lehet a portugáliai minta 
(hwsw.hu 2013) alapján egy interoperabilitási platform, szabálygyűjtemény 
kialakítása, melyre nagy szükség van. A nyugat-európai országok között ver-
senyképesnek mondható kis országunk az internet hozzáféréssel rendelkezők 
arányának tekintetében, valamint az ország szélessávú hálózati ellátottságát 
figyelembe véve, a magyar Nemzeti Távközlési Gerinchálózat jóval nagyobb 
adatforgalmat képes kezelni, mint amekkora az igény (Karacs 2010).  Az in-
teroperabilitási platform kialakítása az ügyfélkapu fejlesztéséhez is hozzájá-
rulhat. Arra is szükség van egyben, hogy a dokumentumok, on-line kitölthető 
űrlapok elektronikusan megküldhetőek legyenek. Ez természetesen feltételez 
egyfajta hitelesítést. Jelenleg a magyar piacon elérhető hitelesítés szolgálta-
tások túl drágák, és elégséges elektronikus ügyintézési lehetőség híján a ma-
gánszemélyek nem vásárolnak tanúsítványokat. Az elektronikus aláírásokat 
leginkább könyvelők, közjegyzők, ügyvédek, nagyobb cégek belső műkö-
désükhöz használják. Igencsak le vagyunk maradva az adatok struktúrájá-
ban, formátumokban, és az interoperabilitás egyik mércéjének, a hivatalok 
egymás közti adatátadási képességének megvalósításában. Ezen problémák 
megoldására két megvalósítható megoldás mutatkozik reálisnak jelenleg. Az 
egyik az adattisztítási folyamatok minél előbbi elindítása, amit központilag 
valamilyen formában koordinálni kell. A másik az informatikai konszolidá-
ciós tevékenység, amely során a kisebb méretű, vagy minimális informatikai 
költségvetéssel rendelkező intézményeknek segítséget kell nyújtani a fenn-
tartható informatikai beruházások megvalósításában, üzemeltetési feladatok 
ellátásában, ajánlásokra és tanácsokra van szükségük a hatékonyabb licen-
szgazdálkodás és hardverfenntartás érdekében. Folytatni kell a jogszabályi 
környezet felülvizsgálatát. Ameddig a magyar kormányzatnak nincs a ke-
zében olyan jogi szabályozó eszköz, amellyel meg lehet regulázni az önál-
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lóan, egyedi megoldásokat megrendelő, mindenféle nemzetközi szabványt, 
ajánlást, különböző trendeket figyelmen kívül hagyó intézményeket, addig 
nagyon kevés lehetőség van az interoperabilitás felé hatásos lépéseket tenni. 
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Abstract

This current paper wishes to address the possibility of introducing 
a new model in (administrative) leadership and not by reviewing, analyzing 
theories from the past, but rather by focusing on what is most current in 
the literature. One of the emerging pillars of interest in this field has been 
named the authentic leadership. The concept of authenticity has been around 
for a long time and we can find it in several other disciplines as well (e.g. 
psychology, religion). This construct of authenticity refers to remaining true 
to one’s self. Simply put: they know who they are and what they believe in.
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Introduction

The field of leadership has grown significantly over the last 20 
years and in our day’s leadership focuses not only on the leader, but also 
on followers, supervisors, work environment and culture including a much 
broader spectrum of diversity public, private and NGO’s. Also the boundaries 
have been crossed, as in models, researches are not limited to the level of 
nations, but also research in the field has grown to a global level (e.g. GLOBE 
studies).

Due to the fact that there is a constant shift – which has an 
upwards tendency – as new technologies, challenges, social demands and 
even competition we ought to (and should) re-think the focus on restoring 
confidence and hope from the public towards the institutions and to genuinely 
relate to all stakeholders (e.g. associates, customers, communities).  

For more than two decades, transactional/transformational leadership 
has been the flagship of the “new leadership paradigm” and thus has been 
the main focus point of the field. However this “new paradigm” and the 
MLQ (Multiple Leadership Questionnaire) (Bass, 1985) – as the primary 
operational measure – despite continuous revisions to respond to criticisms 
that have been raised over the years, continue to be challenged by several 
scholars (e.g. Yukl, 2002). They argue that both the transactional and 
transformational paradigm do not represent a paradigmatic departure from 
earlier two-factor theories (such as the autocratic versus democratic, task 
versus people oriented leadership, etc.). In order to respond to these criticisms 
a great number of new perspectives have emerged including ethical leadership 
(Brown, Trevino & Harrison, 2005), spiritual leadership (Fry, 2003), servant 
leadership (Greenleaf, 1977; Sendjaya & Sarros, 2002), and authentic 
leadership (Avolio & Gardner, 2005; Ilies, Margeson, & Nahrgang, 2005; 
Shamir & Eilam, 2005). Many of these approaches are in the early stages of 
development so they still need a strong theoretical infrastructure as well as 
reliable and valid measures of the foundational constructs (Klenke, 2007).

If we stop for a minute and take a good, hard look at the public sector 
leaders in the present we don’t need to look for much information to discover 
that there is a very low level of trust in these leaders. Therefore there is a great 
need for “new” leaders who have a deep sense of purpose and true to their 
core values.
The article is structured as follows: first a short overview of authentic 
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leadership theory is presented; second the future focus is being described 
with an emphasis on the main (core) competencies that an authentic leader 
must possess and the last part focuses on the limitations of this theory.

1. What is Authentic Leadership?

If you happen to start a search on authentic leadership, than the first thing you 
should probably do is to look up the special issue of the Leadership Quarterly 
(2005) which focuses on this exact topic (see Avolio & Gardner, 2005). 
The main concept – authenticity – has been treated extensively in various 
disciplines (e.g. psychology, philosophy, religious studies) and it can be 
defined as “owning one’s personal experiences, be they thoughts, emotions, 
needs, preferences, or beliefs, processes captured by the injunction to know 
oneself” (Seligman, 2002) and remaining true to one’s self. 

What then is authentic leadership? The definition varies, but 
the importance of consistency in their words, actions and values all are 
emphasized. Additional aspects include positive leader values, leader self-
awareness, and a trusting relationship with followers (Yukl, 2002). Luthans 
& Avolio (2003, p.243) defined the concept of authentic leadership as “a 
process that draws from both psychological capacities and a highly developed 
organizational context, which results in both greater self-awareness and 
self-regulated positive behaviours on the part of the leader and associates, 
fostering positive self-development.” If we were to dissect this definition 
we can describe it as being multilevel in that it includes the leader, follower 
and context very specifically in the way it was conceptualized. From this 
definition another question arises: what makes a leader authentic? What 
elements, characteristics make a leader an authentic one? Fortunately for 
us, several scholars provided us with versions of authentic leaders. First 
and foremost these types of leaders have a high self-awareness about their 
values, beliefs, emotions and abilities. Furthermore there are certain positive 
core values which help to distinguish an authentic leader from other types. 
These are: honesty, fairness, accountability, kindness and a strong sense of 
optimism. These leaders do not seek the position itself for achieving status 
and power, but rather to express their values and beliefs. Authentic leaders are 
motivated by self-improvement, thus they are less defensive and more open 
to learning from feedback. For someone to become an authentic leader he/she 
must think about the following questions:
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• How well do you know yourself?
• What is your life story?
• For what do you stand?
• What do you do exceptionally well?
• How well do you know the people you lead?
• How safe do you make people feel?
• What attracts others to follow you?
• What entitles you to be a trusted leader?
• What is your typical response to change?
• Do you have the will to lead?

These questions – and more importantly the real answers to them – are helping 
a leader to become more self-aware of himself by building on his own past 
experiences and beliefs.

2. The core competencies of authentic leadership

One of the most frequently cited work of Bill George’s (2003) book is 
on Authentic Leadership where we can also find four major elements 
(competencies) which basically are a “must” in order for someone to become 
an authentic leader.
 • Authentic leaders are self-aware and genuine:
This requires an awareness of their own strengths, limitations and emotions. 
It also means that they show their real selves to their followers, by not 
hiding their mistakes or weaknesses out of fear of looking weak, but more 
importantly they are self-actualized – which is/or should be a process which 
does never end.
 • Authentic leaders are mission driven and focused on results:
This means that they are able to put the mission and the goals of the 
organization ahead of their own self-interests and they are doing the job in 
pursuit of results and not for their own power, money or ego.
 • Leading with heart, not just with the mind:
Authentic leaders are not afraid to show their emotions, their vulnerability and 
to connect with their employees. It should be noted that this competency does 
not mean that authentic leaders are “soft”, in fact the mere fact that they are 
engaged in a frequent communication in a direct manner is a critical in order 
to achieve successful outcomes, but this is done with empathy (“directness 
without empathy is cruel”).
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 • Focusing on the long-term:
Leaders realize that to nurture individuals and a company as a whole requires 
not just determination and a high level of commitment but hard work and 
patience as well and they must be aware that this approach will have its 
payoff only in the “long run”. 

By now you might ask yourself several questions (e.g. “if I have 
these four competencies then I’ll be a successful authentic leader?” or “Is it 
easy to become an authentic leader?” etc.) whether these four competencies 
can make you a leader who is accepted and loved by everyone. Although 
at first glance it may seem that these description can be easily “acquired”, 
in practice they are more difficult to follow. There are a couple of aspects 
which lead to debate on whether an authentic leader/leadership is something 
which can truly exist in practice or if it is just something that “sounds good 
on paper” (in theory). Such a recurring theme is the argument which states 
that as a leader “you either have what it takes or you don’t”. “The problem 
is that such expressions belie the notion that leaders are somehow unique 
individuals born with certain special capabilities” (Ladkin, 2010, p. 177).
Superior results over a sustained period of time is the ultimate mark of an 
authentic leader, meaning that no individual achievement can equal the 
pleasure of leading a group of people to achieve a worthy goal, which has a 
meaning not just in term of results (creating a product/service) but it also has 
a meaning both for the leader and the employees as well. 

3. Let it become a Reality

So far only a few number of studies focused on investigating the 
antecedents, competencies and consequences of authentic leadership. Until 
the differences in the definition of authentic leadership is resolved and 
differences between authentic leadership theory and other leadership theories 
(such as transformational, ethical, spiritual) are resolved, it will be a difficult 
task to determine such “basic” things as to what should be included in 
the research (Yukl, 2002).  This also means that the work on defining and 
measuring authentic leadership is in its early stages of development thus there 
is a great need for research in order to get evidence for the construct validity of 
this measure. Research should also try to demonstrate a stronger connection 
between authentic leadership and constructs like ‘moral perspective’ or 
‘judgement’. Another key aspect – which should be vital – is to examine 
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whether or not authentic leadership can be viewed as a universally prescribed 
positive root construct, meaning whether it represents the base of good 
leadership regardless of its form (participative, directive, etc.). 

The title “let it become a reality” was given to this chapter with the 
sole purpose of a strong suggestion that even if – currently – this (authentic 
leadership) all seems as an abstraction, something that works good only 
in theory it should raise doubts (or at least questions) to the leaders or 
organization – whether public or private – and it should also be noted that 
this form of leadership does not come from your title (as being the “boss”) 
or from the size of your pay check. Instead this focuses more on the inside of 
the person who you truly are. The following table serves as a guideline for 
those who wish to become an authentic leader and hopefully it also gives a 
clearer perspective to the reader by bringing together the main ideas of this 
present article.

Authentic leader characteristics What it means

Speak their truth
Speaking the truth in a consistent way. Being 
clear, honest and authentic.

Lead from the heart
Genuinely care about their followers and 
putting in effort on developing the people 
around them.

Rich moral fibre

Strength of character is true power – they are 
aligned with their core values and are noble 
and good. Thus people trust, respect and 
listen to them.

Courageous
A lot of courage is needed to be visionary, to 
do not what is easy, but what is right.

Building teams and creating 
communities

Creating workplaces that foster human 
linkages and lasting friendship

Deepen themselves
Knowing their own personal strengths and 
weaknesses.

Dreamers
Dare to dream the impossible and creating 
new possibilities.
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Care for themselves

Commitment to excellence 
(rather than perfection)

Constantly raising own standards.

Leaving a legacy
By adding deep value to everyone that they 
deal with.

Table – Things which authentic leaders do on a regular basis (based on: Sharma, 
2003)
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TISZTVISELŐ
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Absztrakt

Kutatási szakterületem a közszolgálati hivatásetika, melynek teljes körű re-
formja bontakozik ki Magyarországon. Munkáim során részt vehettem az új 
etikai szemléletváltás és ismeretrendszer megalapozásában, valamint a tiszt-
viselői hivatásetikai kódexek és azok tartalmának kialakítása során közvet-
len megfigyelője, részese lehetek a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési 
Programban meghatározott elvek gyakorlati megvalósulásának. Jelen ösz-
szegzésben a közigazgatási etika megújulásának bemutatására törekszem. A 
szakterületen szerzett ismereteim átadásával, továbbfejlesztésével, a kutatá-
sok folytatásával részt vehetek a jó állam, a jó közigazgatás, a jó tisztviselői 
értékrend kialakításában, melynek jelentősége nemcsak állami, hanem az 
emberekre, állampolgárokra leképezett fontos, hasznos tudományos tevé-
kenység is. Az etikai reformok a közszolgálat teljes vertikumát áthatják, a 
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megújulás alapvető szemlélet és tudatformálást tartalmaz, mely nemcsak a 
tisztviselőkre, hanem a közigazgatás működését finanszírozó állampolgárok 
mindennapi életére is kihat. A közigazgatás új szellemiségét az ügyfélbarát, 
szolgáltatásorientált, ügyfél-tisztviselő mellérendelt szerepét hangsúlyozó, 
korrupciótól mentes etikai elemek építik fel. A jó államot feladatainak vég-
rehajtásában kiszolgáló jó közigazgatásban, a jó tisztviselők etikus munkája 
jelenti a közjó biztosítását. 

Kulcsszavak: jó állam, jó tisztviselő, hivatásetika, közjó, anti-korrupció

Bevezetés

A köz szolgálatában vállalt munka önmagában erkölcsi jelentőséggel 
bír. Az adófizető állampolgárok pénzéből finanszírozott állami működés so-
rán közreműködő közigazgatási, rendvédelmi, katonai feladatot ellátó szak-
ember, egy nemzetet képvisel munkája során, így tőle a legmagasabb szintű 
morális helytállást követelik meg az állampolgárok és maga az állam veze-
tése is, mely e feladat ellátására kijelöli őket. A tisztviselők munkájuk során 
nem a saját hasznuk, érdekük, hanem a közérdek érvényesítésére, a közös-
ség-társadalom szükségleteinek kielégítésére törekszenek. 

I. A kutatás

Tudományos álláspontom szerint az állami működés minősége és ha-
tékonysága a közszolgálati tisztviselők munkáján múlik, melynek feltétlen 
eleme a tisztviselői morál betartása, a hivatali attitűd helyes gyakorlása. Az 
állami feladatok ellátásában közreműködő tisztviselőnek a munkában és a 
magánéletükben is példaértékű, hazaszerető, a magyar nemzet boldogulását 
szolgáló magatartást kell tanúsítaniuk, melybe az állammal szemben törté-
nő visszaélés, korrupció egyáltalán nem fér bele. Ezt a tisztviselői értékvilá-
got a hivatásetikai kódexek testesítik meg. A kódexek arra hivatottak, hogy 
az egyes hivatásrendek (kormánytisztviselő, köztisztviselő, rendőr, katona) 
munkáinak specialitásaihoz igazodva az etikai elveket, előírásokat, szabályo-
kat összesítsék. Megalkotásuknak több célja van. Egyrészt maga a szabályo-
zás, egy szabálygyűjteményben foglalják össze a betartandó etikai normákat, 
másrészt tájékoztatják az állampolgárokat, hogy milyen magatartást várhat-
nak el a tisztviselőktől, harmadrészt pedig védelmi funkciót is betöltenek, 
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azzal, hogy a helyes magatartási elemek bemutatásával iránymutatást adnak 
a tisztviselők számára a munka során kialakuló korrupciós helyzetek során 
való védelemre, a kialakult hivatali helyzetek helyes megoldására is. 

A közszolgálati hivatásrendek etikai kódexei egyértelműen tartal-
mazzák a korrupció megelőzésének követelményét. 2013 júniusában elké-
szült a kormánytisztviselői hivatásetikai kódex, mely szeptemberben lépett 
hatályba, elkészült a rendvédelmi kar hivatásetikai kódexe, a katonai etikai 
kódex pedig korábbi, 2003-ban történő elfogadását követően szintén megújul 
napjainkban, igazodva a közszolgálati személyzetpolitikai, etikai szemlélet- 
és korszakváltáshoz. Ezek az etikai reformok mind a korrupciómentes, etikus 
közszolgálati működés alapjait képezik, a demokratikus jogállami működés 
garanciái az egységes etikai elvek mentén szolgálatot teljesítő kormánytiszt-
viselő, köztisztviselő, rendőr és katona szakszerű jelenléte, munkája. Az eti-
kai kódexek így nemcsak az anti-korrupciós szakpolitika fő eszközei az állam 
számára, hanem a „jó állami”, a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési 
Program megvalósításában kiemelt közszolgálati ethosz hordozói, közvetítői 
is.

A fenti célok és a szemléletváltás kiemelt „zászlóshajója” a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, a közszolgálati „ethosz” megújulásának képzés- és 
tudásközpontja. Az egyetem reformhoz illeszkedő etikai (tovább) képzései-
nek köszönhetően megerősíthető az a szakember gárda, mely munkája során 
méltán képviselheti az államot és szolgálhatja, védheti azt. Az egyetem 2011-
ben történő megalapításakor egyértelmű cél volt a közszolgálati életpályák 
összehangolásához alkalmazkodó alapjaiban egységes, az állampolgárok és a 
jó állam igényeinek megfelelő hivatásetikai kultúra kiépítése. Ehhez az egye-
tem a kifejlesztett képzésekkel járul hozzá, hosszantartó erkölcsi tartást biz-
tosítva a tisztviselők utánpótlás-képzése során. Kijelenthetjük, hogy az egye-
tem egész képzési portfólióján áthatol az hivatásetika és integritás szemlélet, 
mely jelzi a közszolgálati felsőoktatás elkötelezettségét a korrupció meg-
előzését illetően. Ehhez az értékrendhez minden hallgatónak alkalmazkod-
nia szükséges, ennek kialakításában részt venni és fejlesztésében elmélyülni 
nemcsak szakmai, hanem erkölcsi jelentőségű elkötelezettség is számomra.

Kutatásom középpontjában a megváltozott anti-korrupciós 
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szakpolitika vizsgálata áll, melynek véleményem szerint alapja az állami 
feladatok ellátása során közreműködő tisztviselők etikai reformja. Az össze-
hangolt közszolgálati életpályák, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szerepe 
és működésének specialitásai érdekében kihagyhatatlan a téma rendőri és 
katonai aspektusainak tényszerű felvillantása is, de döntően a közigazgatási 
etika bemutatására törekszem, megemlítve a közigazgatási etikai szervezet-
rendszer felépítését és döntő szereplőit. 

II. Jó állam- Jó közigazgatás- Az etikai reform elméleti 
felvezetése

A jó állam célja a közjó megteremtése, melynek érdekében a köz 
szolgálatában álló tisztviselőket foglalkoztat. A tisztviselők feladata a közjó, 
a közérdek biztosítása, érvényesítés és képviselet a mindennapi munka ellá-
tása során. A jó állam értékeinek és a magyar nemzet érdekeinek szolgálata a 
köz szolgálatában álló tisztviselőkön alapul, így kiemelten fontos, hogy hiva-
tástudat jellemezze őket, mellyel méltán képviselhetik az államot mindennapi 
feladataik ellátása során. Az állam képviselete során közreműködő jó tisztvi-
selő rendelkezik a munkája ellátásához szükséges megfelelő szaktudással és 
elengedhetetlen a hivatása iránti elkötelezettség, mely a hivatásrend etikai 
elveinek elfogadását és követését foglalja magában. Ez a kettősség a hatéko-
nyan működő közszolgálat felépítésének alapja.

A köz szükségleteinek kielégítése az állami feladatok végrehajtásán 
keresztül valósul meg. Az adófizető állampolgárok az általuk befizetett adók-
ból finanszírozzák kvázi „saját maguknak” a hatékony állami működést és fel-
adatellátást. Ez a közös teherviselés és hozzájárulás felhatalmazza az állam-
polgárokat arra, hogy a befizetett pénzért cserébe hatékony állami működést, 
szolgáltatásorientált működést várhassanak el, egy olyan jó állam szolgálja és 
védje őket, mely alkalmas a közpénzek kezelésére, alkalmas az állami felada-
tok hatékony megoldására és méltó érdekeik, a magyar nemzet képviseletére. 
Az államiság egy keret, a közigazgatás a közösségi szükségleteket kielégítő 
feladat- végrehajtó személyzet, e személyzet elemei a tisztviselők, akiknek 
ehhez a nemes küldetéshez felkészülniük és alkalmazkodniuk kell- közér-
dek, közszükséglet, közfeladat, közjóért „pro publico bono”. A tisztviselők 
az állam „tisztségét” viselik magukon a napi munkák során, magatartásuk, 
megjelenésük, kommunikációjuk az országunk képviseletének jelképe, így 
nem mindegy hogyan nevelődik ki a tisztviselői réteg és milyen etikai elvek 
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mentén teljesíti az állampolgárok érdekében szolgálatát a tisztviselő.

A „jó állam” a visszaélések és korrupciós cselekmények megelő-
zésére törekszik. Míg korábban a magyar anti-korrupciós szakpolitikában a 
megtorlásra, büntetésre helyezték a hangsúlyt (jogalkotási tevékenység-utó-
lagos kontroll), addig mára a megelőzésre (prevenció) helyeződik a hangsúly. 
A helytelen hivatali magatartás gyökereinek megtalálásában, feltárásában az 
oktatásra, nevelésre helyeződik a hangsúly és a megelőzést megtestesítő eti-
kai kódexekre.

A jelenlegi reform céljai a fentiek szerint adottak, a megújulás és 
szemléletváltás okait azonban régóta magunkon hordozzuk, korrupció, visz-
szaélés, a helyestől eltérő hivatali cselekedetek mindig léteztek, a Magyary 
Program a reform elindítását megelőzően megvizsgálta és felmérte a tiszt-
viselői réteg fejlesztésének igényeit, így a statisztikák, hivatali korrupciós 
jelentések, de leginkább az állampolgárok, a társadalom bizalmának megtar-
tása újítást sürgetett és folyamatos etikus szolgálatot igényel.

III. Közszolgálati hivatásetika alapfogalmai

A közszolgálati hivatás önkéntes választása magában hordozza azt 
is, hogy az illető ismeri és elfogadja az adott hivatásrend etikai normáit. A 
közszolgálati hivatásetika ez egyes közszolgálati életpályákon dolgozó tiszt-
viselőkre vonatkozó etikai előírásokat, értékeket, normákat foglalja magá-
ban, a közszolgálat szervezeti és a tisztviselő viselkedési, írott (jog) és íratlan 
(morális) szabályait határozza meg.
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A közvetített értékeket az alábbi táblázat szemlélteti:

Közszolgálati hivatásetika
közvetít

demokratikus 
érték

szakmai érték erkölcsi érték emberi tisztesség

= közérdek szol-
gálata

= felkészültség, 
kiválóság, haté-

konyság,

pártatlanság

= közbizalom 
fenntartása, 

példaértékű ma-
gatartás minden 

helyzetben

= polgárokkal és 
munkatársakkal 
szembeni tiszte-
let és tisztesség 

megadása

A közszolgálati hivatásetikai kódexek az egyes hivatásrendek 
etikai előírásait, erkölcsi, magatartási szabályait rögzítik. Céljuk a fenti 
elemek kódexben történő szabályozása, az állampolgárok tájékoztatása 
a tisztviselőktől elvárható magatartásról és védelem a visszaélésekbe való 
bevonási kísérletektől, önkényes munkáltatói intézkedésektől, megalapozatlan 
felelősségre vonástól.

A közérdek és az állampolgárok bizalmának megszilárdítása megkí-
vánja, hogy minden állami szervnél dolgozó tisztviselőre vonatkozzanak eti-
kai normák. Az egyes hivatásetikai szabályok jogszabályokban is megjelen-
hetnek, de az etikai kódexek sohasem írják felül a jogszabályokat. Az etikai 
kódexek megalkotása változatos formát mutat, de a 2013. év elején kiadott 
Zöld Könyv az állami szerveknél alkalmazandó etikai követelményekről arra 
hivatott, hogy tartalmának iránymutatásával minden állami szerv egységes, 
általánosan, nemzetközileg is kiemelt és elfogadott elvek mentén tudjon eti-
kai szabályzatot, kódexet alkotni. A könyv tartalmazza azokat a célszerűen 
szabályozandó elemeket, melyek a közszolgálati hivatásetikai kódexekben 
részletezésre kerülnek.

A kormánytisztviselői és hivatásos szolgálati viszonyban állók vo-
natkozásában a jogállási törvényeik felhatalmazása alapján a hivatásrendi 
köztestületek (Magyar Kormánytisztviselői Kar, Magyar Rendvédelmi Kar) 
etikai kódexet, az állami szervek vezetői a munkáltatói jogkörükben eljárva 
magatartási kódexet adnak ki. 
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Etikai szabályozók rendszere a közigazgatásban

szakmai etikai kódexek

pl.: építész, orvos stb.

közszolgálat

Hivatásrendi törvény

Zöld Könyv

Hivatásrendi etikai kódex

Munkáltatói magatartási kódex

A hivatásrendi etikai kódex „hierarchikusan” fölötte áll a munkáltatói 
jogkörben kiadott magatartási kódexeknek, így a hivatásrendi etikai normákkal 
nem lehet ellentétes a munkáltató által kiadott magatartási kódex. Amelyik 
szerv nem foglalkoztat hivatásrendi dolgozókat, ott nincs magasabb szintű 
etikai normákat tartalmazó kódex, így a munkáltatói jogkör gyakorlója saját 
etikai kódexet ad ki. Léteznek szakmai etikai kódexek is pl. orvos, építész 
stb., ezek mellérendelő viszonyban állnak a fent említett két kategóriával. 

A hivatásetikai kódexek szerepe rendkívül jelentős a közszolgálat-
ban, a közigazgatási, rendvédelmi és katonai feladatot ellátó tisztviselők az 
erkölcsi, etikai normákat tartalmazó magatartási szabályok gyűjteményét al-
kalmazva tudják hatékonyan, a legmagasabb színvonalon elvégezni munká-
jukat. Az egyes feladatok ellátása során előbb utóbb felmerül az igény, hogy 
a gyakran ismétlődő szituációkban hasonlóan cselekedjenek a hivatás gya-
korlói, egységes iránymutatás, etikai elvek mentén. Ezen egységre vonatkozó 
kritériumokat és szabályokat foglalják össze a korrupció megelőzése érdeké-
ben a hivatásetikai kódexek.
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IV. Nemzetközi kitekintés

Az ENSZ, az Európa Tanács és az Európai Unió által megjelente-
tett tisztviselői etikai tartalmú ajánlások keretet adnak a tagállamok számára, 
hogy nemzeti közigazgatásaikat a „nemzetek felett”, egységesen megfogal-
mazott elveknek megfelelően alakítsák. 

A legtöbb európai országban az alábbiak jellemzik a közigazgatási etikai nor-
mák kialakítását: 

- az EU jogszabályainak teljes elfogadása és egyes kiemelt anti-kor-
rupciós nemzetközi szerződés ratifikálása és végrehajtása;

- integritás, elszámoltathatóság és transzparencia a közigazgatásban;

- etikai kódexek megalkotása és végrehajtásának ellenőrzése a köz-
szférában.

A reform tekintetében kiemelt említést érdemel Magyarországnak a Nyílt 
Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) elnevezésű 
nemzetközi kezdeményezéshez történő csatlakozása, melyhez kapcsolódóan 
akciótervben rögzítette hazánk a transzparens állami működtetés biztosítását. 
A Nyílt Kormányzás Nyilatkozatot 2011 szeptemberében elsők között nyolc 
ország írta alá (USA, Nagy-Britannia, Norvégia, Brazília, Mexikó, Indoné-
zia, Dél-Afrikai Köztársaság, Fülöp-szigetek), s azóta már további 47 állam 
csatlakozott hozzá. Nemzetközi színtéren jelenleg az OGP nyújtja a nyilvá-
nosság és átláthatóság elfogadott államközi kereteit, ezért fontos Magyaror-
szág számára is a csatlakozás. Az akciótervben rögzített elem a korrupció 
megelőzéssel, az integritással kapcsolatos ismeretek terjesztése, ezek eszköze 
az etikai kódexek megalkotása a Zöld Könyv segítségével. Az OGP vállalás-
ban az oktatás, nevelés szerepe hangsúlyos, a Nemzeti Alaptantervtől kezdve 
a felsőoktatásig kiemelt az etikai ismeretek terjesztése, ezt követően pedig a 
már hivatást gyakorló tisztviselők számára is biztosított hivatásetikai okta-
tás, a 2012. óta szintén megújulását élő közszolgálati továbbképzési rendszer 
működtetésében.
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V. Jó tisztviselő

A jó tisztviselőkről való gondolkodás évszázados múltra tekint vissza. 
Tulajdonképpen az első hivatal megjelenése óta van hivatali etikai norma-
rendszer a feladatellátás specialitásaihoz igazodva. Például vizsgáljuk meg az 
1700-as évek végén működő állam és közigazgatás sajátosságaitól függetle-
nül II. József 1784-ben íródott rendeletét, melyben mai napig érvényes elvek 
jelennek meg, eszerint „Kiben a haza és polgártársai szolgálata iránt szeretet 
nincs, ki a közjó fenntartása iránti buzgalomtól nem hevíttetik, az ügyvitelre 
nem alkalmas, és nem méltó arra, hogy tiszti címe legyen és díjat húzzon.” 
A gondolatok azóta is helytállóak, megerősíthető, hogy ezeket az értékeket 
tudatosítani, oktatni, fejleszteni kell a jó közigazgatás működése érdekében. 

Magyary Zoltán 1942-ben írta: „… a közigazgatás előtt legyen minden ember 
egyenlően fontos. Mindenki érezze a törődést, a jóakaratot, az emberszerető 
kíméletet. Ez azt is jelenti, hogy a közigazgatásnak pártatlannak kell lennie. 
Ne tegyen különbséget szegény és gazdag, barát és ellenség, kormánypárt 
és ellenzék, város és falu, magyar és nemzetiségi között. Egyúttal jelenti a 
tárgyilagosság kötelességét, a protekciónak és annak a tilalmát, hogy a hiva-
talnok a rábízott ügyek mikénti elintézésével magának előnyt vagy összeköt-
tetést keressen.”305Egyetértünk a megfogalmazottakkal? Minden bizonyára. 
A jelenlegi reform az eddig is meglévő, de érezhetően mégis „kallódó” érté-
keket hozza felszínre, az etikai kódexek megalkotása pedig végre írásos for-
mában is nyomot hagynak a jelenkor törekvéseiről. A szándék, a cél kitűzése 
„fél siker”, az egységes elvek megfogalmazása egy közös morál jelenlétének 
jele- vannak olyan pozitív értékek, melyben mindenki egyetért- állam, polgár, 
tisztviselő. Mi lehet ez, ha nem a közös jó, a közös jó államért való gondol-
kodás alapeleme?

A jó tisztviselő tulajdonságainak meghatározását több szempontból 
vizsgálhatjuk. Egyrészt nézhetjük állampolgárként: a közigazgatási hivatali 
ügyintézés során milyen tulajdonságú tisztviselőnek „örülünk” a legjobban? 
Az európai polgárok e kérdésre elsőként a pártatlan ügyintézést jelölik meg- 
ismeri be az európai országok etikai tulajdonságait elemző OECD tanulmány. 
A korrupció ellen harcoló hazai és nemzetközi szervezetek kutatásai során 
több statisztika erősíti meg és mutatja be, hogy egyes állampolgárok milyen 
305  Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. A közigazgatás szerepe a XX. század álla-
mában. A magyar közigazgatás szervezete, működése és jogi rendje. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, Budapest, 1942. 138. p. 
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pártatlanságot meghazudtoló cselekményt ismernek a hivatali hétköznapok-
ból, személyes élmény alapján nem meglepő egy etikai oktatáson az ajándék 
elfogadását rosszalló oktató fellépésen való tisztviselői csodálkozás. Másrészt 
nézhetjük az állam szemszögéből, így szakképzett, elkötelezett tisztviselőket 
szeretnénk elsősorban, lojális szakembereket. Amennyiben egy tisztviselőt 
kérdezünk meg a legfontosabb értékről, bizton állítja elsőként a „bajtársias-
ságot”, nemcsak ma, régen, Magyary és kortárs közigazgatási gondolkodói 
is kiemelik. Tehát amennyiben a fenti elsőként említett értékeket tesszük egy 
csokorba, a mi jó államunk, jó közigazgatásunk, jó tisztviselője: pártatlan, 
szakképzett, elkötelezett (lojális) és bajtársiasság jellemzi.

VI. A Magyar Kormánytisztviselői Kar szerepe az etikai 
eljárásokban 

 Az etikai intézményrendszer nemzetközi vizsgálata során megálla-
pítható, hogy az egyes országokban eltérő struktúra épült ki. Az Amerikai 
Egyesült Államokban és Belgiumban etikai hivatalok működnek, Anglia, 
Norvégia és Ausztrália bizottságokat hozott létre, Lengyelországban köz-
igazgatási főhatóság jár el, míg hazánkban csakúgy mint például Dániában 
szakmai kamara biztosítja az etikai eljárások lefolytatását. A közszolgála-
ti tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény felhatalmazása alapján a 
Magyar Kormánytisztviselő Kar (MKK) megalapításának kiemelt szegmen-
se az etikai eljárások rendszerének kiépítése és maga a Kormánytisztviselői 
Hivatásetikai Kódex megalkotása. Az új rendszer 2013. szeptember 1-jén 
kezdte meg működését, az azóta eltelt időszak etikai eljárásainak vizsgálata 
hasznos képet mutathat a jelenlegi helyzetről. Az országos rendszerben te-
rületi és országos etikai bizottságok alakultak, a kódexben megfogalmazott 
elvek megsértése esetén az MKK etikai eljárás lefolytatására jogosult, ennek 
eredménye alapján az MKK fegyelmi eljárást kezdeményezhet a tisztviselő 
munkáltatójánál. Az MKK által érvényesített etikai rendszer egyfajta belső 
kamarai normarendszerként működik. A kormánytisztviselői etikai eljárá-
sokban speciális új elem a Kormánytisztviselői Döntőbizottság felállítása. A 
közszolgálati panasz és a véleménykérő ügyirat intézménye szintén betekin-
tést adhat a közigazgatási etika mindennapjaiba. Mivel a fenti intézmények 
felállítása a reform eleme, így az eddigi gyakorlat tanulmányozása kiemelt 
eleme kutatásom folytatásának.
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A köztisztviselők esetében törvény alapján munkáltatói szinten szabályozot-
tak az etikai szabályok (lásd korábban magatartási kódex), ezek megsértése 
esetén figyelmeztetés és megrovás büntetés szabható ki. E rendszer gyakor-
lati működésének tanulmányozása is átfogó képet adhat, bővítve ezzel kuta-
tásomat.

VII. Tisztviselői utánpótlás: A jövő

Az állam kiemelt célja a közigazgatás etikai reformjával, hogy hely-
reállítsa a társadalom, az állampolgárok államba, közszolgálatba vetett bi-
zalmát, ezzel is megszilárdítva a jó állam ügyfélközpontú jellegét. Magyary 
Zoltán 1942-ben megfogalmazta, hogy a közigazgatás az emberekért van, 
vagyis a tisztviselő „a társadalom sorsának jobbra fordulásán munkálkodik.” 
Ez mai napig érvényes érték és ezt a szemléletet, ethoszt tudatosítani, közve-
títeni kell. Erre alkalmas a katedra, az oktatás, nevelés, utánpótlás-képzés és 
továbbképzés. A jelenlegi reformok a jövőben nyerik el céljukat, a befektetés 
megtérül. Fontos és kiemelt, hogy az etikai elemeket közvetítsük, elmagya-
rázzuk a tisztviselői pályára készülőknek. Mutassunk be a képzés során gya-
korlatban mindennapos szituációkat pl. hogyan viselkedjünk a hivatali ügyfél 
ajándékozási kísérlete esetén? Tanítani kell, iránymutatást kell adni, meg kell 
jelölni a megfelelő tisztviselői magatartást. A vezetők részéről fokozottabb 
példamutatásra is szükség van a reform során. Ez idáig ezen ismeretek okta-
tására nem helyeződött kellő hangsúly, pedig mint bevezetőmben említettem 
a közszolgálat hatékony működésének alapja a tisztviselők szakszerű, etikus 
jelenléte és munkája. A haza szolgálata során a jó állam működéséért elhiva-
tottan e reformban hinnünk kell és a közjó érvényesítéséért cselekedni, közö-
sen, együtt, előre menni a bajtársiasság kiemelt jegyében.
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Abstract

The main condition, the high level operation of public administration, is the 
staff’s experience, which has specialised knowledge, organisation skills, 
sense of vocation and sense of responsibility. The system of further training 
of civil servants developed in 1998 had also to be reformed. The after more 
than a decade long operation of the system of further training had emerged a 
number of structural, functional, financial and organizational problems, which 
could only be solved through a radical conversion of the system. The Zoltan 
Magyary Program for the Development of Public Administration specifies 
the training of the public administration experts. This paper will outline the 
main directions of the reform.
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Introduction

The main condition, the high level operation of public administration 
(furthermore PA), is the staff’s experience, which has specialised knowledge, 
competence, organisation skills, sense of vocation and sense of responsibility. 
The current Hungarian government determined ambitious personnel goals in 
the Zoltan Magyary Program for the Development of PA in order to develop 
the PA and the training of these experts. Discussing this topic is quite season-
able because the development program includes the training of the experts of 
Hungarian PA.

The new system of further training was built by strengthening the 
training centres of county government offices. According to the development 
program, competence based and module structured system of leaders’ train-
ing is needed, which infiltrates the promotion system of government officers. 
All of them are built in a senior civil service training concept. Furthermore 
the comprehensive, content and methodology renewal of the basic and pro-
fessional exam was also necessary in order to fit more closely the proficiency 
and the leader career-concept.

Concept of further training

Civil servants have the right of advance in seniority and they have 
to take part in trainings, further trainings, retraining or managerial trainings 
suggested by a public service organisation. (2011. évi CXCIX. törvény) Fur-
ther training is education after having started to work; its main goal is to help 
civil servants to do their work better. They are usually courses, typically short 
and practice oriented. Further trainings are in connection with status of civil 
servants, so they are part of the career of civil servants. (273/2012. (IX. 28.) 
Korm. rendelet)

Further training to the application of civil servants is regarded as ev-
ery other school-based or non-school training without basic skills, which is 
necessary to carry out their tasks. Management training is called the head of 
recruitment as accounting for public officials to prepare training under the 
management tasks for training, while the professional, managerial, organiza-
tional and personal development, school-based or non-school education, and 
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further training are determined to be the leadership training for senior civil 
servants. 

Further training for civil servants

The training forms can be classified in several ways. The most widely 
used is the distinction of service and career-related further training. (Lőrincz, 
2007:165) The service-related further training - see basic and professional 
examination courses in PA – occurs during working hours, participation for 
public officials is for free. The administrative body should finance also ca-
reer-related further training, which is voluntary; it depends on the ambitions 
and interests of civil servants. 

Further training beyond the school system is organized by the PA, its 
financial conditions should be provided by the central budget. This category 
includes the apprenticeship, basic and specialized exam preparation, mana-
gerial training, retraining. The school-based training is a higher educational 
level and give further vocational qualification aims. Other classification ways 
can be the following: compulsory or non-compulsory training, training end-
ing with or without an exam, classical or interactive type of training, etc. 
(Gajduschek-Hajnal, 2004, Gajduschek-Linder, 2007)

Since 1st January 2014 civil servants should meet a certain amount of 
public service further training, professional further trainings and managerial 
training during four years. The further training of civil servants is planned on 
the basis of further training plans. The further training of the civil servants 
can perform on the strength of registered programmes which are on the fur-
ther training programme list. (273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet)

Exclusively National University of Public Service – hereinafter: 
NUPS – offers public service further training, which ensures general PA 
knowledge and managerial training. (TVP 2014.)

Professional further training is provided in part by higher education 
or accredited adult training institutions (qualified professional further train-
ing), in part the administrative body itself provides so called internal profes-
sional further training for their own or in the sectorial organization system 
operating officials.

Civil servants with degree and leaders should meet 128 points; civil 
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servants with secondary qualification should get 64 points during four years. 
(273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet)

In the public service further training civil servants can choose from 
108 e-learning syllabuses and from 108 presence consultation from gener-
al professional and functional PA theme such as education administration, 
organisation communication, etc., and from 6 e-learning syllabuses from 
self-government theme and from 2 professional exams. 

NUPS offers electronic information security trainings, post-graduate 
programs and other specific presence PA trainings, such as professional eth-
ic principle, protection of fundamental rights and sustainable development 
among professional further trainings programmes on EU and international 
theme. Higher education or accredited adult training institutions offer, among 
professional further trainings, above all programmes for development of IT, 
language and communication competences. PA institutions provide extensive 
internal professional further trainings from managing the various databases 
and programs to DRS (digital radio system) radio marketing skills.

The system of managerial training contains the training of manage-
rial recruitment, the permanent further training of managers and high level 
prominence training of leaders. Exclusively NUPS is entitled to carry out 
managerial training programs; it develops and operates them. Civil servants 
can choose from 4 thematic training programs, such as strategic management 
and from 5 e-learning programmes, such as self-management, organizational 
communication, etc. (TVP 2014.)

National further training systems

Public Administration and Judicial Office

The PA and Judicial Office is a central office, led by minister. In 
connection with further training the Office has the task of coordination, con-
nection, information, financial in connection with Hungarian PA Scholarship 
Programme, and it has method and quality tasks in connection with the PA 
basic and professional exams.
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Institute for Executive Training and Continuing Education of the Na-
tional University of Public Service

It is a significant issue to guarantee special knowledge, which is ex-
pected from any administrative officer in the PA (Berenyi, 1992:164-165). 
The Institute for Executive Training and Continuing Education of the NUPS 
is also giving further training outside the governmental body.

Its main objective is to offer two semesters lasting, specialized 
post-graduate programs. Currently there are 15 registered subject areas for 
PA officials. Students receive special certifications after graduating from the 
Institute. (NKE-VTI 2012.)

The Institute’s task is to improve and to make requirement system 
of basic and professional exam, national education program, curriculum, and 
exam topics based on the requirement system up to date regarding the chang-
ing of acts. (35/1998. (II.27.) korm. rendelet)

PA Further Training College

PA Further Training College helps the minister’s tasks in connec-
tion with further trainings and  determines the PA further trainings and the 
managerial training programmes and their requirements. The chairman of the 
college is the rector of NUPS. They decide if the further training programmes 
are put into or deleted from the programme list. Furthermore they work out 
the further training system’s quality leading tasks and PA exams. The task of 
the secretary of NUPS are done by the Institute for Executive Training and 
Continuing Education of the NUPS. 

Training institution with quality further training programme

The aim of the further training programmes classification is that there 
would be wide range of the choice of further training programmes to civil 
servants. Higher education or accredited adult training institutions develop, 
hand into classification and maintain the professional and competence de-
veloping further training programmes determined by the college. (273/2012. 
(IX. 28.) Korm. rendelet)
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Currently introduced further training programmes

One-stop-shop administration training

From autumn 2013 certificate offices work as one-stop-shops in 
district authorities and their administrators becomes one-stop-shop admin-
istrators. Their training has started in spring 2013. NUPS organises two term 
professional further training for government officials with tertiary degree and 
organises two term public service further training for those who has Mat-
ura examination to take the qualification of one-stop-shop administration. 
(148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)

It is blended learning and a campaign like training. (KAB 2012.) 
Those civil servants who have secondary education get a job after finishing 
this training as a government administrator. They have to get a public admin-
istration degree at NUPS in five years. (148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet) 

Further training of public service HR

Further training of public service HR is suitable for increasing the 
level of HR management in public service, renewal of its method and im-
provement of people how to work in this field. Its main goal is to widen the 
professional culture of public service HR and to increase its effectiveness. 
After this training civil servants will be able to do their tasks correctly, hu-
manely and in high level. It is available on all fields: PA, security and national 
defence. This training is for workers and leaders of HR and personal depart-
ment of PA organisation but any kind of degree is necessary.

Post graduate programme for electronic information security managers

The Act L 2013 about the electronic information security of state and 
local governments determine the training requirements against those manag-
ers who are responsible for the security of electronic information systems. 
The main objective of the post graduate programme for electronic informa-
tion security managers is the development of safety-conscious attitude and 
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the transfer of the professional competencies for the task performance of civil 
servants who are responsible for the electronic information system for PA 
institutions.

Self-governing consultant post graduate programme

Participants with degree in the self-governing consultant post grad-
uate programme are able to prepare decisions in connection with tasks of 
self-governments after finishing the training. They will be able to develop 
optimal forms of organization of local public services, to give advice inno-
vation issues of self-governing management, organization development and 
settlement planning, tendering and other areas to take a stand on local public 
policy issues and to the high-level application of competencies which are 
necessary in such field of work. (NKE-VTI 2014.)

Closing thoughts

The government stated their goals in connection with modernisation 
of PA in National Cooperation Programme and its details are in the Mag-
yary Programme. One of its aims is the creation of PA faculty which is loyal 
and has professional knowledge. Systems of further trainings and managerial 
trainings operate with different training programmes and own capacity. Both 
the demand of cooperation and better usage of capacity give reasons to be 
a common integrated system of PA further training and managerial training 
on the base of PA, security and national defence further trainings and mana-
gerial trainings. Strong state can be created with the development of careers 
of civil servants, armed and other professional staff with common principles 
and values.
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Abstract

Corruption is one of the biggest dangers to modern society. To promote 
more political engagement, the European Commission has decided to create 
its own anti-corruption evaluation tool, the EU Anti-Corruption Report. Al-
though the EU Anti-Corruption Report is a relevant step towards a European 
anti-corruption policy, it includes risks and challenges as well. The biggest 
challenge for the EU is how to develop an effective anti-corruption policy 
without having a real competence and how to convince member states to take 
bold steps against corruption. 
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1. Introduction

Corruption is one of the biggest dangers to modern society. Corruption as 
misuse of entrusted power for private gain undermines democracy, common 
norms and values, destroys competitiveness, reduces states’ tax revenues, in-
creases poverty, social problems and organised crime and menaces sustain-
able development. Thus, fighting corruption should be a common goal of 
citizens, NGOs, Governments and international organizations. 

European countries has been supporters of the fight against corruption 
and participated actively in the establishment of international anti-corruption 
conventions, like the OECD Convention on Bribery Foreign Public Officials 
or the UN Convention on Corruption. However, the evaluation mechanisms 
of these conventions pointed out that the implementation of the conventions 
is not satisfactory.

To promote more political engagement, the European Commission 
has decided to create its own anti-corruption evaluation tool. As a part of 
this, the European Commission published his first ever EU Anti-Corruption 
Report on 3 February 2014. Although the EU Anti-corruption Report is a 
relevant step towards a European anti-corruption policy, it includes risks and 
challenges as well. The main goal of the report is to strengthen the political 
commitment of the member states to fight corruption.  Taking into account 
that corruption is a very sensible topic in each member state, the Commis-
sion’s mission is quite risky. The member states can argue against the Europe-
an anti-corruption policy saying that the EU has no competence in this area. 
Nevertheless, the Commission can count on the support of the citizens of the 
member states since most of them agree that corruption is a relevant problem 
in their country. 

At last, the biggest challenge for the EU is how to develop an effec-
tive EU anti-corruption policy without real competence and how to convince 
member states to take bold steps against corruption. 

2. The anti-corruption policy of the European Commission (382)

The European Union was founded to promote peace, its values and the 
well-being of its people. To fulfil these tasks, the European institutions have 
their own budget since 1970. The fraud and corruption scandals at the end of 
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the ‘90s revealed the need of better protection of the financial interest of the 
EU. After the resignation of the Jacques Santer led Commission, a new Euro-
pean agency, the European Anti-Fraud Office (OLAF) was created in 1999 to 
protect the European Union’s financial interest and fight fraud. 

    However, the competences of the OLAF are quite limited. Despite 
the specific EU instruments against corruption, namely the Convention on 
the fight against corruption involving officials of the European Communities 
or officials of Member States of the European Union and the Council Frame-
work Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the 
private sector, the Commission’s competence to encourage Member States to 
take greater commitment in the fight against corruption are quite limited.

 The first communication of the Commission titled“On a Union poli-
cy against corruption” was published in 1997,306 in the period of the drafting 
and adopting the relevant international OECD, Council of Europe and United 
Nation conventions against corruption. The second strategic anti-corruption 
communication of the Commission titled “On a Comprehensive EU Policy 
Against Corruption” was released in 2003 and identified that “the true prob-
lem of the fight against corruption seems to lie rather in the field of imple-
menting these laws, i.e. preventing, investigating, prosecuting and adjudicat-
ing corruption cases.”307

 Finally, as part of an anti-corruption package, the Commission pub-
lished a new communication titled “Fighting Corruption in the EU”308 in 
2011 which focused on the political dimension of the anti-corruption policy. 
In this communication, the European Commission declared that there is a 
“lack of firm political commitment on the part of leaders and decision-mak-
ers to combat corruption in all its forms (…).There is thus an evident need 
to stimulate political will to fight corruption, and improve the coherence of 
anti-corruption policies and actions taken by Member States. That is why the 
Commission will set up a new mechanism, the EU Anti-Corruption Report, 
to monitor and assess Member States’ efforts against corruption, and conse-
quently encourage more political engagement.”309

306  COM(97)192 final
307  COM(2003) 317 final p. 11. 
308  COM(2011) 308 final
309  Ibid p. 4. 
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3. The EU Anti-corruption Report

After a long preparation involving an expert group on corruption, the first 
ever EU Anti-Corruption Report310 was finally published on 3 February 2014. 
Based on an impact assessment, the Commission stated that corruption costs 
Europe 120 billion euros a year which is equal to nearly one per cent of the 
economic output. 

The Report provides a European wide analysis within Member 
States using publicly available data and information like the evaluation of the 
OECD, GRECO and Transparency International. 

 Regarding the structure, the Report starts with an introduction which 
describes the background and the objectives of the document. The second 
part summarizes the results of the Eurobarometer Surveys on corruption. The 
horizontal chapter presents corruption-related trends across the EU while the 
thematic chapter focuses on the topic of public procurement, having partic-
ular relevance to the EU. The Report includes a country-specific chapter for 
each 28 member states with recommendations.

The Report was published with the Special Eurobarometer Survey on 
Corruption311 and the Flash Eurobarometer Survey on Businesses’ attitudes 
towards corruption in the EU.312 These two surveys – as part of the regular 
surveys on corruption started in 2005 – allow for scientists, politicians and 
citizens to measure the changes in attitudes in the recent years towards cor-
ruption. Based on the responses of the European citizens, 76% of them think 
that corruption is widespread in their own country. 

With regards to Hungary, the country-specific chapter declares that a 
number of tools were set up to increase integrity and transparency in public 
administration, however further efforts can be made on financing of political 
parties, control of public procurement and conflict of interest of public offi-
cials. Additionally, further steps have to be made to eliminate the practice of 
gratitude payments in the healthcare sector. 89% of the Hungarian respon-
dents said that corruption is a widespread problem in Hungary, but it was 
surprising that Hungary showed the most notable decrease in the perception 
that there is corruption in their national public institutions (-14 percentage, 
compared with the survey data of 2011). 
310  COM(2014) 38 final
311  Special Eurobarometer 397. 
312  Flash Eurobarometer 374. 
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4. Risks

The Commission’s enterprise to act in an area where its competences are lim-
ited was quite risky. However, timing was appropriate regarding the attitude 
of European citizens because the economic crisis increased its sensibility to-
wards corruption. Due the technical difficulties of the preparation of the first 
ever European Anti-Corruption Report, the Commission almost missed the 
opportunity to publish the Report before the European elections in May 2014. 

 Although the Report was published before the elections, the future 
of the European anti-corruption policy is uncertain. It depends largely on the 
personal commitment of the new commissioner responsible for anti-corrup-
tion issues and on the new Commission. 

 To avoid the appearance of a lack of credit, the new Commission has 
to establish an anti-corruption evaluation system for the European institutions 
as well. An ideal solution would be the participation of the European Union 
in the Council of Europe Group of States against Corruption (GRECO). The 
GRECO has a large experience in evaluation of anti-corruption activities of 
the European countries and due its independence; it could be a credible part-
ner of the European Union. 

5. New challenges

The first ever EU Anti-Corruption Report has mostly strengthened but in 
some cases rewritten the statements on corruption. The Reports showed that 
the Northern countries are still the forerunner of the fight against corruption 
while countries in economic crisis like Spain, Portugal and Greece are facing 
worsening corruption trends.  

Accordingly, the reception of the Report was mixed in the Member 
States. Some countries have acknowledged their own shortcomings (Germa-
ny, France), others ignored it (Bulgaria, Romania) and some countries (Slo-
vakia) have complained about the Commission’s statements.313

Some have criticized the European Commission because the Euro-
pean institutions were excluded from the evaluation and there were lack of 
detailed recommendations on whistleblowing, access to information and lob-
bying.314 
313  Commission’s corruption report gets mixed reviews across EU
314  The European Commission’s First Biannual EU Anti-Corruption Report
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It is clear that with the publication of the EU Anti-Corruption Re-
port, the European Commission faced new challenges as well. Some Member 
States think that the Commission’s activity in the field of anti-corruption is 
lacking a legal basis. Taking into account that criticizing the Commission’s 
anti-corruption activity can lead to the opposite effect, they are tempting to 
discredit the Report’s quality or statements. 

Additionally, the Member States’ deficiencies published in the Report 
are disadvantageous for the Governments and advantageous for the opposi-
tion. This imbalance creates political debate on corruption which affects the 
Commission as well. 

Finally, a new challenge for the European Commission is how to lim-
it the political debate on the Report and how to stimulate Governments to 
become more engaged and take active steps to fight corruption. 

6. Summary

The publication of the first ever European Anti-Corruption Report 
showed that the exploit of opportunities can lead to innovative solu-
tion. Although the topic of corruption is a sensible political issue both 
European and national level, the support of the European citizens can 
help to maintain and develop the European anti-corruption policy. 

In this long process, the European Commission has to balance 
between risks and new challenges. In 2015 when the next Report will 
be published, we can draw the consequences of the Commission’s ini-
tiative. 
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FRANCIS FUKUYAMA: A POLITIKAI 
REND EREDETE  

(KRITIKAI ÁTTEKINTÉS)

Lőrincz András

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, 
Budapest, Magyarország

 

Absztrakt

A nemzetközileg ismert társadalomtudományi bestsellerszerzőt gyakran ille-
tik a váddal, hogy „népszerű államtanának” alapvetései gyakran cserélődnek, 
a szakma nagy része mégis a fukuyamai életmű magnum opusának nevezte 
a könyvet. A mű komplex szemlélete egyesíti az antropológia, a jog- és tör-
ténettudomány, a vallás- és gazdaságtörténet eredményeit, miközben választ 
keres az emberiség tízezer éven át tartó államfejlődésének legfontosabb kér-
déseire. A civilizációk fejlődését nem csak a már megszokott kontinentális és 
angol-szász koncepciókon keresztül tárgyalja, hanem az ősi Kínától kezdve 
az indiai kasztrendszeren át egészen az iszlámon, és végül a kereszténységen 
nyugvó berendezkedésekig a teljes glóbuszt vizsgája.

Kulcsszavak: angol-szász történetírás, antropológia, jog- és történettudo-
mány, vallás- és gazdaságtörténet
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Bevezetés

Yoshiro Francis Fukuyama legújabb, magyar nyelven is megjelent könyve, 
A politikai rend eredete igen ambiciózus célt tűzött maga elé. Egy alternatív 
politikai fejlődés-elméletet kíván megfogalmazni, mely képes több tízezer év 
társadalmi és politikai fejlődését megmagyarázni, de mégsem túl absztrakt 
– mint a közgazdászok elméletei – és nem is túl partikuláris, ami a szerző 
szerint gyakori hibája a történészeknek és antropológusoknak.

Áttekintés

A mű evolucionista történelemszemlélete erős, liberális ihletésű 
intézményorientáltsággal párosul. A politikai fejlődést az államépítés, a 
joguralom és a kormányzati felelősség hármas fogalomrendszerén keresztül 
vizsgálja, de éppúgy támadja a hagyományos angol-szász „whig” történet-
írást, ahogy a klasszikus modernizáció elméletet és a neoklasszikus közgaz-
daságtan racionális emberképét is. A kétkötetesre tervezett vállalkozás első 
része a neolitikumtól a francia forradalomig tárgyalja az emberiség állam- és 
társadalomszervezési fejlődését, módszertanát tekintve pedig felhasználja a 
történeti szociológia, az összehasonlító antropológia, az evolúciópszicholó-
gia, a biológia, a jog- és történettudomány, valamint a vallás- és gazdaságtör-
ténet eredményeit is.

A mű kiindulópontja és egyben leginkább figyelemreméltó eleme 
a szerző emberképe. Fukuyama szerint az individualizmus – ami interpre-
tációjában Hobbes, Locke és Rousseau elméletének közös keresztmetszete 
– valójában nem része sem általában az élőlények, sem a természeti ember 
attitűdjének, inkább egy olyan felvett viselkedésforma, ami a már kifejlett po-
litikai-társadalmi környezethez köthető. Érvelését a természetben megfigyel-
hető együttműködési stratégiákra – a rokonválasztásra, a reciprok altruizmus-
ra, illetve az emberrel 99 százalékban közös génállományú csimpánzok társas 
viselkedésmintáira – alapozza, ezzel hangsúlyozva a homo sapiens koope-
ratív alaptermészetét. Magát az emberi felemelkedést is annak az evolúciós 
nyomásnak tulajdonítja, amely kialakította a társas érintkezés során ismét-
lődő fogolydilemmák megoldásához szükséges kognitív és absztrakciós ké-
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pességeket fajunkban. Ebben a versenyben az a csoport lett a nyertes, amely-
ben az egyedek a kognitív tudáskészletük révén szervezettebb társadalmi 
szerveződést tudtak felmutatni. Ebből az is következik, hogy a családnak és 
barátoknak való kedvezés mélyen, biológiailag kódolt módon gyökerezik az 
emberi természetben, és bár a bonyolultabb szervezetek meritokratikus kivá-
lasztást követelnek meg, de ez a fentiek miatt több szempontból is természet-
ellenes, s ha rendszerek csődöt mondanak, az emberek a társas lét egy korábbi 
formájához térnek vissza. Ez az alapja annak a jelenségnek, amit a szerző pat-
rimonializmusnak nevez, és a politikai fejlődés egyik alapmotívumaként jelöl 
meg. A könyv a vallás értelmét sem a klasszikus „világmagyarázó” funkci-
óban találja meg, hanem abban a játékelméleti összefüggésben, miszerint a 
nagyobb csoportokban a kollektív cselekvés szükségszerűen ellehetetlenül, 
amikor elszaporodik a rövidtávon rentábilisabb ún. potyautas magatartás. 
Elmélete szerint a vallás transzcendens, jutalmazó és büntető befolyása nél-
kül egyetlen nagyobb közösség sem lett volna fenntartható. Ugyanakkor 
a szerző szerint az emberek erős hajlandóságot mutatnak az érzelmi alapú 
normakövetésre is, tehát hajlamosak arra, hogy a mentális modelljeiket és a 
szabályaikat belső értékkel ruházzák fel, és még a megváltozott körülmények 
dacára is ragaszkodjanak hozzájuk. Ez magyarázza szerinte, hogy a politikai 
fejlődés legtöbbször nem fokozatos és lineáris, illetve sokszor kísérik katak-
lizma-szerű összeomlások.

A fejlődéstörténet epizodikus tárgyalását Fukuyama is – Emile Durk-
heim nyomán – a „szegmentális” társadalmakkal kezdi. Ebben a modellben a 
közösségek önellátók, egyenrangúak, tehát centralizált politikai struktúrával 
még nem rendelkeznek. A csoportok között az exogámián kívül nincs kapcso-
lat, a rendszer csak további önálló szegmensek létrejöttével, extenzív módon 
képes növekedni. A leszármazás tekintetében a szerző megkülönböztet uni-
lineáris és kognatikus modellt. Az előbbi szerint a családfát vagy csak apai, 
vagy csak anyai ágon tartják nyilván, az utóbbiban ez lehet bármelyik vagy 
mindkettő. A legelterjedtebb forma (Kína, India, Közel-Kelet Afrika, Óceá-
nia, Hellász, Római Birodalom) az agnáció, ami csak férfiági leszármazást 
jelöl.

A törzsi szervezet már egyértelműen politikai, azaz mesterséges 
képződménynek tekinthető, amelyben a vallás és a rokonság még szoros ösz-
szefüggésben áll. A csoportok a – néhány generációval korábban élt – közös 
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Őstől származtatják magukat, őt is imádják. A vezetőket csoportkonszenzus 
juttatja hatalomra, akiknek kényszerítő erejük nincsen, helyzetük leginkább a 
weberi karizmatikus vezető képének felel meg. A kikényszeríthetőség hiánya 
miatt az igazságszolgáltatás is önsegély és családok közti alku kérdése. A 
törzsben nem ismerik a magántulajdont, a föld haszonélvezete a közösség 
már elhalt, éppen élő, és még meg nem született tagjait együttesen illeti meg, 
elidegeníthetősége pedig e keretek között értelmezhetetlen. Fontos, hogy a 
vallási alapú rokoni összetartás már lényegesen nagyobb katonai erőt képes 
mozgósítani, mint a szegmentális konstellációk. A mű ebben a kapacitásnö-
vekedésben jelöli meg a törzsi szervezet létrejöttének okát is.

„A leviatán eljövetele” című fejezetben érkezünk az állam létrejöttének 
okaihoz. Fukuyama a szerződéselméletek klasszikus magyarázatát épp-
úgy elveti, ahogy Karl Wittfogel „hidraulikus” (öntözéses) elméletét, noha 
annak majd minden elemét (népsűrűség- és termelésnövekedés, földrajzilag 
egységes, de körülhatárolt terület) szükséges körülménynek tartja. Szerinte 
a társadalomszervezéssel elért termésnövekedés elégtelen magyarázat az 
állam létrejöttére, de az külső erőszaktól való félelem vagy a törzsi vezető 
karizmatikus, vallási hatalma, esetleg egy idegen hódító törzs termelésre 
kényszerítő ereje elégséges államalkotó tényező lehet. Aggályosnak tartom 
ezt az érvelést, mivel egy nomád katonai fenyegetésre biztosan nem lehet 
adekvát válasz egy letelepült technológián nyugvó államépítés, ami csak fo-
kozza az emberek kitettségét. Ráadásul azt a szerző is elismeri, hogy bizo-
nyos területeken (Afrika egyes részei, Óceánia, Afganisztán) pontosan azért 
nem találunk a kezdetekben államiságot, mert a földrajzi feltételek (izoláció, 
terméketlenség) nem tesznek lehetővé termelő (például önözéses) tevékeny-
séget. Végül arra az álláspontra helyezkedik a szerző, hogy túl sok az egy-
mással kölcsönhatásban álló tényező ahhoz, hogy olyan erős és predikatív 
elméletet állíthasson fel, amelyek alapján megállapíthatnánk, mikor és ho-
gyan jöttek létre államok. Ugyanakkor kérdésként teszi fel, hogy mennyire 
érdemes egy „ilyen elmélettel bajlódni, elvégre a világon a legtöbb állam 
versengő, nem pedig eredeti államalapítás eredményeként jött létre.”

Miképpen a törzset is háborús célok hívták életre, úgy a ókori kínai 
állam is a „szűnni nem akaró háborúnak” köszönheti létrejöttét az elmélet 
szerint. A hadsereg finanszírozási szükséglete pedig megnövelte a meritok-
ratikus kiválasztású, polgári közigazgatás szükségességét. Kínában a vallás 
sohasem gyakorolt olyan egyetemes joghatóságot, mint a keresztény egyház 
Európában, így a kínai fejlődés sajátossága lett, hogy bár a Csin birodalom 
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a Max Weber-i értelemben vett modern állam majd minden jegyét magán 
viselte, a hatalmát sem a joguralom, sem az uralkodói felelősség nem kor-
látozta. A kínai politika alapértelmezett állapota a koraérett, központosított, 
bürokratikus állam lett, amelyet időnként patrimoniális széthúzás váltott fel. 
Fukuyama szerint egy alapvetően protototalista rendszerről beszélhetünk, 
amit a lázadások autoriter rendszerré szelídítettek.

India ehhez képest a gyenge állam és erős társadalom ellentéttel 
jellemezhető. Mivel a terület nem volt kitéve a kínaihoz mérhető állandó há-
borús fenyegetettségnek, így decentralizált, szegmentális, autarktikus kiskö-
zösségek (önkormányzatok) alakulhattak ki. Ez nem tette lehetővé a relatív 
gyenge központi hatalom részére a nagyarányú katonai mozgósítást, és a harc 
így egy kis létszámú arisztokrata réteg elfoglaltsága lett, és Európához ha-
sonlóan a hatalom megosztott maradt. Így az uralkodó felett érdemi kontroll 
alakulhatott ki. Talán ez az oka annak, hogy Indiában a jog sem a politikai 
hatalomból, hanem a vallási rituálékból jött létre.  Bár a brahmanák osztá-
lya nem hozott létre szervezett egyházat, de az államtól független erkölcsi 
tekintélyük mégis megkérdőjelezhetetlenné vált. A társadalmat meghatározó 
vallási törvényeket írásba foglalták, így korlátozva az uralkodó hatalmát. A 
szerző ebben a joguralom csíráját látja, bár – véleményem szerint – ez csak 
a jog uralmának teljes pozitivista kiüresítése esetén állítható. Nem beszélve 
arról, hogy egy homályos vallási tétel egzaktsága – még ha írott is – messze 
elmarad például egy kondicionális jogszabályétól.

A következőként tárgyalt mameluk és oszmán államok lényegi 
vonását alkotó rabszolga- katonaság intézménye a globális politikai fejlődés 
szempontjából zsákutcának bizonyult, de az erőteljesen törzsi társadalmi 
környezete dacára az államépítés kihívásaira kezdetben kiváló alternatívát 
nyújtott. Az oszmán hatalomnak központosított, személytelenül igazgatott 
korszerű birodalmat sikerült létrehoznia, amit a muszlim társadalomtól tel-
jesen elkülönült, személyében és egzisztenciájában teljesen kiszolgáltatott 
hivatalnok és katona rétegére alapozott. Mivel a meritokratikus kiválasztási 
rendszer kezdetben nem tette lehetővé a ezen státuszok és a haszonélvezetbe 
adott vagyon örökölhetőségét, így nem alakult ki olyan arisztokrácia sem, 
ami a szultán hatalmának gátját képezhette volna. Némi keretet azért adott a 
hagyományos írott iszlám jog (saria) ami felett vallási hatóságok őrködtek, 
ezért a szerző itt is joguralmi kereteket, és elméletileg korlátos hatalomgya-
korlást emleget. Mindenesetre a nagy területszerzések lezárulásával bekö-
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szöntő válság miatt a rendszer fenntarthatatlanná vált. Az állami szereplők túl 
nagy arányú elvonásra kényszerültek, ami a gyenge tulajdonjogi viszonyok 
miatt rablógazdálkodássá fajult, ellehetetlenítve minden hosszú távú befekte-
tést. A kezdetben meritokratikusan kiválasztott katonai és hivatali státuszok 
örökölhetővé váltak, és az oszmán állam patrimoniális széthúzásba süllyedt.
A középkori Európában viszont – sajátos módon – a társadalmi fejlődés meg-
előzte a politikai fejlődést, egy sokkal szabadabb, individuális tulajdonjo-
got is létrehozva. Ráadásul Európában a hatalom szélsőségesen megosztott 
képet mutatott, ami az egyháznak óriási mozgásteret biztosított. Az invesz-
titúraharcot követően az államok a világi politika terén ugyan autonómiát 
nyertek a szakrális hatalomtól,  de az egyház, létrehozva egy szisztematikus 
kánonjogot, a hatalom legitimáló szerepét továbbra is magának vindikálta. 
Ezért Fukuyama a joguralom gyökereit – egyházi alapon – Európában a XII. 
századtól eredezteti. Ráadásul a korlátozott politikai hatalom mellett a jogu-
ralom másik kritériuma is – a jogok, szerződések feltétlen tisztelete – tetten 
érhető szerinte abban, hogy az uralkodók nem sajátíthatták ki csak úgy (mint 
pl. Kínában) az elitek tulajdonát, mert az ugyanarra a feudális szerződési jog-
ra épült, amin saját hatalmuk is nyugodott. Vagyis az európai feudalizmus 
egész hierarchiáját, ami a hatalmat számos alárendelt politikai egység között 
osztotta szét, az örökletes jog védte. Fontos, hogy az európai középkori állam 
legitimitása és tekintélye Fukuyama szerint az igazságszolgáltatási tevékeny-
ségen nyugodott, de abban azért egyetért a meghatározó szakirodalommal, 
hogy az abszolutizmus kora újkori kialakulása a katonai mozgósításhoz szük-
séges fiskális szükségletekkel függött össze. Mivel az „nincs adózás képvi-
selet nélkül” elvét általánosnak ítéli a korban, így az európai történelem a 
XV-XIX. század közötti szakaszát a  központosítani kényszerülő államok 
és a nekik ellenálló társadalmi csoportok (rendek) történetének fogja fel. 
Ahol a csoportok gyengék és szervezetlenek voltak (Spanyolország, Fran-
ciaország), vagy az állam kooptálta őket más társadalmi csoportoktól való 
erőforrás elvonásra (Oroszország) ott abszolutista államok jöttek létre. Ahol 
az ellenállók olyan szervezettek voltak, hogy a központi kormányzat nem 
tudott felettük uralkodni, gyenge abszolutizmus jött létre (Lengyelország, 
Magyarország). Ahol az állam és az ellenálló csoportok között nagyobb volt 
az egyensúly, ott felelős kormányzat jött létre (Anglia, Dánia). Ennek fényé-
ben szerző szerint tipikus példája a relatív gyenge királyi hatalom és a túl erős 
politikai társadalom között feszülő problematikának a középkori, kora újkori 
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magyar állam. Bár a központi kormányzat hatalmát sikerült alkotmányos kor-
látok közé szorítani, de a társadalom elitszereplőinek túlzottan homogén és 
status quo-ra törekvő álláspontja megakadályozta a kormányzati felelősség 
kialakulását, és ez decentralizált, oligarchikus uralmat eredményezett. Fu-
kuyama szerint az Aranybulla kiadását követő három évszázadban a magyar 
rendeknek annyira sikerült meggyengíteni a király hatalmát, hogy annak Mo-
hács egyenes következménye.

Összegzés

A fentiekben vázolt elmélet alternativitását az az állítás adja, miszerint a 
joguralom a középkori Európában, a Közel-Keleten és Indiában már a mo-
dernitás kezdete előtt létezett. Ellenben Kínában a centralizált modern állam 
korai megjelenése ellehetetlenítette, a Közel-Keleten pedig a törzsi széthúzás 
és a rabszolga-katonaság hosszútávú fenntarthatatlansága megsemmisítette 
a joguralom csíráit is. Európában az államépítés megkésettsége jótékony ha-
tást gyakorolt a joguralomra, és így áttételesen a kormányzati felelősség ki-
alakulására is. Az elmélet nagyívűsége bár impozáns, de állításai a modern 
állam, a joguralom és a kormányzati felelősség terminusát olyan mértékben 
általánosítják, ami már használhatóságukat veszélyezteti. Mintha Fukuyama 
nem mindig tartaná szem előtt, hogy ezek a fogalmak az intézményi, norma-
tív és eljárási kontextust konjunktív módon igénylik, különben csak szavak 
maradnak.
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Absztrakt

Az információs rendszerek (IR) sikerének okait számos kutató vizsgálja 
már évtizedek óta, de még mindig sok a vitatott kérdés. DeLone és McLean 
(D&M) IR siker modelljét (1992), majd annak frissített változatát (2003) szá-
mos kutató elemezte, finomította és terjesztette, de csak néhány tanulmány 
foglalkozott a modell közigazgatási alkalmazásával. 

Ez a dolgozat az e-közigazgatási rendszerek sikerének a mérésével foglalko-
zik, a nemzetközi irodalom tanulmányozása alapján azonosítva a siker modell 
dimenzióit, befolyásoló tényezőit és meghatározva az E-közigazgatási Siker 
Mérőrendszert, az e-közigazgatás céljait és sajátosságait figyelembe véve. A 
mérőszámok tesztelésére a kutatás későbbi részében kerülhet sor empirikus 
vizsgálat keretében.

Kulcsszavak: e-közigazgatás, információs rendszer, siker modell, DeLone 
& McLean, mérés
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Bevezetés

A közigazgatás hatékonyságának növelésének az egyik legfontosabb esz-
köze az infokommunikációs technológiák (IKT) használatának elterjesz-
tése. 

A közigazgatási fejlesztések egyik fontos célkitűzése az e-köz-
igazgatási szolgáltatások körének folyamatos bővítése és minőségének 
javítása, ezáltal az ügyfelek és tisztviselők munkájának a megkönnyítése, 
a közigazgatási eljárások és folyamatok egyszerűbbé, gyorsabbá, átlát-
hatóbbá, gazdaságosabbá és hatékonyabbá tétele érdekében. 

Az e-közigazgatási fejlesztések sajnos nem minden esetben va-
lósították meg a kitűzött célt. A közszolgáltatások sikeresebb fejlesztése, 
az erőfeszítések objektív értékelése igényli az elektronikus közigazgatási 
rendszerek hatékonyságának a mérését. 

Tudósok körében sok vita folyik arról, hogy mit jelent az e-köz-
igazgatás sikere, milyen módszerekkel lehet legjobban mérni és értékel-
ni, mely változókkal lehet legjobban leírni.

Elméleti alapok

A teljesítménymérés valamely tevékenység 

- hatékonyságának (végtermékek/eredmények és az előállításukhoz 
felhasznált erőforrások viszonya),

- eredményességének (kitűzött célok megvalósításának a mértéke) 

- és gazdaságosságának (célok eléréséhez kapcsolódó erőforrások 
költségeinek a minimalizálása, a megfelelő minőség biztosítása mel-
lett) 

a mérési folyamata. Ez érvényes az e-közigazgatás tevékenységének a méré-
sére is, amihez azonosítani kell az összetevőket.
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1. sz. ábra: Teljesítménymérés összetevői

A teljesítménymérés, ellenőrzés és értékelés elképzelhetetlen a meg-
felelő kritériumok (mérőszámok, mutatók) meghatározása nélkül. 

Az IR sikerének, és így az e-közigazgatási rendszerek sikerének a 
kritériumait is számos kutató vizsgálta különböző aspektusokból. 

Shannon és Weaver (1949) kommunikációt elemző híres munkájában 

- technikai (a rendszer és információ pontossága és hatékonysága),

- szemantikai (az információ sikere, amely a kívánt adatok jelentését 
közvetíti) és 

- hatékonysági, vagy befolyás (az információ hatása a címzettnél) 
szinteket különített el.

Mason (1978) szerint az információ hatásai különböző szinteken (in-
formáció fogadása, befogadóra gyakorolt hatás, rendszerre gyakorolt hatás) 
érvényesülnek.
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DeLone és McLean 1992-es IR siker modellje

D&M 1992-ben Shannon és Weaver (1949) és Mason (1978) munká-
ja, valamint 180 empirikus tanulmány (1981-1987) elemzése alap-
ján az IR siker hat – függő és független - változóját azonosították 
(rendszer minősége, információ minősége, használat, felhasználói 
elégedettség, egyéni és szervezeti hatás). A szerzők a kategóriákhoz 
számos mutatót rendelve, az összetevők kölcsönhatásait tanulmá-
nyozva egy átfogó, többdimenziós modellt készítettek (DeLone és 
McLean 1992).

2. sz. ábra: DeLone és McLean 1992-es modellje (DeLone és McLean 1992, 87)

A szerzők táblázatokba foglalták, rendszerezték a 180 elemzett kuta-
tás adatait (szerzők, kutatás típusa, tanulmány és mérés jellemzői), valamint 
ez alapján kategóriánként összefoglalták az IR siker mérhető jellemzőit. 

D&M hangsúlyozta, hogy az IR sikeréhez kapcsolódó főbb össze-
tevők egymással összefüggenek, sőt kölcsönösen függenek egymástól. Ja-
vasolták, hogy a kutatók ezeket az összefüggéseket tanulmányozzák, főleg 
a szervezeti hatások tekintetében pótolva a hiányzó vizsgálatokat. A szerzők 
a leegyszerűsített modellt nem tekintették véglegesnek, továbbfejlesztését és 
érvényesítését javasolták. 

DeLone és McLean frissített 2003-as IR siker modellje

D&M 1992-es modelljére a megjelenését követő tíz évben több mint 200 
tanulmányban hivatkoztak, elismerték, alátámasztották empirikus kutatások-
kal, illetve kritizálták, míg a szerzők 2003-ban felülvizsgálták és frissítették 
a modellt. Egy új dimenzióval - a szolgáltatás minőségével – egészítették ki 
az eredeti modellt, megkülönböztetve a használatot és a használat szándékát, 
valamint az egyéni és szervezeti hatást összevonták egyetlen változóba, a 
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nettó hatásba. A frissített modell hat fő siker dimenziója így a rendszer minő-
sége, információ minősége, szolgáltatás minősége, rendszer használata/hasz-
nálat szándéka, felhasználói elégedettség, nettó hatás lett DeLone és McLean 
2003).

3. sz. ábra: DeLone és McLean 2003-as modellje (DeLone és McLean 2003, 24)

A szolgáltatás minősége, mint új összetevő, a SERVQUAL mo-
dellből származott. A SERVQUAL modell megalkotói a szolgáltatá-
sok minőségének kezdetben tíz dimenzióját határozták meg (Zeithaml, 
Parasuraman, Berry 1990), amit később ötre redukáltak (kézzelfogha-
tóság, megbízhatóság, fogékonyság az ügyfél igényeire, minőség sza-
vatolása és bizalom, empátia) (Kettinger és Lee 1995, Pitt, Watson, 
Kavan 1995). DeLone és McLean némi fenntartással ugyan, de elfo-
gadták, hogy a szolgáltatás (szolgáltató által nyújtott támogatás) mi-
nősége is hat az IR sikerére, de azt az információs rendszer részének, 
hatásában kisebb súlyúnak tekintették.

Öt évvel később a kutatók azt javasolták, hogy az empirikus 
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vizsgálatok terjedjenek ki az összes változó kölcsönhatására, mert több 
összefüggést még nem elemeztek, különösen szervezeti szinten (Petter, 
DeLone, McLean 2008).

4. sz. ábra: A D&M IR siker összetevők közötti összefüggések egyéni és szervezeti 
szinten (Petter, DeLone, McLean 2008, 255)

Integrációs kísérletek

A D&M IR siker modelljének előnye és hátránya is volt a dimenziók ala-
csony száma. Ezzel több kutató is elégedetlen volt, így az összetevők kiter-
jesztését javasolták. 

Al-Khatib és Lee (2011) szerint a digitális megosztottság miatt a tá-
mogató rendszerek (például websegéd, ügysegéd) minőségének jelentős sze-
rep jut az e-közigazgatásban, ezért azt javasolták, hogy az IR siker modellnél 
vegyék figyelembe a technológia elfogadásának a tényezőit is.

A felhasználói technológiabefogadás tényezőinek a feltárására több 
modellt is kidolgoztak. 

Davis TAM315 modellje szerint az észlelt hasznosság és az észlelt 
könnyű használat határozza meg az egyén használati szándékát és ezáltal a 
tényleges rendszer használatát (Davis 1989). A modellt később továbbfejlesz-

315  Technológia elfogadás modell (Technology Acceptance Model - TAM)
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tették, kiterjesztve az összetevők körét, megalkotva a TAM2-t (Venkatesh és 
Davis 2000) és TAM3-at (Venkatesh és Bala 2008). Ezek a tényezők figye-
lembe vehetők a D&M modellnél, a felhasználói elégedettség és használati 
szándék vizsgálatánál.

Venkatesh UTAUT316 modelljében a tényezőket két csoportra osz-
totta. Véleménye szerint a befogadást közvetlenül befolyásolja a várható 
teljesítményjavulás, várható erőfeszítés, társadalmi befolyás, az ösztönző 
feltételek, és közvetettebb, mérsékeltebb hatása van a nemnek, életkornak, 
tapasztalatnak és az önkéntességnek (Venkatesh 2003).

A D&M IR siker modell e-közigazgatási alkalmazása

Az e-közigazgatási kutatások legnépszerűbb területe az e-közigazgatási 
szolgáltatások javítása. A közigazgatás különböző szinteken nyújt szolgál-
tatásokat: közigazgatási szervezeteknek (G2G), vállalkozásoknak (G2B) és 
állampolgároknak (G2C). Ezek közül kiemeltnek tekinthető az e-közigaz-
gatási szolgáltatások értékelése és színvonalának javítása az állampolgárok 
szempontjából.

Benchmark módszer alkalmazása

A 2011-2015 időszakra szóló európai kormányzati cselekvési tervben négy 
kiemelt célt fogalmaztak meg:

- a felhasználók bevonása,

- a belső piac erősítése,

- a kormányzatok és közigazgatási rendszerek hatékonyságának és 
eredményességének a növelése,

- az e-kormányzati szolgáltatások javításához az előfeltételek megte-
remtése (Európai Bizottság 2010).

316  Technológia befogadás és használat egyesített elmélete (United Theory of Accep-
tance and Use of Technology – UTAUT)
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A teljesítés mérésének módszerei: felhasználói felmérések, „próba 
vásárlások”, közösségi média elemzések, egymástól való tanulás317.

Az e-közigazgatási felhasználói elégedettséget kérdőívek segítségé-
vel mérték fel, ahol a kérdések négy fő területe:

- felhasználó típusok és célcsoportok,

- e-közigazgatási folyamatok használata és felhasználói tudatosság,

- felhasználói elégedettség az e-közigazgatási folyamatokkal,

- hatás (vélt előnyök), online csatorna előnyben részesítése későbbi 
használat során.

A 2012-es jelentés a szolgáltatások minőségi paramétereit vizsgálva 
(használat, felhasználói elvárások, várható hasznosság, visszatérési szándék 
stb.) megalkotta a „Hatékony Kormányzat Indexet”. Az index szintetizálja 
az e-közigazgatás hatékonyságának (felhasználói elégedettség) és hatásos-
ságának (újra-használat valószínűsége, valamint a használatból származó 
előnyök) a mutatóit (eGovernment Benchmark 2012). 

A felmérések a D&M modell 3 függő változójáról adnak képet, figye-
lembe veszik a felhasználók eltérő technológia befogadását, de nem vizsgál-
ják az információs rendszer, az információ és a szolgáltatás minőségének a 
hatását.

D&M IR siker modell kiegészítése

D&M az információ minőségét, az információs rendszer minősé-
gét és a szolgáltatás minőségét független változónak tekintette, pedig tanul-
mányaikban leírják, hogy az információ az információs rendszer kimenete 
(DeLone és McLean 1992, 64). A szolgáltatásokat az IR támogatásaként ke-
zelték, kiemelve az e-kereskedelmi környezetet, ahol az ügyfélszolgálatnak 
fontos szerep jut (DeLone és McLean 2003, 27). Ez a három összetevő szo-
rosan összefügg, együtt alkotják a komplex információs rendszert (eszközt, 

317  Ez utóbbi két módszere 2012-ben még csak pilot jelleggel valósult meg, a 
közigazgatás hatékonyságának a vizsgálatához 2014-2015-től tervezik felhasználni.
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tartalmat és támogatást), hatásuk együttesen érvényesül, és egymással is köl-
csönhatásban állnak.

5. sz. ábra: D&M IR modell kiegészítése

Több statisztikai vizsgálat is kimutatta, hogy az az e-közigazgatás 
használatát, az elégedettséget és hatást az információs rendszeren kívüli té-
nyezők is befolyásolják. A 2012-es EU jelentésben a felhasználókat és cél-
csoportokat szocio-demográfiai (nem, életkor, iskolai végzettség, társadalmi 
és szakmai helyzet, háztartási jövedelem), IKT használat, ismeretek és ta-
pasztalatok, illetve nem közigazgatási internetes szolgáltatásokban szerzett 
tapasztalatok, valamint közigazgatási kapcsolatok alapján különböztették 
meg (European Comission 2012).



405

A Közpolitikai Kutatások Intézetének 2012-es felmérése szerint a 
megkérdezetteknek csak 22 %-a318 intézte már hivatali ügyeit interneten ke-
resztül. A szocio-demográfiai tényezők (nem végzettség, jövedelem, életkor, 
településtípus)319 szerinti adatok jelentősen eltérnek (KKI 2013).

Megállapítható, hogy az információs rendszer elemeinek a minősé-
gén kívül technológia befogadási és szocio-demográfiai befolyásoló ténye-
zők is hatással vannak a felhasználói elégedettségre, használatra, amiket a 
vizsgálatnál figyelembe kell venni.

Siker mérőrendszer

2003-as tanulmányban D&M már foglalkozott az IR siker modell gyakorlati 
alkalmazásával is az e-kereskedelmi rendszerek területén. Az e-kereskede-
lem és az e-közigazgatás mérőszámai csak részben egyeznek, az eltérő célok 
és speciális jellemzők miatt. Az alábbi táblázatban kiemelve látható néhány 
eltérés.

Kategória E-kereskedelem (DeLone és 
McLean 2003) E-közigazgatás

Rendszer mi-
nősége

Alkalmazkodóképesség

Elérhetőség

Megbízhatóság

Válaszidő

Használhatóság

Alkalmazkodóképesség

Elérhetőség

Megbízhatóság

Válaszidő

Használhatóság

Interoperabilitás

Információ 
minősége

Teljesség

Könnyű megértés

Személyre szabás

Relevancia

Biztonság

Teljesség

Könnyű megértés

Személyre szabás

Relevancia

Biztonság

318  A felsőfokú végzettségűeknél ez az arány 48 %, míg az alapfokú végzettségűeknél 
8 %.
319  Tisztviselők  esetén a nem, életkor, végzettség, beosztás, hivatal típusa hat.
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Szolgáltatás 
minősége

Bizalom

Empátia

Reagáló képesség

Ügyfélközpontúság

Bizalom/Szakmai színvonal 
szavatolása

Empátia

Reagáló képesség

Használat

Használat jellege

Navigációs minták

Látogatók száma a honlapon

Végrehajtott tranzakciók 
száma

Használat jellege

Navigációs minták

Látogatók száma a honlapon

Végrehajtott tranzakciók száma 
és jellege

Felhasználói 
elégedettség

Vásárlások megismétlése

Látogatások megismétlése

Felhasználói felmérések

Ismételt ügyintézés

Honlap ismételt felkeresése

Felhasználói felmérések

Nettó haszon1

Költségmegtakarítás

Piacbővülés

További eladások növekedése

Csökkentett keresési költsé-
gek

Időmegtakarítás

Költségmegtakarítás

Időmegtakarítás

Rugalmasság (idő, hely)

Átláthatóság

Bizalom növelése

Demokrácia növelése

Szolgáltatások bővülése, minő-
ségének javulása

1. sz. táblázat: Siker mérőrendszer

Összefoglalás

Az e-közigazgatásban is szükség van elméleti modellekkel alátámasztott ha-
tékonyság vizsgálatokra, amelyek a hatások okaként nem csak a használa-
tot és a felhasználói elégedettséget veszik figyelembe. Ilyen D&M IR siker 
modellje. A dimenziók közötti összefüggések elemzésének ki kell terjedni 
az információs rendszer, az információ, a szolgáltatás minőségére, a köztük 
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levő összefüggésekre és a technológia elfogadását befolyásoló tényezőkre is. 
Empirikus kutatásokkal az e-közigazgatási mérőrendszert felhasználva ké-
sőbbiekben az összefüggések igazolása szükséges.

Referenciák

Al-Khatib, H. és Lee, H. 2011. E-government systems success and user ac-
ceptance in developing countries: the role of percieved support quality. Inter-
national Journal of e-business and e-government studies. 3(2): 69-78.

Davis, F. D. 1989. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user ac-
ceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3): 319-339.

DeLone, W.H. és McLean, E.R. 1992. Information Systems Success: The 
Quest for the Dependent Variable. Information Systems Research 3(1): 60-
95. 

DeLone, W.H. és McLean, E.R. 2003. The DeLone and McLean Model of 
Information Systems Success: A Ten-Year Update. Journal of Management 
Information Systems 19(4): 9-30.

Európai Bizottság. 2010. A 2011–2015 időszakra szóló európai elektronikus 
kormányzati cselekvési tervről. Az IKT az intelligens, fenntartható és inno-
vatív kormányzat szolgálatában. Brüsszel, 2010.12.15. COM(2010) 743 vég-
leges

European Comission. 2012. Final Report. Method paper on eGovernment 
Benchmarking Framework 2012-2015. (SMART 2012/0034-1)

Kettinger, W.J. és Lee, C.C. 1995. Perceived service quality and user satis-
faction with the information services function. Decision Sciences, 25(5–6): 
737–765.

Közpolitikai Kutatások Intézete. 2013. Közszolgálat a közigazgatásban 
ÁROP-2011/1.1.12. ÁROP Prezentáció. 2013. április 4. 11:45 http://kki.kor-
many.hu/arop6 

Mason, R.O. 1978. Measuring Information Output: A Communication Sys-



408

tems Approach. Information and Management 1(4): 219-234.

Petter, S., DeLone, W., McLean, E. 2008. Measuring information systems 
success: models, dimensions, measures, and interrelationships. European 
Journal of Information Systems 17(3): 236-263.

Pitt, L.F., Watson, R.T., Kavan, C.B. 1995. Service quality: A measure of in-
formation systems effectiveness. MIS Quarterly, 19(2): 173–188.

Shannon, C.E. és Weaver, W. 1949. The Mathematical Theory of Communi-
cation, Urbana. University of Illinois Press.

Venkatesh, V. és Davis, F.D. 2000. A theoretical extension of the technology 
acceptance model. Four longitudinal. Manag. Sci., (46): 186-204.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., Davis, F. D. 2003. User acceptan-
ce of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly 27(3): 
425–478.

Venkatesh, V. és Bala, H. 2008. Technology acceptance model 3 and a resear-
ch agenda on interventions. Decision Sci., (39): 273-315.

Wang, Y.S. és Liao, Y.W. 2008. Assessing eGovernment systems success: A 
validation of the DeLone and McLean model of information systems success. 
Government Information Quarterly 25(4): 717-733. 

Wixom, B. H. és Todd, P. A. 2005. A theoretical integration of user satisfacti-
on and technology acceptance. Information Systems Research 16(1): 85-102.

Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., Berry, L.L. 1990. Delivering Quality Servi-
ce: Balancing Customer Perceptions and Expectations. Simon and 

(Footnotes)

1  A nettó haszonnál célszerű megkülönböztetni egyéni, csoport, szer-
vezeti és társadalmi hasznokat, amelyek jellemzőit a vizsgálat szintjétől füg-
gően kell megadni. 
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Absztrakt

A tanulmány röviden bemutatja a három közszolgálati hivatásrend szerveze-
teiben folyó személyügyi munkavégzés jellemzőit, a különféle HR folyama-
tok és az ezeken belüli egyes HR funkciók meglétét és működését, fejlődési 
irányvonalait valamint az állomány ezekkel kapcsolatos megítélését. Alap-
jaként a 2013 második negyedévében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium együttműködésében lezajlott 
„Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya” című kutatás so-
rán összegyűjtött adatok és tapasztalatok bemutatása szolgál, amelyek infor-
mációtartamának aktualitását és a kutatói munka gyakorlati megalapozását is 
szolgáltatják.

Kulcsszavak: közszolgálati életpálya, stratégiai emberi erőforrás menedzs-
ment, szervezeti hatékonyság
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Bevezetés

Az emberi erőforrás menedzsment célja és értelme az emberi erőforrás haté-
kony kezelése, menedzselése és a szervezeti hatékonyság, a szervezet fenn-
maradásának és növelésének biztosítása, a szervezeti teljesítmény növelésé-
nek elősegítése. Az emberi erőforrás menedzsment, vagy népszerű, rövidebb 
kifejezéssel élve a HR nagy utat járt be, az utóbbi évtizedekben kiszélesedtek 
funkciói, és különösen a magánszféra nagyvállalatainál egyre kiterjedtebb 
hatókörrel, egyre fontosabb szerepet tölt be a stratégiai döntéshozatalban is. 
A személyi állomány megfelelő gondozásához változó világunkban a HR te-
rület a megfelelő felhatalmazás és a felsővezetés támogató magatartásának 
birtokában képes és alkalmas arra, hogy hathatós segítséget nyújtson. Nincs 
ez másként a közszolgálati szervezetek esetében sem, ahol azonban a tapasz-
talatok szerint jelenleg főként csak a mindennapi személyügyi adminisztráci-
ós tevékenység zajlik, a HR terület támogató, vagy stratégiai partneri szerep-
ben nem tud érdemben hozzájárulni a szervezet eredményes működéséhez. A 
tanulmány ennek okait vizsgálja, bemutatja a jelen helyzetet valamint utalást 
tesz a jövőben kívánatos állapot elérésére és az oda vezető lehetséges utakra, 
az azt szegélyező problémákra.

A közszolgálati humánerőforrás menedzsment jelene

Az elmúlt mintegy másfél évtized alatt a magyar közszféra számos átszer-
vezési hullámot élt át, amelyek először a rendszerváltáshoz, majd a négyé-
venkénti kormánycserékhez kapcsolódtak. A zárt, szenioritás alapon műkö-
dő közszolgálati életpálya modellek bevezetését követően folyamatos volt 
a törekvés a személyi állomány helyzetének javítására, a közigazgatás mo-
dernizálására, amely inkább több mint kevesebb sikerrel zajlott, sok esetben 
látszatintézkedések, vagy félbehagyott fejlesztések által (pl. kiválasztási re-
form, versenyvizsga). A reformok főként az állomány helyzetének javítására 
irányultak, tekintet nélkül azonban a személyügyes/HR-es állomány ezekben 
betöltött és a folyamatok hatására szükségszerűen változó szerep és feladat-
kör definiálására.

Fentiek mind abba az irányba mutattak, hogy el kell érni a közszolgálat szer-
vezeteinél a stratégiai tervezési és vezetési módszerek és eljárások megvál-
tozását, hogy az emberi erőforrás menedzselés is sokkal tudatosabbá, követ-
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kezetesebbé váljék, és hosszabb távra is tervezhető és végrehajtható legyen. 
A 2010-es év ebben mérföldkőnek tekinthető, hiszen innentől a közszolgálati 
személyzeti politika területére fokozott figyelem irányul. A fejlesztéseket 
megfogalmazó logika felismeri azt az örök igazságot, hogy minden az embe-
ren múlik, hiszen az emberek töltik meg élettel, és működtetik a szervezetet. 
A magyar közigazgatás fejlesztési programját megfogalmazó Magyary Zol-
tán Közigazgatás-fejlesztési Program egyik fontos célkitűzése a közszolgálati 
tisztviselők és a rendészeti, honvédelmi állomány számára a teljes életpályára 
kiterjedő kiszámítható és vonzó lojalitást erősítő, hosszú szolgálatvállalásra 
ösztönző életút megteremtése. Mindemellett pedig a közszolgálati személy-
zeti politika megújítása, a stratégiai emberi erőforrás gazdálkodás szemlélet 
bevezetése és a személyzeti munka fejlesztése. A célok megvalósítása nehe-
zen képzelhetőek el a hagyományos személyzeti igazgatás keretében, ahol 
a HR feladatokat ellátó (személy) szervezeti egység csak a személyügyi ad-
minisztrációval foglalkozik, és ebből a szerepből nem is tud/szándékozik 
kitörni, és ahol a vezetők kevés emberi erőforrás menedzsment ismerettel/
képességgel rendelkeznek.  A vonzó, és motiváló életpálya kialakításához 
a hagyományosan zárt rendszer szerint felépülő előmeneteli rendszeren túl 
rugalmas, új megközelítések és HR funkciók alkalmazására van szükség, a 
teljesítményértékeléstől, emberi erőforrás fejlesztéstől egészen a HR terület 
stratégiai partnerré válásáig, amikor a HR funkciók integráltan és rendszer-
szerűen működnek, a HR proaktív és értékteremtő magatartásával.  Ehhez a 
távlati célhoz, amikor is a HR stratégia partnerségéről beszélünk, természete-
sen hosszú út vezet, viszont az alapok lerakását mihamarabb el kell kezdeni, 
illetve folytatni kell. 

Szükségtelen hangsúlyozni, hogy bármilyen fejlesztésnek mennyire 
nélkülözhetetlen alapja az azt megelőző és alapozó kutatás, viszont az elmúlt 
években nem volt egy olyan komplex vizsgálat, amely a közszolgálati em-
beri erőforrás gazdálkodásával foglalkozott volna. Ezt hiánypótló jelleggel 
– és remélhetőleg további jövőbeli kutatások megalapozásaként – a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által 
közösen lefolytatott „Emberi erőforrás és életpálya” című kutatás részeként 
a „Közszolgálati humán tükör 2013” című kérdőíves felmérés igyekezett va-
lamelyest pótolni. A strukturált kérdőíves kutatás során – amelyben volt sze-
rencsém kutatóként közreműködni – szerettük volna felmérni a közszolgálati 
emberi erőforrás gazdálkodás jelenlegi állapotát, és egy új rendszerkiépítés 
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lehetőségeit, esélyeit számba venni. Ehhez fel kellett mérni azt a közeget, 
amelyre a mindennapi HR munka hatással van (a személyi állomány vala-
mennyi tagja), irányítói (vezetők, HR vezetők), és a gyakorlati végrehajtás-
ban közreműködők (HR szakemberek). A kérdőíves kutatást 2013 második 
negyedévében bonyolítottuk le, megközelítőleg 2500 kitöltött kérdőív adatait 
tudtuk elemezni, amely az államigazgatás vonatkozásában így reprezentatív-
nak tekinthető. A kérdőívre a rendészeti, és önkormányzati területről is nagy 
arányban érkeztek válaszok, az elemzés adatait nem torzították, így ezek több 
helyen figyelembe vehetők voltak, összehasonlítás volt készíthető egyes hi-
vatásrendekre.

A fentiekben elhangzottakat a szakirodalom is alátámasztatja, vagyis 
hogy a hazai közszolgálaton belül folyó HR tevékenység a HR evolúciós mo-
delljét tekintve általában melyik periódus jegyeit mutatja. A hazai közszolgá-
lat valamennyi területére és legtöbb szervezetére jellemző HR tevékenységet 
– annak jellege, tartalma, alkalmazott módszertana, lehetőségei, a munkavég-
zéssel szemben megfogalmazott vezetői elvárások és egyéb tényezők alapján 
– valahol a személyzeti menedzsment (Personnel Management) és az emberi 
erőforrás menedzsment (Human Resource Management) periódusai közötti 
állapothoz lehet besorolni jelenleg. Ennek a köztes helyzetnek megfelelően a 
feladatok túlnyomó részét az adminisztratív, bürokratikus és erősen szabályo-
zott jelleg uralja. A személyzeti menedzsment időszakában még jórészt „szi-
getszerűen” működtetett HR tevékenységeket, az emberi erőforrás menedzs-
ment időszaka alatt már folyamatokba szervezték és rendszerszerű, integrált 
tevékenységi mechanizmust alakítottak ki. A fejlett országokra ezek a megol-
dások a XX. század 80’ – 90’-es éveiben voltak jellemzők, Magyarországon 
pedig közel 10 – 15 éves késéssel honosodtak meg. A jelen ismereteink szerint 
legkorszerűbbnek számító fejlődési szakaszba, a stratégiai emberi erőforrás 
menedzsment szakaszába (Strategic Human Resources Management) a világ 
haladó része az ezredforduló környékén érkezett el. Ez a szakasz, amely szer-
vesen ráépül az előző fejlődési szintek által meghonosított eredményekre, és 
ad többet, illetve mást azoknál. A stratégiai emberi erőforrás menedzsment-
ben megjelenik, sőt teret nyer a felsővezetői nézőpont; ezzel egyetemben az 
emberi erőforrás menedzsment kritikus szerepe a szervezeti eredményesség, 
értékteremtés, és versenyképesség növelésében kiemelt szerephez jut, vala-
mint megerősödik a HR munkavégzés integráló funkciója is.
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A közszolgálati HR munka megítélése

A tanulmány terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé, hogy mindenre kiter-
jedően és széles változói körre bemutassuk a kutatás eredményeit (a kérdőív 
156 kérdést tartalmazott, a témában 22 résztanulmány, mintegy 91 szerzői ív 
keletkezett, amely ha a minőséget nem is, de az elvégzett munka mennyiségét 
feltétlenül érzékelteti), így csak az általánosabb, érdekesebb eredményeket, 
következtetéseket emeljük ki. A következőkben fókuszálunk a válaszadók 
HR munkatársakkal kapcsolatos véleményére, valamint az egyes humánfo-
lyamatokkal kapcsolatos elégedettségre, és jövőképre. 

A kutatás előkészítése során létrejött egy HR rendszermodell, amely magá-
ban foglalja a HR-es munka során elképzelhető összes humánfolyamatot és 
ezek alatt rendszerezve a sok funkciót. Ez a komplex rendszermodell magá-
ban foglalja tehát a HR munka minden aspektusát, a kérdőíves kutatás ezekre 
ki is terjedt, különböző típusú kérdések sorozatával. A vizsgálat az alábbi 
ábrán látható területekre, (humánfolyamatokra, és az ezeken belüli egyenként 
kb. 10-20 funkciókra) terjedt ki: 
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Forrás: „Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya” című kutatás

Fentiekből is látszik, hogy az egy-egy humánfolyamatra adott válaszok rész-
letes elemzése szétfeszítené a tanulmány terjedelmi korlátait, így most te-
kintsük meg csak összefoglaló jelleggel, hogy az egyes humánfolyamatokkal 
kapcsolatban milyen válaszadói megítélések születtek (hivatásrendenként). 
Az ábrából jól látható az adminisztratív jellegű feladatok dominanciája, az 
emberi erőforrás fejlesztés, vagy a munkavégzési rendszerek HR folyamata-
inak és funkcióinak ellátása igen alacsony értéket mutatnak, visszaigazolva 
ezzel a kutatás előzetes feltevéseit.

Több kérdés is arra kereste a választ, hogy milyen szemmel tekintenek a HR-
re a munkatársak, illetve, hogy milyen maga a HR önértékelése. Ezt szemlél-
teti a következő táblázat.
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A HR beosztott munkatársak saját öndefiníciójuk szerint is minden esetben 
adminisztrátor szerepet töltenek be, azaz operatív feladatokat látnak el, leg-
inkább a személyügyi rendszerek működtetését. A HR megítélése során fo-
lyamat oldal hangsúlyosabb a beosztottak esetében, amíg a vezetők esetében 
sokkal inkább megjelennek a humán funkciók. Érdekes például, hogy az em-
beri erőforrás vezetői adminisztrátori szerepet tulajdonítanak a középveze-
tőknek. A középvezetők még saját magukról szóló ítéletalkotásban is az ope-
ratív rendszerműködtetés feladatait tulajdonítják maguknak. Véleményünk 
szerint ez arra enged következtetni, hogy a HR nem érzi stratégiai szerepét, 
sokkal inkább végrehajtói, szolgáltató funkciót lát el, mely az alapvető rend-
szerek működtetésére terjed ki. A beosztott munkatársak nem vesznek, vagy 
nem vehetnek részt fejlesztéseket érintő folyamatokban a rendszer centrali-
záltsága miatt. Ez alapján feltételezhető, hogy kevés olyan HR funkció je-
lenik meg a közigazgatásban, mely a munkatársak fejlesztését szolgálná. A 
rendszer központosított irányítására utalnak a további eredmények is. Azok a 
munkatársak, akik kívülről tekintenek a HR tevékenységére, sokkal inkább a 
moderátor, érdekegyeztető szerepet tulajdonítanak a középvezetőknek, mely-
ben a mindennapi problémákkal és a kollégák fejlesztésével foglalkozik. Erős 
korreláció mutatható ki a bizalomról szóló kérdéskör és a középvezetőnek 
tulajdonított szerepek között, melyből arra következtethetünk, hogy a közép-
vezető jelenti a támogatást nyújtó, konfliktuskezelő szerepet. 

A HR folyamatok jövőbeli megítélése 

A kérdéssor záró szakaszában arra kerestük a választ, hogy a korábbiakban 
elemzett HR folyamatok és az alájuk tartozó HR funkciók közül a válasza-
dó szerint melyek azok, amelyek a jövőben kulcsfontosságú szerepet fognak 
játszani szervezetének életében, azaz leginkább befolyásolják annak ered-
ményességét, sikerességét. A kérdésre adható válaszokból mindhárom szféra 
esetében átlagot számoltunk. 
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Forrás: „Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya” című kutatás

Az eredmények alapján a válaszadók a közszolgálati életpálya jövőbeli fon-
tosságát tekintették legkevésbé meghatározónak a jövőre nézve. Ezt követi 
a sorban a teljesítménymenedzsment, majd valamivel jobb helyezést ért el a 
munkavégzési rendszerek HR folyamatával kapcsolatos feladatok ellátása, 
és az emberi erőforrás fejlesztés HR folyamatának ellátása 25%-os aránnyal. 
Ezt követően az értékek már szinte megegyeznek, a válaszadók 30% körüli 
értékben helyezték a legfontosabb helyre: stratégiai tervezés, a személyügyi 
szolgáltatások, és a személyügyi és munkaügyi igazgatási adminisztratív HR 
funkciók ellátását. A kompenzáció és javadalmazás HR folyamatának ellá-
tását a válaszadók 33%-a jelölte legfontosabb funkciónak.  A válaszok meg-
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ítélésünk szerint tükrözik a HR szervezetekben jelenleg betöltött szerepét és 
feladatait. Hiszen azokat a területeket, amelyeken a HR jelenleg sem tölt be 
stratégiai szerepkört (pl. közszolgálati életpálya, emberi erőforrás fejlesztés) 
alacsonyabbra értékelték, mint a HR jelenlegi szerepkörébe tartozó szemé-
lyügyi szolgáltatások és bérügyek intézését. Ez alól egyedül a HR stratégiai 
tervezésben való részvétele a kivétel, amely középértéket kapott. Ez feltéte-
lezésünk szerint azt jelentheti, hogy a válaszadók bizonytalanok voltak a HR 
stratégiai szerepkörének jelentésével, ezért inkább középértékeket jelöltek 
meg. 

Összefoglalás

A humánpolitikai terület folyamatosan változik és fejlődik. Ahogyan régóta 
hangoztatott is, a közszféra esetében is szükség van a terület megújítására, 
összhangban a Magyary Program személyzetpolitikai céljaival. A humánpo-
litikai területen szemléletváltásra volna szükség, amely ugyanakkor nem ar-
ról szól, hogy az új, stratégiai funkcióknak fel kellene váltaniuk a klasszikus 
személyügyi adminisztrációs tevékenységet, hanem kiegészíteni azokat, így 
a diverzitás válna jellemzővé. Ez természetesen új kihívásokat és összetettsé-
get eredményezne a HR tevékenységben, amelyhez, ne feledjük, a HR infor-
matikai rendszerek, ún. szolgáltató központok tudnának segítséget nyújtani, 
amellyel a személyügyi adminisztrációs feladatok gyorsabb és hatékonyabb 
formában kezelhetők. A lehetőségeket jelenleg visszafogja a bürokratikus ad-
minisztrációs teher, nincs idő és energia HR funkciók menedzselésére, a meg-
felelő informatikai támogatás ezt tudja orvosolni. Emellett a nyomtatványok 
és iratminták egyszerűsítése és ésszerűsítése is segítené a személyügyi fel-
adatok ellátását. Viszont vélhetően nem a bürokratikus adminisztrációs kény-
szer a HR stratégiai partnerré válásának legfőbb akadálya. Korábban az igény 
sem volt meg erre sem ágazati szinten, sem magukban a szervezetekben. A 
HR szervezetben betöltött szerepe leginkább a felsővezetés attitűdjétől függ 
(támogatja vagy nem tartja fontos partnernek). Meg kell viszont jegyezni azt 
a tényt is, hogy a HR munka kiteljesedése viszonylag stabil térben lehetsé-
ges, amely nagyobb intézményi változások esetében, folyamatos átszerve-
zések esetében nem kivitelezhető a tapasztalatok szerint. A közigazgatásban 
az elmúlt néhány évben lezajlott szervezeti és feladatreform természetesen 
szükségszerűen zajlott le, így ha ezután a stabilitás kap szerepet az elkövet-
kezendő időszakban, az a HR munka minőségének növelését teszi lehetővé.
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A közszolgálati személyzeti politika területén 2010-től megtett változások 
pozitív irányba hatnak, több olyan új HR funkció is megjelent (TARTINFO, 
TÉR stb.) amelyek a személyi állományra tett hatásukon kívül ráterelik a 
figyelmet a HR területre, többletfeladatot és plusz funkciókat eredményez-
nek, amelyek hatására a HR munka új értéktartammal egészül ki. Viszont 
a közszolgálat mintegy 200 000 fős létszámával, hatalmas gépezetről lévén 
szó, nehezen mozdul meg, és a mindezidáig említetteken felül az új funkciók 
életléptetésével párhuzamosan az emberek hozzáállásán volna szükséges vál-
toztatni. Az attitűdváltás elsődlegesen a vezetői és HR állomány képzésével, 
ismeretgazdagításával alapozható meg. Jelenleg érvényesül az a közismert 
mondás, hogy „a HR túl fontos ahhoz, hogy a HR-esekre bízzuk” így kívá-
nalom lenne, hogy a vezetői réteg is rendelkezzen megfelelő ember erőforrás 
menedzselési képességekkel és ismeretekkel. Változás csak abban az esetben 
érhető el, ha ezt a különböző vezetői szintek mindegyike támogatja, és ha ez 
a gondolkodásmód az egész közszolgálati szervezetrendszert áthatja, a fej-
lesztés megtételének ösztönzése és kommunikációja folyamatos, átgondolt 
és tervszerű.
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A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG KÉR-
DÉSEI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÁ-

LASZTÓJOGRA

Polgár Miklós

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Pécs, Magyarország

Absztrakt

A kettős állampolgárság (pontosabban a kettős állampolgár jogállású személy) 
magyar szabályozása megváltozott 2011-ben a kormány elhatározásának 
megfelelően. Bármelyik külföldön élő személy, aki bizonyítja magyar 
eredetét könnyedén megszerezheti a magyar állampolgárságot. A magyar 
állampolgárság megszerzése egyszerű, elég néha ennek kijelentése. Tekintettel 
arra, hogy a magyarországi országgyűlési választások időpontja közel van, 
véleményem szerint érdekes problémákat vet fel a kettős állampolgárság és a 
választójog közötti kapcsolat, viszony. Azaz, mi is a valódi tartalma a kettős 
állampolgárok választójogának? Ez egyenlő a csak magyar állampolgársággal 
rendelkező személyek választójogával, vagy annál több illetve kevesebb? A 
tanulmányomban a kérdések megválaszolása mellett javaslatokat fogalmazok 
meg a jogalkotó számára kérdéskör jogállami fejlődéshez méltó szabályozását 
illetően.

Kulcsszavak: kettős állampolgár, választójog tartalma.
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Bevezetés

A magyar állampolgárság, pontosabban a kettős (részben magyar és 
részben külföldi) állampolgárság és a választójog hatályos jogszabályi 
rendelkezéseiből kiindulva azzal szembesülünk, hogy egyrészt könyebb a 
magyar állampolgárság megszerzése, másrészt a kettős (külföldi és magyar) 
állampolgárok az országgyűlési választásokon magyarországi lakcím hiánya 
ellenére is (részben) rendelkeznek aktív választójoggal.

A duális és kétségen kívül a korábban kizárólag külföldi 
állampolgársággal rendelkező magyar származású személyek számára 
előnyöket biztosító szabályok több – különböző aspektusókból megközelíthető 
- kérdéseket vetnek fel. Először is óhatatlanul felmerül a „csak” magyar 
állampolgársággal rendelkező személyekben, hogy indokolt-e a hivatkozott 
szabályozási rendszer bevezetése és ilyen jellegű plussz jogosítványokkal 
történő felruházása a Magyarország területére talán soha be nem lépő 
személyek számára. Másrészt milyen visszaélésekre ad lehetőséget a bevezett 
rendszer és ezeket hogyan lehet hatékonyan kiszűrni az arra érdemesek 
érdeksérelmének okozása nélkül.

A tanulmányomban az imént említett kérdésekre próbálom felkutatni 
az adekvát választ és javaslatokat fogalmazok meg a jogalkotó számára a 
jövőben esetlegesen felmerülő problémák megoldása, visszás helyzetek 
kiszűrésének megkönnyítése céljától vezérelve. Az írásom végét – a kérdéskör 
elméleti és gyakorlati aktualtisát bizonyítva – az Emberi Jogok Európai 
Bírósága egyik dötésének kritikus hangvételű bemutatásának szentelem.

A kettős állampolgárság és választójog normatív tartalmának 
bővülése

A Magyarországot környező országokban élő magyar származású 
személynek - aki hála a jelenleg hatályos állampolgárságról szóló törvény 
rendelkezésének320 - a korábbi szabályokhoz képest könyebben magyar 
állampolgárságot szerezhet - jogi státuszában a jogalkotó szándékának 
megfelelően változás következett be. A jogalkotó szándéka kétségen kívül 
az volt, hogy azon személyek is választópolgárok lehessenek, akik nem 
rendelkeznek magyarországi lakóhellyel, pontosabban az elcsatolt területek 
magyarsága, akik kérelmük alapján elnyerték a magyar állampolgárságot, 
ők is alakító tényezői lehessenek a magyarországi politikai eseményeknek 
320  A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tv. 4.§ (3) bek.
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azáltal, hogy aktív választójogot nyernek, azaz országgyűlési választásokon 
szavazhatnak. Az állampolgárságnak kétséget kizáróan nem pusztán jogi 
tartalma van, hanem „Áz állam és polgára közötti tényleges kapcsolat, 
azaz az effektivitás elve a hágai Nemzetközi Bíróság a Nottebohm-ügyben 
hozott ítéletében vált az állampolgárság jogelvvé. Ez az állampolgárság, 
mint jogi kapcsolat alapjaként az összetartozás tényét, a létezés, érdeklődés 
és érzelmek megfelelő kapcsolatát, valamint kölcsönös jogokat és 
kötelezettségeket említi, amikor kimondta, hogy kétség esetén a csak 
formálisan fennálló állampolgárság figyelmen kívül hagyható.”321 Az idézet 
egyértelműen megfogalmazza a jogalkotó tevékenységét is vezérlő elvet. 
A Magyarországhoz kötődö, de ezt a köteléket tőle független (történelmi) 
okból elveszítő személy a jogi és érzelmi köteléket újraköthesse. Az érzelmi 
kötelékkel jelen tanulmányban nem foglalkozok, a jogok és kötelességek 
kapcsolatának aspektusából igyekszem elemezni a kialakult helyzetet.

Azonban rögtön – első ízben – felmerül annak a kérdése, hogy 
vajon ők teljesen egyenlő jogi státuszba kerültek-e a magyarországi 
lakóhellyel rendelkező többi magyar állampolgárokkal? A kérdésre – minden 
jogalkotói törekvés ellenére – is nemleges választ kell adnunk. De talán 
nem is lenne igazságos és méltányos, ha az évtizedek óta Magyarországon 
élő, annak gazdaságát munkával, adózással stb. gyarapító személyek és az 
állampolgárságot újonnan elnyert lakóhellyel nem rendelkező egyéneknek 
egyenlő jogokat biztosítanánk, mivel a kötelezettségük sem ugyanaz. 
Ugyanakkor arról az elvről sem feledkezhetünk meg, mely szerint „Egyértelmű, 
hogy az európai jog sérül, ha a külföldön élő állampolgárok nem tudnak részt 
venni tagállamuk politikai rendszerében, és ezáltal a tagállami reprezentációra 
épülő uniós intézmények közvetett működésének meghatározásában.”322 
A külföldön élő állampolgárok választójog terjedelmének és mélységének 
meghatározása során rendkívül óvatosan kell megközelítenünk a problémát 
megfelelő megoldást keresve, hiszen uniós jogi aspektusa is jelen van. A rossz 
válaszban megtestesülő jogalkotással nem csak emberi jogaiban sérthetjük 
meg a személyeket, hanem uniós jogelvek sérülését is okozhatjuk.

A kérdés megközelítése során kizárólag azon körülményeket 
(jogokat és kötelezettségeket) szabad vizsgálatunk tárgyává tenni, melyek 
321  Palóczy Péter: Állampolgársági jog, állampolgársági eljárások Magyarországon 
Themis, 330. o. 2013.
322  Szabó Marcel: A tövves állampolgárság – új nemzetközi és uniós perspektívák felé? 
Állam- és Jogtudomány 1-2/2013.  MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi 
Intézet



423

pusztán az állampolgárság státuszához kapcsolódnak, azaz csak azért járnak 
(vagy köteleznek) adott személy számára, mert ő magyar állampolgár. A 
legpregnánsabban a választójog tartalmában jelenik meg a részben különböző 
(magyarországi lakóhellyel rendelkező, nem rendelkező), de ugyanakkor más 
aspektusból azonos (mindannyian magyar állampolgárok) státuszú személyek 
jogainak és kötelezettségeinek terjedelme. 

A jogszabály323 szerint választójogot nyernek a magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok is, ugyanis ők is 
szavazhatnak a országgyűlési választásokon. A választójognak több vetülete 
is van. Beszélhetünk aktív (választhat) és passzív (választható) választójogról, 
továbbá az országgyűlési választáson résztvevő személyek – választási 
rendszerünk vegyes jellegéből fakadóan324 - hagyományosan két szavazati 
joggal rendelkeznek: szavaznak választókerületben induló jelöltre, valamint 
a jelölő szervezetek listáira. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező 
választópolgárok325 választójoga szűkebb. Nem rendelkeznek passzív 
választójoggal, és csak a jelölő szervezetek listáira szavazhatnak, egyéni 
képviselőre nem. 

A véleményem szerint mindkét kitétel megalkotása jogszerű és helyes 
lépés volt a törvényalkotó részéről. 

A jogszabályváltozás okozta gyakorlati problémák és lehetséges 
megoldási javaslatok

A jogszabály a szavazati jog terjedelme közötti disztinkció alapjául a 
„magyarországi lakóhellyel rendelkezik” körülményt támasztja. Mi 
történik akkor, ha az adott személy, aki magyarországi származását 
valószínűsítve magyar állampolgárságot szerez, és bár külföldön tartózkodik 
életvitelszerűen, ott dolgozik, fizet járulékot, Magyarországon rövid ideig, 
vagy soha nem tartózkodik, de vesz egy ingatlan és oda bejelentkezik. A 
lakcímnyilvántartás szerint így ő magyarországi lakhellyel rendelkezik. Ő 
már, mint, magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, bizony 
megszerezte a teljes választójogot. Annak ellenére, hogy de facto a fentebb 
ismertetett körülmények (nem járul hozzá Magyarország gazdagodásához, 
nem fizet adót, járulékokat) esetében továbbra is léteznek, a ténylegesen 
323  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv.
324  Az országgyűlési képviselők egy rész választókerületből, más részük listáról nyerik 
mandátumukat. 
325  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. is ezt a terminust használja.
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Magyarországon élő magyar állampolgárokéval azonos jogi státuszba kerül. 
Biztos, hogy nem ez a jogalkotó akarata. De mit tehetnék mindezek elkerülése 
érdekében? 

Ha a teljes választójogot a magyar állampolgárságon és bejelentett 
lakóhelyen kívül olyan feltételek teljesítéséhez köti a jogalkotó, melynek 
tényleges Magyarországon való tartózkodás esetében képes csak megfelelni 
az adott egyén. Ilyen feltétel lehet meghatározott idejű bejelentett magyar 
munkahely, járulékfizetés.

Másik lehetőség a lakóhellyel való rendelkezés helyett a magyarországi 
életvitelszerű tartózkodás előírása. De az „életvitelszerű tartózkodás” igen 
nehezen megragadható és leírható fogalom. Ennek bevezetése a jogalkotót, 
a fogalom részletes kifejtésére, megmagyarázására késztetné, ellenkező 
esetben továbbra is könnyedén kijátszható lenne a jogalkotói akarat. 

A jogalkotó a magyar állampolgárság mellett a meghatározott 
időtartamú magyarországi lakóhellyel való rendelkezést szabhatná a 
teljes választójog elnyerésének feltételéül. Aki ennek nem felel meg, 
„csak” magyar állampolgárságot szerzett, a listára szavazás jogával még 
rendelkezne. Az ilyen jellegű szabályozás bevezetésével – véleményem 
szerint – jogszerűbb helyzetet teremthetnénk a jogszabályi rendelkezéseket 
kijátszani szándékozók mozgásterének szűkítése, szándékuk megvalósítása 
megnehezítése eszközével.

 Kevésbé életszerű az, hogy adott személy magyar állampolgárságot 
szerezvén akkor is de iure magyarországi lakóhelyet „szerezne”, ha tudná, 
hogy annak előnye, mely a teljes választójoggal való rendelkezésben 
manifesztálódik, csak több év után érvényesülne. Például nem időtartamhoz 
kötnénk a magyarországi lakóhellyel rendelkezést, hanem a jogszabály előírná, 
hogy a magyar lakóhellyel történő rendelkezés kezdő időpontját követő első 
országgyűlési választásokon egyáltalán nem rendelkezik választójoggal az 
egyén. (Ezen megoldás ellen is sorakoztathatóak fel ellenérvek: nem valósult 
meg a külföldön élő magyar állampolgárok anyaországhoz való kötődésének 
erősítése, másodlagos állampolgároknak érezhetik magukat, attól függően, 
hogy mennyi idővel a választás napja előtt szerez magyarországi lakóhelyet, 
több vagy kevesebb ideig tart a szavazásra való jogosultság várakozási ideje 
stb.)

Vagyoni cenzúra bevezetése igencsak radikális és talán 
jogállamisággal össze nem egyeztethető megoldás lenne. A magam részéről 
nem tartanám helyesnek azt, ha a külföldön élő magyar állampolgár bizonyos 
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összeg megfizetésével szerezhetne jogot a teljes választójogra.
Azon megoldást elfogadhatónak tartom, ha a jogalkotó meghatározott 

idejű magyarországi lakóhellyel való rendelkezés előírása mellett, kivételként 
egyeseknek (akik az előírt időtartamhoz képest rövidebb ideje rendelkeznek 
magyar lakóhellyel) megadja a teljes magyar választójogot. Gondolok itt 
azokra, akik Magyarországért, a magyarságért munkálkodtak, munkálkodnak 
már hosszú ideje (például művészek, sportolók stb.). Az ilyen jellegű 
megoldással közelebb kerülnénk a kívánt legoptimálisabb helyzethez, mely 
szerint, aki ténylegesen Magyarországon él, rendelkezzen teljes választójoggal, 
de aki csak fiktív lakcímmel rendelkezik a választójog előnyének megszerzése 
céljából, ne játszhassa ki könnyen a jogszabályi előírásokat. A teljes 
választójog meghatározott idejű magyarországi lakóhelyhez kötése annak 
tükrében nem okozna sérelmeket, hogy a magyarságért tevő és munkálkodó 
személy kivételként megkaphatná.

A szabályozás bevezetése természetesen számos megoldandó kérdést 
vetne fel, mellyel a jogalkotó szembesülne. Magyarországon 18 éves életkor 
betöltése a cselekvőképesség és így ez a választójog megszerzésének egyik 
feltétele. 18 év alatti személy korlátozottan cselekvőképes, így nem az ő 
döntése a lakhely megválasztása. Speciális helyzettel találkozhatunk azon 
szomszédos államok magyarjai esetében, akik (mivel magyar az anyanyelvük), 
hazánkban végzik felsőfokú tanulmányaikat. Ők sem végeznek munkát és 
járulnak hozzá a magyar gazdasághoz (végzettség megszerzését követően 
lesz módjukban ezt megtenni), állampolgárság elnyerése esetében azonban 
már rendelkeznek meghatározott idejű magyarországi lakhellyel, így ők teljes 
választójogot nyernek a magyar állampolgársággal együtt.

A véleményem szerint a jogalkotónak a jövőre készülve érdemes lenne 
a magyar állampolgárságot nyert – magyarországi lakóhellyel rendelkező és 
nem rendelkező - személyek választójogáról szóló jogszabályi rendelkezéseket 
cizellálni különösen a választójogot illetően. A főbb csapásirányokat kellene 
először meghatározni. Ez két szempont összehangolását jelenti. Egyrészt 
a magyarországi lakóhellyel csak „papíron” rendelkező állampolgárságot 
nyert személyek teljes választójoghoz való jutásának megnehezítését, de - 
másrészt – ez ne okozza a magyarországi lakóhellyel ténylegesen rendelkező 
újonnan állampolgári státuszba kerülő egyén sérelmét oly módon, hogy 
aránytalanul nehezen – méltóságában sértően – túlságosan sok feltételnek 
kelljen megfelelnie. A két szempont összehangolása kétségtelenül nehéz 
feladat elé állítja a jogalkotót, de úgy vélem, hogy az fejezetben ismertetett 
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nemes cél(ok) érdekében megéri a befektetett munka. 
A jelenlegi szabályozás – amellett, hogy helyes a célkitűzése és a 

fő döntés (választójog megosztása lakóhelytől való rendelkezéstől függően) 
szakmailag kifogásolhatatlan - további finomhangolást igényel a bemutatott 
jövőbeli élethelyzetek megfelelő kezelése elősegítéséhez. Véleményem 
szerint megfontolásra érdemes a jogalkotó számára a fenti érvelés és 
indokolt a szabályozás ily módon történő finomításának (akár végrehajtási 
rendeletben326 történő elhelyezésének) előkészítése.

Emberi Jogok Európai Bírósága döntésének kritikája

Alig telt el egy kis idő a magyar rendelkezés bevezetése óta, a kettős 
állampolgároknak számos atrocitással felérő negatív jogalkotást kellett, hogy 
elszenvedjenek a születésük óta lakhelyükül szolgáló államtól. 

Szlovákia igen érdekesen, emberi jogokkal nehezen összeegyeztethető 
módon reagált a magyar törvényhozás – véleményem szerint – senkit sem 
sértő rendelkezéseinek hatályba léptetésére. Sértőnek találta, hogy a magyar 
jogalkotás eredményeként számos magyar nemzetiségű állampolgára kettős 
állampolgárságot szerezhet, szlovák és magyar állampolgár lehet egyszerre. 

A magyar jogszabályi rendelkezés hatályba léptetését követően 
beindult saját törvényalkotási rendszerük, melynek eredménye szerint aki 
magyar állampolgárságot szerez, ezzel egyidejűleg elveszti a szlovákot. A 
helyzetet tovább bonyolítja az, hogy a szlovák állampolgárság elvesztésével 
több – korábban kétségbe nem vont – jogosultságuk elvesztésével is 
számolniuk kell a jövőben: egészségbiztosítás és nyugdíjjogosultság. Két 
szlovákiai magyar, akik a magyar állampolgárság megszerzését követően 
elvesztették a frissen és hírtelen hatályba lépő szlovák jogszabály szerint 
a szlovák állampolgárságukat, kihasználva minden (szlovák) jogorvoslati 
szintet, annak eredménytelenségét követően az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához fordultak. 

A testület – sokak meglepetésére – elutasította az indítványukat és 
igen érdekes tartalmú döntést hozott. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 
kimondta, hogy kérdésben ítélethozatal alapvetően nem tartozik a hatáskörébe 
tekintettel arra, hogy csak és kizárólag az Egyezményt alapul véve, annak 
rendelkezéseivel történő összevetés eszköze használatával járhat el. Az 

326  A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tv. végrehajtásáról szóló 125/1993. 
(IX.22.) Korm. rendelet módosításával.
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állampolgárság elvesztése – szerintük – nem ilyen kérdés, nem tartalmazza 
az Egyezmény. Másrészt azzal érveltek, hogy az érintett személyek a magyar 
állampolgárság felvételével tisztában lehettek annak jogkövetkezményeivel, 
azaz a szlovák állampolgárság és az ahhoz kapcsolódó jogok elvesztésével. 
Mindezeken túlmenően a szlovák állampolgársághoz kapcsolódó jogok 
megszűnése még nem is realizálódott, hiszen egyik kérelmező sem érte el a 
nyugdíjkorhatárt, tehát nyugdíj elvesztéséről nem lehet még szó. 

A sokak számára meglepetést okozó döntés ellen természetesen 
további jogorvoslatnak nincs helye, bele kell, kellene nyugodniuk a szlovák 
állampolgárságuktól megfosztottaknak a helyzetbe. Abba a helyzetbe, mely 
számukra további életük során pusztán azért, mert magyar állampolgárok is 
lettek jelentős hátrányokba realizálódhat, fog manifesztálódni. Olyan erejű 
negatív hatásokról van szó esetünkben, mely akár az addigi életterükként 
szolgáló állam elhagyására kényszeríti a kárvallottakat. Nem nehéz 
belátni, hogy egészségbiztosítás és nyugdíjjogosultság elvesztésének réme, 
megszűnésének veszélye bizony a személy anyagi biztonságát, vagy legalább 
az abba vetett hitét veszélyezteti. Az anyagi biztonság meghatározott 
szintje pedig szorosan kapcsolódik az alapvető emberi jogokkal, az emberi 
méltósághoz. A véleményem szerint közvetve bár, de alapvető emberi jogaik 
sérültek azoknak, akik magyar állampolgárságuk megszerzése miatt, másikat 
(szlovákot) elveszítvén biztos jövőbeli, időskori megélhetésük reményének 
mondhatnak búcsút. A meglátásom szerint az Emberi Jogok Európai Bírósága 
nem kellő súllyal foglalkozott az esetek kivizsgálásával, nem fordított 
elég figyelmet az ok- és okozati összefüggések hátterének feltárására, a 
norma kizárólag betűjét nézve, annak szellemével nem törődve a közvetett 
következményeket nem értelmezte a megfelelően és nem törekedett a 
kártalanítás követelményének elvével. Eleve nem foglalt állást a legfontosabb 
kérdésben. Sőt, - ahogy arra többen rámutattak – a korábbi következetes 
gyakorlatával ellenétes álláspontra helyezkedett, mivel „Az állampolgárság 
ex lege megvonása jellegénél fogva nem teljesíti az uniós jogrend által 
megszabott követelményeket, hiszen a döntéseket nem indokolják, továbbá 
nem biztosított a bírói felülvizsgálat követelménye sem.”327 A megfelelő 
jogorvoslati lehetőség hiányára történő rámutatás mellett az Emberi Jogok 
Európai Bírósága abban a – véleményem szerint – legfontosabb kérdésben 
nem foglalt állást, melyet a következőféleképpen fogalmazhatunk meg: 

327  Gyeney Laura: Kettős állampolgárság az Európai Unió erőterében Iustum aequum 
salutare 9/2013. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
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Állampolgársággal kapcsolatos tagállami jogalkotás eredményezheti-e akár 
közvetve alapvető emberi jogok (anyagi biztonság, emberhez méltó élet) 
önkényes csorbítását, vagy annak jövőbeli lehetőségét, nemzetközi politikai 
csatározásnak tárgyává tehetők-e mindezek? Szlovákia főként politikai 
okokból tette meg a lépést a fent említett jogalkotás lépcsőjén. 

A hivatkozott példa híven tükrözi a kettős állampolgárság és 
választójog bonyolultságát, valamint a kérdéskör által okozott, a jövőben 
várhatóan felmerülő problémákat, melyek megoldása kizárólag felelős és 
jól átgondolt hazai joglakotás, valamint Magyarország felelős nemzetközi 
fellépésével kezelhetőek, oldhatóak csak meg.

Összefoglaló

A kettős magyar állampolgárság megváltozott szabályainak szomszédos 
államokban328 kiváltott reakció és az Európai Unió – kérdéskörre vonatkozó 
– álláspontját kialakító Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete által 
okozott helyzet miatt, véleményem szerint a magyar jogalkotónak érdemes 
megfontolnia meghatározott jogszabálymódosítás és uniós fellépés illetően.
 A jogalkotnak első lépésként – a kettős állampolgárság megváltozott 
szabályainak elemzése és gyakorlat aspektusából történő vizsgálata alapján 
történő hatástanulmány eredményei alapján – állást kellene foglalnia abban a 
kérdésben, hogy a magyar állampolgárság megszerzésének könnyítése329 és 
az állampolgársághoz kapcsolt előny330 miatt nagy számban előfordulhatnak-e 
olyan esetek, melyek során nem valós adatok közlése által adott személyek 
kijátszva a jogalkotói akaratot visszaélnek a szabályozás adta lehetőséggel. 
Amennyiben a kérdésre igen a válasz, abban az esetben azt érdemes górcső 
alá venni, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján 
lehetséges-e a nem jogos igények kiszűrése, vagy sem. Ha nem lehetséges 
maradéktalanul, akkor bizony át kell gondolni a jogszabályi rendelkezések 
módosítását, szűrők beépítését a rendelkezésekbe. Ennek alapvetően két 
iránya lehet. (Véleményem szerint mindkettő együttes alkalmazása a legjobb 
megoldás.) Egyrészről a magyar állampolgárság magyar eredet alapján történő 
megszerzésének szabályai pontosításával, másrészt az újonnan szerzett 
magyar állampolgárság kapcsolt előnyei realizálásának további feltételekhez 

328  Legfőképpen Szlovákia.
329  Magyar eredetét bizonyítja.
330  Részleges, valamint magyarországi lakcím esetében teljes választójog,
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(például: megahtározott időtartam eltelése, vagy magyarországi munkavégzés 
stb.) kötésével. Mindkettő megoldás együttes alkalmazásával ár kiszűrhetőek 
az állampolgársághoz jogalap nélkül hozzájutni akaró személyek. A magyar 
eredet terminus a jelenlegi szabályozásban nincs meghatározva, ennek 
pontosítása – álláspontom szerint – elengedhetetlen, már csak az igénylők 
szempontjából is, hiszen fontos, hogy tisztában legyenek azzal, hogy magyar 
állampolgárságra valóban jogszerűen támaszthatnak igényt.
 Az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntésével kapcsolatosan 
az előző fejezetben foglaltak kivitelezését, vagy legalábbis a helyzet 
megváltoztatására irányuló uniós fellépést Magyarország részéről a külföldi 
magyarok védelme céljától vezérelve kétségkívül elengedhetetlennek 
tartom. A kettős állampolgárság intézményével kapcsolatos uniós álláspont 
megváltoztatását nem csak a határon kívül élő magyar nemzetiségűek, 
hanem alapvető emberi jogokat érintő tartalma miatt az egész Európai Unió 
jogfejlődése szempontjából kardiális kérdés.
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HITELESÍTÉSI KÉRDÉSEK A MAGYAR 
(E-) KÖZIGAZGATÁSBAN

Som Zoltán
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi kar, 

Közigazgatás-tudományi Doktori iskola és a Technológia es Inno-
váció Kutatóközpont PhD hallgatója, az E-közszolgálati Fejlesztési 

Intézet munkatársa
Budapest, Magyarország

Absztrakt

Magyarországon 2005-ben nagy lökést kapott az elektronikus közigazgatás, a 
közigazgatási eljárási törvény (ket.) életbe lépésével, elindult az ügyfélkapu, 
növekedésnek indult az ezen keresztül elérhető szolgáltatások halmaza. Az 
elmúlt közel egy évtizedben jelentősen megnőtt a felhasználók és az igénybe 
vehető szolgáltatások, ügytípusok száma, azonban számos további tényező is 
megváltozott. A rövid történeti valamint, a Szabályozott Elektronikus Ügyin-
tézési Szolgáltatások, továbbá a jogszabályi áttekintés mellett a téma aktuali-
tását a napjaink informatikai biztonsági követelményeinek fókuszban tartása 
jelenti. Hogyan tudja megválaszolni egy erős szolgáltató állam a technikai, 
informatikai, IT biztonsági kihívásokat az ügyfél centrikus szolgáltatások fó-
kuszban tartásával a közigazgatásban. Tanulmányomban a jövőre vonatkozó 
ajánlásokat és még jelenleg is nyitott, megoldásra váró kérdéseket is meg 
kívánok megfogalmazni.

Kulcsszavak: e-közigazgatás, információ és informatikai biztonság, bizton-
ság tudatosság, informatikai biztonsági képzések, informatikai tudatosság és 
ennek mérése
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Bevezetés

Hétköznapjainkat minden területen áthatja az információ, életünk számos te-
rületén kerülünk kapcsolatba elektronikus adatokkal. A közigazgatás speciá-
lis eset, amikor az állampolgár gyorsan, hatékonyan és adatait biztonságban 
tudva szeretne valamilyen szolgáltatást igénybe venni. Az e-szolgáltató állam 
talán a legnagyobb adatgazda és a legnagyobb, legtöbbet használt szolgáltató. 
Épp ezért az ezzel járó felelősség is óriási. Biztonságban kell tartani az ügy-
felek, az állampolgárok adatait és mégis könnyen, gyorsan igénybe vehető, 
használható szolgáltatásokat kell biztosítania, a szolgáltatások iteroperabili-
tásával. Nem csekély feladat, különös tekintettel a még rohamosabban fejlő-
dő informatikai kihívásokra, kártevőkre, visszaélésekre.

Az informatika biztonság témakörét kiemelten vizsgálom cikkemben 
a közigazgatás vonatkozásában, áttekintve a jelenlegi jogszabályi és általános 
helyzetet és jövőre vonatkozó kérdéseket, javaslatokat fogalmazok meg. Az 
informatika gyakran már nem diszkréten jelenik meg sem az állampolgárok 
életében, így a közigazgatásban sem. Hanem beépül az egyes szolgáltatási 
rétegekbe, sokszor észrevétlenül. Az erős, szolgáltató állam koncepciója el-
várásként jelenik meg állampolgári oldalon. Az elvárások növekedése és a 
változások követése kihívást jelent, de ugyan ilyen kihívás az informatikai 
biztonságnak való megfelelés szolgáltatói oldalról. Cikkemben keresztmet-
szeti áttekintést kívánok mutatni a jelenlegi elektronikus szolgáltatásokról, 
megvizsgálva milyen potenciál rejlik a biztonsági szint emelésében. Valamint 
mi szükséges, ezen biztonsági szint méréséhez, meghatározásához, emelésé-
hez. 

Jogszabályi környezet

Európai Unió tagjaként Magyarországon egyaránt figyelembe kell venni hazai 
és az Uniós jogszabályokat. A Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szol-
gáltatások, röviden csak szeüsz-ök olyan alapvető szolgáltatások, amelyek az 
elektronikus ügyintézéshez elengedhetetlenek mind az e-szolgáltatást nyújtó, 
mind pedig a háttér szakrendszerek esetében. A szeüszöket alapvetően 
a módosított 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól (KET), a 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 
a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által 
kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról, ill. ennek módosításai definiálják. 



432

Ezeken a szigorúan vett vonatkozó szabályokon kívül további jogszabályok 
és ajánlásokat is figyelembe kell venni, csupán felsorolás jellegűen a teljesség 
igénye nélkül:

 • Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 

 • IBTV a 2013. évi L. törvény (az állami és önkormányzati szervek 
elektronikus információbiztonságáról) 

 • 301/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a Nemzeti Elektronikus In-
formációbiztonsági Hatóság és az információbiztonsági felügyelő feladat- és 
hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági eljárá-
sáról) 

 • 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet (az állami és önkormányzati szer-
vek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott 
vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős szemé-
lyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról)

 • 77/2013. (XII. 19.) NFM rendelet (az állami és önkormányzati 
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben 
meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs 
eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba és biz-
tonsági szintbe sorolási követelményeiről)

 • 36/2013. (VII. 17.) BM rendelet (a zárt célú elektronikus informá-
ciós rendszerek biztonságának felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos 
ágazati szabályokról)

 • 2013. évi CCXX. törvény (az állami és önkormányzati nyilvántar-
tások együttműködésének általános szabályairól) 

 • EU COM(2010) 743 (végleges) dokumentum (Ez egy action plan, 
ami az interoperabilitást, az elektronikus aláírást és a digitális azonosítást 
jelöli meg mint fő megoldandó szakterületeket. Erre épül rá az European In-
teroperability Framework (EIF).

 • Nemzetközi sztenderdek és jó gyakorlatok

 • Európai Uniós irányelvek és az European Interoperability 
Framework
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 • European Union Agency for Network and Information Security 
ajánlásai (EU ENISA)

A fenti felsorolásból is jól látható, hogy az elektronikus szolgáltatásokat üze-
meltetőknek nincs könnyű helyzetük. Fontos megjegyezni, hogy a 2013. évi 
L. számú törvény (IBTV) kapcsán, hogy feladatokat keletkeztet a Nemzeti 
Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) számára is. Ennek ke-
retében talán azt legfontosabb azt kiemelnem, hogy feltérképezése zajlik a 
jelenleg inhomogén helyi és országos rendszereknek, mivel a törvény nem 
sorolja fel taxatíve az érintett szervezeteket, hanem a szervezetek számára ír 
elő feladatokat, elsőként is a nyilvántartásba való jelentkezést. Egyik távla-
ti terv lehet ennek eredményeképpen, hogy az állami érdekeltségbe tartozó 
e-szolgáltatásokat egységesen lehessen kezelni. Az egységes kezelés több 
szempontból is meg kell, hogy valósuljon, amelynek számos előnyös hozadé-
ka lehet. Az egységes szoftver, hardver és üzemeltetési feltételek jelentős és 
azonnal költségmegtakarítást jelenthetnek. Tételesen tekintve csak kiragadva 
a lehetséges előnyökből a következőket. Fizikai, hardver komponens: egy, 
vagy kevesebb telephelyen elhelyezkedő szerverfarmot könnyebb és olcsóbb 
üzemeltetni a szükséges forrásokat egyetlen telephelyre elegendő koncentrál-
ni a szükséges redundanciával is számolni lehet. A beszerzés jobban közpon-
tosítható, egységesíthető a szerverfarm. Biztonsági szempontból kevesebb 
telephelyen kell biztosítani a fizikai védelemhez szükséges forrásokat. Szoft-
veres szempontból vizsgálva szolgáltatások fejlesztési, frissítési lépéseinél 
már figyelembe lehet venni komplexebb szempontokat, ezzel elkerülve a 
párhuzamos kivitelezéseket. A biztonsági és egyéb okból végrehajtandó fris-
sítések központosíthatóak és végrehajtásuk garantált a megfelelő szaktudást 
elegendő centralizáltan biztosítani.

 A központi üzemeltetés során keletkező felhasználási és biztonsági 
adatok feldolgozása pedig nem csak a proaktív és preventív biztonság szem-
pontjából fontos, hanem a fenntartó, üzemeltető felé is fontos információ for-
rás a felhasználási statisztikák vonatkozásában. Az egyes szolgáltatások ki-
használtságának mértéke időben változó lehet, azonban egy ilyen megfelelő 
szolgáltatási park esetében a szükséges források biztosíthatóak az alkalman-
kénti terhelésnövekedéshez. Jelenlegi előremutató törekvés a kormányzati 
felhő (cloud) kivitelezése, bevezetése a meglévő szolgáltatások migrálása. 
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e-Hitelesség

Az Európai szintű és azzal kompatibilis (interoperábilis) e-kormányzati szol-
gáltatások megvalósítása a hazai és EU-s törvényi kötelezettségeken kívül 
nemzetgazdasági érdek is, ezen túl pedig minden állampolgár érdeke is olyan 
szempontból, hogy a megfelelő, ill. szükséges információkhoz, szolgáltatá-
sokhoz minél könnyebben hozzáférjen, valóban megvalósuljon az egy abla-
kos vagy egy ajtós ügyintézés. Az állam szempontjából fontos, hogy hitele-
sen tudjon szolgáltatni, tehát, ezen szolgáltatások igénybevételénél garantálni 
tudja a szolgáltatások és a tárolt adatok biztonságát, megbízhatóságát, rendel-
kezésre állását, valamint a rendszerek közötti átjárhatóságot.

Az adat érték, ha az információ, a megfelelő időben, és az elvárt 
tartalommal áll rendelkezésre. Biztonsági szempontból vizsgálva a kérdést 
legalább az alábbi hármasnak kell teljesülnie: bizalmasság: csak korlátozott 
számú kevesek ismerhetik, sértetlenség: az eredeti állapotának megfelel, és 
a forrása is eredeti (hitelesség), valamint rendelkezésre állás: az erőforrások 
olyan állapota, amelyben eredeti rendeltetésének megfelelő szolgáltatásokat 
nyújtani tudja (működőképesség), meghatározott helyen és időben (elérhető-
ség). (ÁROP 2008 Elektronikus közigazgatási keretrendszer)

Az EIF alapján az interoperabilitási feladatok megoldása a szubszi-
diaritás és arányosság, felhasználó centrikusság, feltételek biztosítása, biz-
tonság és titoktartás, többnyelvűség, adminisztratív egyszerűsítés, transzpa-
rencia, információ-megőrzés, nyitottság, újrafelhasználhatóság, technológia 
semlegesség és alkalmazhatóság, hatékonyság és termelékenység elvein kell 
nyugodniuk. Az EIF egy tervezési keretrendszert nyújt, amely a stratégiai 
vezetés-irányítástól kezdve az implementáción át, a szolgáltatások és eszkö-
zök működtetéséig, illetve üzemeltetésig biztosít támogatást a kormányzati 
rendszerek menedzselésére. Az EIF az szeüsz-ök technikai irányelvek ki-
dolgozásához nem ad konkrét támpontokat. Az EU jelenleg az Interoperabi-
lity Solutions for EU Public Administrations (ISA) belül kezeli a fentieknek 
megfelelő, EU-szintű informatikai fejlesztéseket segíti az elemzői és terve-
zői munkát. A magyar jogszabályi környezetben pedig a fentebb már említett 
2013. évi CCXX. törvény az állami és önkormányzati nyilvántartások együtt-
működésének általános szabályairól, az interoperabilitásról rendelkezik. 
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Azonban az állampolgárok nem a szabályozási irányelvek és a megfelelő jog-
szabályi háttér miatt dönt online vagy offline szolgáltatás igénybevétele kö-
zött. Arra a kérdésre, hogy miért nem intézett internetes ügyintézéssel ügyet, 
ebben mi akadályozta meg közel 50% adott olyan választ amelyik nem tech-
nikai hiányosságon vagy akadályon múlt, hanem valamilyen személyes be-
nyomáson, megítélésen, például: nem ért a számítógéphez, internethez vagy 
nagyobb a bizalom a személyes ügyintézésben. (ÁROP 2011 Közszolgálat a 
közigazgatásban) A döntések jelentős része érzelmi, bizalmi alapon történik, 
így hiteles szervezeti megjelenés, a biztonság garantálása kiemelten fontos 
tényező.

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020

Terjedelmi okok miatt nem vállalkozom a NIS bemutatására, azonban pár 
adatot érdemesnek tartottam kiemelni olyan megfontolásból, hogy jól repre-
zentálják a jelenlegi e-kormányzati fejlesztések irányvonalát, amely az EU 
irányelveivel összhangban predesztinálja, hogy egyre több állami szolgálta-
tás lesz elérhető elektronikusan, nagyságrendileg fejlődik az e-közigazgatás. 

 Az infokommunikációs és az IT ipar alkotta IKT-szektor a magyar 
GDP mintegy 12%-át adja, és az ágazatban foglalkoztatottak száma az OECD 
országok többségével összevetve kiemelkedően magas hazánkban.” „Az 
IKT-szektor makrogazdasági súlyához mérten nemzetközi összevetésben 
ugyanakkor alacsony a magyar lakosság és a KKV-k körében az infokom-
munikációs eszközök tudatos használata, ami súlyosan korlátozza az info-
kommunikációs eszközöknek és szolgáltatásoknak tulajdonítható kedvező 
hatások érvényesülését.” (NIS 2014-2020)

 A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer létrehozását is 
előirányozza a NIS. Azaz elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakí-
tása, ill. ennek fordítottja, papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus 
irattá. Lehetővé kell tenni, hogy a közigazgatási eljárási folyamatokban 
a küldeményeket hitelesen kézbesítve küldhessék akár elektronikus, akár 
hagyományos módon, garantálva a szükséges bizonyító erőt. Ennek érde-
kében „Postai Agora” (Integrált közösségi terek (pl. eMagyarország Pon-
tok, Postai Agóra helyszínek, IKSZT-k, közösségi házak, Teleházak, stb.) és 
programok létrejöttének és hálózatba szerveződésének támogatása; az eTa-
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nácsadók, pedagógusok és egyéb véleményvezérek kapcsolatának erősítése, 
biztosítva az adott településen a digitális írástudás közösségi keretek között 
történő fejlesztését irányozza elő a NIS. Ezen stratégia eszközrendszere, digi-
tális infrastruktúra és kompetenciák fejlesztését is előirányozza, hiszen ezen 
e-közigazgatási szolgáltatásokat igénybevevő állampolgároknak bizonyos, 
megfelelő szintű e-kompetenciákkal kell rendelkezniük az igénybevételhez. 
Egyik ilyen kiemelten fontos, fejlesztendő kompetencia a kibertudatosság 
(Som 2013a) , amely több mint információ és informatikai biztonság tuda-
tosság. Ezzel kapcsolatos számos alapfogalmat a IBTV is definiál, az 1§ 26. 
kiberbiztonságot, míg az 1§ 27. kibervédelemet definiálja. (2013. L. törvény) 

 Ezen képességek kifejlesztéséhez, megőrzéséhez természetesen to-
vábbi digitális kompetenciák szükségesek. A NIS által definiált digitálisan 
írástudónak azt az állampolgárokat tekinti, akik minimum megfelelnek a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott kompetencia lista legelemibb 
feltételeinek. (IKT 0-1 kompetencia lista, NFM) Míg digitálisan írástudatlan 
az a személy, aki sem számítógépet (vagy egyéb, internetezésre alkalmas esz-
közt), sem internetet nem használ. Természetesen nem osztható két csoportba 
a teljes populáció, ennél jóval árnyaltabb képet tekint a NIS is. Elsődleges 
digitális megosztottság alatt azt a „szakadékot” értendő, amely elválaszt-
ja az internet-használókat és a nem-használókat, míg másodlagos digitális 
megosztottság az alapszintű online szolgáltatásokat használókat a tranzaktí-
vabb, magasabb szintű IKT-tudást igénylő szolgáltatásokat igénybevevőktől 
elválasztó szakadék. A lehetőségek adottak és tovább fognak bővülni abban 
a tekintetben, hogy egyre több ügyindítást, ügyet és ügytípusokat lehet majd 
elektronikusan intézni. Ezt tovább erősíti, hogy a rendszerek (tervezett) egyre 
nagyobb interoperabilitása is. 

Ügyfél elvárások és informatikai biztonság

A közigazgatásban az állampolgár az ügyfél, a jó állam pedig odafigyel 
ügyfeleire, a közigazgatásban az állam célja az elégedett ügyfél. (Papp 2014) 
Bár a ügyfél által igénybe venni kívánt szolgáltatások körét befolyásolja a 
hálózati és egyéb infrastruktúrával valamint saját tudásával kapcsolatos pre-
koncepció is, azonban (ÁROP 2011) mindez azt mutatja, hogy érzések, bi-
zalmi elvek és kapcsolat mentén születik döntés. Például ha túl bonyolult az 
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ügy (vagy ítéli az ügyfél), akkor inkább bemegy személyesen. (ÁROP 2011) 
Valamint fontos tényező az adott intézmény presztízse, e-szolgáltatás szem-
pontjából nézve online reputációja. Tehát ügyfélszempontból megjelenik az 
állammal szembeni elvárásként a(z)

 • kényelem

 • bizalom

 • biztonság

 • elérés

 • eredmény

 • gyorsaság (Papp 2014)

Belátható, hogy mindegyik nem mérhető objektív módszerekkel, a dön-
tésben, kiválasztásban szerepet játszik a humán faktor, az emberi tényező. 
Épp ezen emberi tényező miatt különösen fontos az online reputáció fenntar-
tása, megóvása. 

A törvényi és a fent részletezett további tényezőket figyelembe véve, 
az államnak feladata, hogy komoly biztonsági intézkedéseket tegyen az 
ügyféladatok biztonságának garantálása érdekében. Nemzetközi biztonsági 
sztenderdek (ISACA COBIT 4.1 2013) alapján az informatikai biztonság a 
teljes szervezetre kell, hogy leképződjön, tehát nem csak adott osztály vagy 
például az informatikai részleg feladata. Mivel a szervezet informatikai biz-
tonsági szintje konvergál a leggyengébb pont irányába. Épp ezért nem lehet 
más a cél, mint a szervezeten belüli egyenszilárdság megteremtése. Ennek 
megteremtése, kezdeti lépése az országos szinten elindult informatikai biz-
tonsági vezetői képzésekkel kezdetét vette. (2013. L. törvény) Várhatóan több 
év mire ez a tudás az egyes munkaszervezetekre leképződik, beépül a kollek-
tív tudásba. A lentebb részletezett nemzetközi példák alapján is látható, hogy 
egyenszilárdság nélkül komoly hátrány érheti az e-szolgáltatások fejlesztését, 
elterjedését az online reputáció elvesztésével járhat adott szervezetek ellen 
végrehajtott támadások sikeressége. Végső soron negatív hatást gyakorolhat 
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a már meglévő és jövőben induló e-közigazgatási szolgáltatásokra is.

Nemzetközi kitekintés

Az emberiség hozzávetőleg 30%-a használ internetet, ezt az elmúlt 20 év alatt 
érte el. Már ebből is leolvasható, hogy ez a tanulási folyamat nem a klasszi-
kus szülő - gyerek mintakövetés segítségével valósult meg. Komoly váltás 
figyelhető meg abban, hogy míg régen a tanulási minta erős alapja a család 
volt, a családban látott mintákat, normák formálták (Nagy 2001), addig ma 
az informatika és az infóbiztonság területén a gyerekek már nem feltétlenül a 
szülőket tekintik példaképnek. Az informatika fókuszterületét vizsgálva, nem 
azokat a mintákat másolják le, amit otthon látnak, ez inkább a hasonló korú 
csoport tagjai között következik be. Ennek egyik kézenfekvő bizonyítéka, 
hogy míg a tizenéves korosztály közösségi hálózatokon való részvétele 95% 
feletti, addig az idősebb korosztályra vonatkozóan ez a szám jóval alacso-
nyabb. Ez a tény, ha eleve ki nem is zárja, de mindenképp csökkenti a szülői 
példa másolódásának lehetőségét (Kutatópont, 10 kérdés az ifjúságról, 2012). 
Megállapíthatjuk, hogy a családon belüli informatikai műveltség tanulása kö-
zel sem kielégítő, ennek oka, hogy dominánsan nincs jelen a másolható, ta-
nulható minta. 

Számos kutatás foglalkozik a témával, a Lasse Siurala (Siurala 2006) 
által meghatározott inerciarendszer, modell egyik csúcsát a média reprezen-
tálja. (Jancsák 2011) A média, amelynek mára már legtöbbet használt szeletét 
a felmérések alapján az online, internetes csatornák képviselik és szerepük az 
elmúlt évek trendvonalát meghosszabbítva folyamatosan növekvő tendenciát 
mutat. Mindezekből az látható, hogy az állampolgár életének szinten minden 
területén jelen van az informatika, az informatikával segített szolgáltatások. 
Gondoljunk bele azonban, hogy mi történik, ha ezen szolgáltatásokat leáll-
nak, támadás éri azokat. Nem szükséges elgondolnunk ezeket, mert nemzet-
közi példák és incidensek tucatjai mutatják a téma jogosságát és aktualitását. 
(Som 2013b) (Kovács és Krasznay 2010) 

Észtországot 2007-ben olyan internetes támadássorozat érte, - felté-
telezhetően Oroszország irányából - hogy heteken keresztül megbénították 
a e-közigazgatási szolgáltatásokat, a hírportálokat feltörték és megtévesz-
tő, pánikkeltő hírek jelentek meg, a banki rendszerek is elérhetetlenné vál-
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tak, nem működtek vagy akadoztak a telekommunikációs szolgáltatások. 
Összegezve hetekig nem, vagy csak csökkentett funkcionalitással működtek 
az elektronikus, internetes szolgáltatásokat. Észtország ezt követően állt 
(mint NATO tag) annak a kezdeményezésnek az élére, hogy a tagállamoknak 
megfelelő képességük és jogi lehetőségük legyen egy ilyen támadássorozat 
esetén. Ennek egyik eredményeképpen készült el a NATO felkérésére a Tal-
linn Manual jegyzőkönyv. (NATO Tallin Manual, 2013) 

A több tucat példából egy másikat kiragadva, Irán nukleáris infra-
struktúrája ellen hozták egy számítógépe programot (Stuxnet). Amely az el-
vileg szeparált ipari hálózatra bejutva a dúsítás hatásfokát rontotta, valamint a 
dúsítást végző centrifugák motorját a fordulatszám befolyásolásával viszony-
lag rövid időn belül tönkretette. A feltételezett támadó az Amerikai Egyesült 
Államok és/vagy Irak. A NATO által vizsgált kérdés, hogy a Stuxnet a ka-
tonai erő alkalmazása kategóriába esik vagy egy szigorúbb, a fegyveres erő 
alkalmazása kategóriába is beleesik-e. A feltételezések szerint ez a vírus 2007 
és 2010 között észrevétlenül gyűjtött adatokat és hátráltatta a folyamatokat, 
tönkretett több ezer berendezést. (Cserháti 2011) 

Természetesen ellentétes oldalon is vannak példák, azaz olyan kezde-
ményezés, amely nemzetközi szinten célozza az informatikai biztonsági szint 
emelését, a (kiber) tudatossági oktatással. Az Európai Unió Safer Internet 
Programja (EU SIP) Meglátásom szerint hosszú távon az egyedüli és tényle-
ges lehetőség a technikai megoldásokon túl a tudatossági oktatás. Olyan ok-
tatás, amely széles társadalmi rétegeket képes elérni. Kidolgozandó területe 
még kutatásaimnak a kibertudatossági szint mérése és értékelése, hiszen ez 
kiemelten fontos annak érdekében, hogy mérhető legyen a képzések során 
bekövetkező változás egyéni és szervezeti szinten is.

Összegzés, várt eredmények 

Az IBTV által elindult folyamatok elengedhetetlenek voltak és várhatólag 
komoly alapot teremtenek annak érdekében, hogy az e-közigazgatási szol-
gáltatások terjedésével az azt igénybe vevő ügyfelek, állampolgárok meg-
felelő IKT és biztonságtudatossági kompetenciákkal rendelkezzenek annak 
felhasználásához. Ezt csak oktatással, tudatosítással lehet elérni. A NEIH 
törvény által meghatározott feladatai révén megkezdődött az állami és ön-
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kormányzati érdekeltségbe tartozó elektronikus szolgáltatások és adatok 
számbavétele, a szigetszerű szolgáltatások feltérképezése. A 2013. évi CCXX 
törvény pedig előirányozza, hogy ezen rendszerek közötti interoperabilitás 
megvalósulhasson, nemzetközi szinten pedig az EIF tartalmaz segédletet 
ennek megvalósításához. A NIS programjában a digitális kompetenciák erő-
sítése és az első és másodlagos szakadék, csökkentése, megszüntetése szere-
pel. Amely összhangban van az EU irányelveivel és a 2020-ig kitűzött célja-
ival. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elindul az informatikai biztonsági 
felelősök képzése. 

Mindezek alapján megvan a lehetősége, hogy az állami szektorban, 
az egyes munkaszervezetekben megjelenjen egy olyan képzett, minősített 
szakember gárda, amely ezen tudását, a tudás átadást vertikálisan képes ki-
fejteni. Azaz egyrészt a vezetőség felé, új projektek, folyamatok indításakor, 
még időben, a tervezési szakaszban bevonásra kerül egy ilyen szakértő. Más-
részről a munkaszervezet egészére nézve a szabályzatok kidolgozásával és a 
helyi viszonyokhoz való igazításával, testre szabásával segíti a szervezetet. 
Továbbá a tudatossági képzések megtartásával olyan belső szinergikus folya-
matok indulhatnak el, melyek talán az első években szigetszerűek lesznek a 
közigazgatásban, de belátható időn belül, a tendencia megfordulhat, minden 
állami szervezet bekapcsolódhat a folyamatban. Középtávon pedig a mun-
kahelyen megszerzett tudás kigyűrűzhet a szélesebb társadalmi rétegekbe, 
az ország kibertudatossági szintjének emelkedését hozhatja magával, amely 
különös tekintettel a cikkemben is tárgyalt nemzetközi példákra, nemzetgaz-
dasági érdek is. 

Források

2013. 26. sz. (X. 21.) KIM rendelet az állami és önkormányzati szervek elekt-
ronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és 
az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzé-
sének és továbbképzésének tartalmáról

2013. 36. sz. (VII. 17.) BM rendelet a zárt célú elektronikus információs 
rendszerek biztonságának felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos ága-
zati szabályokról
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2013. L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus informá-
cióbiztonságáról

2013. 77. sz. (XII. 19.) NFM rendelet az állami és önkormányzati szervek 
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben megha-
tározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszkö-
zökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba és biztonsági 
szintbe sorolási követelményeiről

2013. CCXX. törvény az állami és önkormányzati nyilvántartások együttmű-
ködésének általános szabályairól

2013. 301. sz. (VII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Elektronikus Informáci-
óbiztonsági Hatóság és az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatás-
köréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági eljárásáról

ÁROP 2008. Tervezés az IT biztonság szempontjából, e-közigazgatási keret-
rendszer kialakítása projekt, A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az „Elekt-
ronikus közigazgatási keretrendszer” tárgyú kiemelt projekt megvalósításá-
nak részeként készült. 

ÁROP 2011. Közszolgálat a közigazgatásban ÁROP-2011/1.1.12 Az első 
öt kutatási szakasz összefoglalása (2012. március – 2013. december) Rei-
ch Jenő, Döme Zsolt, NKE 2014.03.18 előadás Letöltve: 2014.04.01 Forrás: 
http://kki.kormany.hu/arop6

Cserháti András 2011. A Stuxnet vírus és az iráni atomprogram, Letöltve: 
2014.04.01 Forrás: http://mnt.kfki.hu/Nukleon/download.php?file=Nukle-
on_4_1_85_Cserhati%20.pdf in: Nukleon tudományos műszaki folyóirat

EU COM(2010) 743 (végleges) The European eGovernment Action Plan 
2011-2015, Letöltve:2014.04.01 Forrás: http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
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Abstarct

I would like to present the causes and circumstances of the introduction of the 
Provisional Tax Assessment as an administrative procedure in Hungary. My 
hypotheses are the follows in this theme:

1. Is the goal of the introduction of the Provisional Tax Assessment the 
abolition of the legal uncertainty?

2. Is available the Provisional Tax Assessment for everybody?

3. Make the Provisional Tax Assessments a case law?

I will finish this article with certificate or rebuttal of these hypotheses.

Keywords: administrative proceeding, tax assessment, taxation proceeding, 
representation, proceeding fee
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1. Tax assessment as a proceeding for help the fulfilment of public 
burdens

The Fundamental Law of Hungary regularizes the right and obliga-
tion to public burden. According to Article XXX of Fundamental Law, ev-
eryone shall contribute to covering common needs according to his or her 
capabilities and/or to his or her participation in the economy. For persons 
raising children, the extent of contribution to covering common needs shall 
be determined by taking into consideration the costs of raising children. Also, 
we could assert that the Fundamental Law “give relevant role to the family, 
particularly with children”.331 In this context I could accept Jenő Szmodis’s 
opinion that the Fundamental Law „has a new catalogue about the obliga-
tions. Also we could determine in one hand that the Fundamental Law breaks 
up with former Constitution and in the other hand, a Constitution usually 
doesn’t regularize the citizens’ obligations. In general a Constitution disclos-
es the freedom and the human rights.”332

The Fundamental Law in Hungary determine the public burden for every 
person in general. It would like to achieve to behaviour the society without 
difficulties,333 and to ensure the coverage for tasks of society. This obligation 
of society is the basic to public burden, so everybody has to take out own part 
from common coverage as much as it possible.

It isn’t easy to fulfil the public burden, e.g. the tax liabilities. In this context 
I have to explain that in Hungary there are 53 different taxes, e.g. contribu-
tions, duties, custom, local tax and other liabilities with tax-nature. So I think 
it is a very colour-full tax system which is often changing. After that the 
taxpayer hasn’t an easy transparent system.334 „But taxpayers with bona fides 
want to fulfil own tax liabilities regardless the changing tax rules”335.

I would like to write down here some relevant information about provisional 
tax assessment which is available for every citizen. A provisional tax assess-
ment could give guidelines for taxpayer about his/her tax liabilities in a spe-
cial transaction. The provisional tax assessment is a possibility, not a liability, 
so the taxpayer could decide that s/he/it will use it in the real world or not 
331  Schanda, Balázs (2013, pp. 129).
332  Szmodis, Jenő (2013, pp. 451).
333  Seereiner, Imre Alfonz (2011, pp. 8).
334  Pitti, Zoltán (1996, pp. 36-37).
335  Ferenczy, Endre (1996, pp. 352).
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in fact and in law, too. What does it means in this context in fact. In fact it 
is means that the taxpayer could change his/her future action. What does it 
means in this context in law. In law it is means that the provisional tax assess-
ment is not a binding resolution for the taxpayer, but it is a binding resolution 
for the tax authority.336 

2. The Provisional Tax Assessment in general and circumstances 
of its introduction

The Provision Tax Assessment was introduced in Hungary in 1th Jan-
uary 1996. This procedure could solve the legal uncertainty which cause is 
the often changing, unplanned tax regulation. For example, a taxpayer could 
ask about the taxing of an unusual, atypical transaction in a tax provision tax 
assessment. An emerging market could not develop by the uncertainly tax 
conditions, the big-(multinational-) companies/transactions could not tolerant 
this position in most case. A taxpayer could give in a request to the minister 
in charge of taxation. The taxpayer could present the future transaction in the 
request, and the minister determines upon the request the tax liability of the 
future transaction.

The lawmaker decided that the tax deal could not be a part in the Hungarian 
tax system, so the provisional tax assessment was introduced. In a tax deal the 
minister could differ from the force law, but in a provisional tax assessment 
the minister could only apply the force law.

The subject of a provisional tax assessment could be only a future transaction, 
so the taxpayer’s request has to describe a future contract. Future transaction 
shall mean a contract concluded following submission of an application for 
having provisional tax assessment which involves the same parties, irrespec-
tive of the economic objective thereof. Future transaction shall also mean 
any contract or transaction that is being continuously executed at the time the 
application for provisional tax assessment.337 

The provisional tax assessment has a special nature so it has force only that 

336  Hadi, László (1998, pp. 473).
337  Hadi, László (1998, pp. 471).
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transaction which is in the concrete request. Also, in the procedure the case 
law is not interpreted. After that we shall determine that in the provisional tax 
assessment there are the current force law provisions interpreted by current 
facts.338

The provisional tax assessment is known in the practical case law from OECD 
countries. Provisional tax assessment shall be binding on the tax authority 
only for the case in question and under unaltered conditions. It is not possible 
for the tax authority to balance the ministry’s interpretation in a provisional 
tax assessment, the tax authority shall control that the fact in the resolution 
and in the real facts, if they are same, the tax authority have to accept the 
ministry’s professional opinion.339

According to the introduced provisions, the minister in charge of taxation 
shall determine the taxpayer’s request for provisional tax assessment.340 Pro-
visional Tax Assessment shall be binding on the tax authority only for the 
case in question and under unaltered conditions.

3.The provisional tax assessment as a administrative proceeding

In the provisional tax assessment proceeding, after the request was 
presented, if the request meets the condition of the Act XCII of 2003 on the 
Rules of Taxation (hereinafter to as “Art”), the minister determine the tax 
liabilities of the transaction in a resolution.

The provisional tax assessment is not an official proceeding. This proceeding 
is opening always at the taxpayer’s request. The tax assessment is a typical 
administrative resolution.341

The Art is included the most important provisions about the provisional tax 
assessment, but the Act CXL of 2004 on the general Rules of Administrative 
Proceedings and Services (hereinafter to as “Ket”) is a background act for the 
provisional tax assessment.

If the provisions of the Art are not enough to decide a procedural question, 

338  Hadi, László (1998, pp. 471).
339  Hadi, László (1998, pp. 471).
340  Hadi, László (1998, pp. 471).
341  Hadi, László (1998, pp. 471).
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then it is necessary to turn to the Ket. 

Principles, procedure of first instance, decisions of the authority, redress pro-
cedure available upon request and electronic administration are applicable 
during the proceeding of the provisional tax assessment from the Ket provi-
sions.

The administrative time limit, petitions, representation, participation of spe-
cial authorities, administrative agreement, regulatory inspection and enforce-
ment are not applicable during the proceeding of the provisional tax assess-
ment from the Ket provisions.

4. The effect of the provisional tax assessment

According to Ádám Bánszegi342, the provisions of the provisional tax 
assessment are closed or open system in the international taxation law. Open 
system is appeared in the legislation, if a taxpayer shall give in a request for 
provisional tax assessment by all taxes, tax liabilities. Closed is the provisions 
of the provisional tax assessment in the legislation, if there are determined 
which type of taxes shall be in a provisional tax assessment. The Hungarian 
legislation by the provisional tax assessment is closed, because only in that 
tax could be in a provisional tax assessment which is in the scope of the Art, 
according to Ádám Bánszegi.

According to László Hadi, the provisions of the provisional tax assessment 
are applicable, if the transaction is the part of the tax definition of the Art. It 
is not available to give in a request of the provisional tax assessment, if the 
subject of the request is customs or special budget liabilities. The act excludes 
the contributions from the subject of a request of the provisional tax assess-
ment. Central subsidies shall be the subject of a request of the provisional tax 
assessment, if they are collected by tax authority. The accounting questions 
exclude from the subject of a request of the provisional tax assessment, be-
cause it is not a tax liabilities, it is an accounting proceeding. But an account-
ing question connected to a tax question than it shall be in a request of the 
provisional tax assessment.343

342  Bánszegi, Ádám (2002, pp. 57-58).
343  Hadi, László (1998, pp. 471).
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According to my opinion, the Hungarian legislation of the provisional tax 
assessment is not clearly closed or open, because there isn’t exactly provision 
which determine what the subject of the provisional tax law.

5. Representation during provisional tax assessment

Since 1th January 1996, the request of the provisional tax assessment 
must be submitted on the prescribed form and endorsed by a lawyer, tax con-
sultant.

Since 17th November 2009, the tax adviser and certified tax expert could pres-
ent the request of the provisional tax assessment.

Since 1th January 2013, private individuals, legal persons and unincorporated 
business associations must be represented by a lawyer, tax consultant, tax 
expert in proceedings for provisional tax assessment.

6. The fee of the provisional tax assessment

Since 1th January 1996, the application shall be subject to a fee, pay-
able as one per cent of the value of the transaction, between one million and 
eight million forint.

Since 1th January 2014, payable in the following rates:

- 5 million forints, or 8 million forints if the application is decided in 
the urgent procedure,

- 8 million forints in the case of applications for extended provisional 
tax assessment or 11 million forints if the application for extended 
provisional tax assessment is decided in the urgent procedure.

The tables show the process from 1996 to 2014.
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The changing fee of the provisional tax assessment

between 1th January 1996 and 1th January 2009

In million HUF

The 
lower 

limit of 
the fee

The 
upper 

limit of 
the fee

If the value of 
the transaction is 
not established

Specific type 
of contract, 

contract 
package

From 1.01.1996. 0,25 5 0,25 -
From 1.01.2001 0,25 5 - -
From 1.01.2004. 0,3 7 - 10
From 1.10.2009. 1 8 - 10

The changing fee of the provisional tax assessment

between 1th January 2012 and 1th January 2014

In million HUF

Based Fee (BF)
Specific 
type of 
cont-ract, 
contract 
package

Urgent 
proce-dure

Exten-ded 
prov-isio-
nal tax as-
sess-ment

Exten-ded 
prov-ision-
al tax as-
sess-ment 
in the 
urgent 
proce-dure

Not future 
trans-ac-
tion

lower 
limit

upper 
limit

2012. 01. 
1-jétől 1 8 10 2X BF 3X BF, at 

most 15
3X BF, at 
most 15 -

2013. 01. 
1-jétől 1 8 10 2X BF, at 

most 15
2X BF, at 
most 15

2X BF, at 
most 20

2X BF, at 
most 15

2014. 01. 
1-jétől Uniformly 5 BF 8 8 11 BF
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7. Summary

At the beginning, I wrote three hypotheses. At the end of the article I would 
like to answer them. The goal of the introduction of the Provision Tax Assess-
ment was the abolition of the legal uncertainty. The Provision Tax Assess-
ment is available for everybody, but the provisions about the representation 
and the fee make this proceeding a little bit expensive. The Provision Tax As-
sessments make not a special case law, because Provisional Tax Assessment 
shall be binding on the tax authority only for the case in question and under 
unaltered conditions.

I think so that I could certificate my hypotheses, and according to my opinion, 
the provisional tax assessment is a god instrument to help fulfilling the tax 
liabilities.
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MUNKÁCS LÉGOLTALMA

(1938-1942)

Boros László
Csetfalva, Ukrajna

Absztrakt

Az első bécsi döntés következtében Kárpátalja magyar lakta területe 
nagyrészt visszakerült Magyarország kötelékébe. A légoltalom megszervezé-
se gyors ütemben valósult meg. Magyarországon a légoltalmi feladatok ellá-
tására 1937. december 5-én jött létre a „Légoltalmi Liga”.

Munkács légoltalmát erősítette az a változás, hogy egy légvédelmi 
körzet alközpontjává, majd később egy önálló körzeti központtá fejlesztették. 
A város a második világháború után a Szovjetunió része lett ezen események 
feltárása napjainkig nem történt meg.

Munkámban ismertetem azokat a lépéseket, amelyeket a magyar 
állam és a polgármesteri hivatal tett Munkács megóvására a légi veszéllyel 
szemben. Eddig feltáratlan, a KTÁL-ban felelhető források alapján mutatom 
be ezen eseményeket.

Kulcsszavak: Munkács, Légoltalom, Légvédelem, Simens.
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Légvédelem Kárpátalján

Az első bécsi döntés következtében Kárpátalja magyar többségű te-
rületei nagyrészt visszatértek Magyarország kötelékébe. Azonnal kezdetét 
vette a terület beillesztése az anyaország vérkeringésébe. Egyes esetekben, 
mint például a közigazgatás átszervezése, 1939 első napjaira lezajlott ez a 
folyamat. A légoltalom átszervezése is gyors ütemben valósult meg. Munkács 
légoltalmát erősítette az a változás, hogy egy légvédelmi körzet alközpont-
jává majd később egy önálló körzeti központtá fejlesztették. Mivel a város a 
második világháború után a Szovjetunió része lett ezen események feltárása 
napjainkig nem történt meg. Tanulmányomban az eddig feltárt adatok alapján 
mutatom be a légoltalom fejlődését.

A légvédelem feladata, hogy megakadályozza az ellenséges légierő 
tevékenységét a hátországban. Két fő típusa van: a.) aktív légvédelem (va-
dászgépek, légvédelmi ágyuk, stb.); b.) passzív légvédelem (elsötétítés, riszt-
szolgálat, stb.), ami magába foglalja a légoltalom feladatköreinek túlnyomó 
többségét. Magyarország légoltalmát többek között a Légoltalmi Liga szer-
vezte meg.

Magyarország területnövekedése jelentős fejlődést hozott a légvéde-
lem számára. Ennek okai többek között a VIII. hadtest felállítása, valamint az 
Előd III helyébe lépő Huba I hadrend új előírásai.344A Felvidék katonai meg-
szállásának előkészítése során a légvédelmi rendszer továbbfejlesztésével 
magyarázták a különböző egységek feltöltését hadi létszámra.345 1938. szep-
tember 23-án először került sor a mozgósításra a magyar honvédség légvédel-
mi tüzérségénél. Az előzetes készülődés ellenére komoly gondokat okozott, 
hogy a tervezett 112 darab gépágyúból csak 76 darab állt a csapatok rendel-
kezésére. A hiányt az exportra szánt és már elkészült Boforsok346 ideiglenes 
lefoglalásával oldották meg. Az ily módon felfegyverzett légvédelmi csapa-
tok zömét Budapest környékére összpontosították. Az 1938 végén újonnan 
felállított VIII. hadtest magába foglalta Munkács városát is. Vezetési pontja a 
Nyíregyházi 8. Kerületi Légvédelmi Központ lett. A VIII. (hadtestközvetlen) 
légvédelmi tüzérosztályt és négy légvédelmi fegyverekkel is felszerelt dandár 
foglalt állást területén: a 22., 23., 24. gyalogdandár és a 8. határvadász dandár 
légvédelmi gépágyús szakaszokkal.347 Valamint a VIII. közel felderítő repü-
344  Barczy and Sárhidi 2010. 11-12
345  Barczy. 298
346  Bofors – a svéd Bofors Művek L/60 csőhosszúságú gépágyúja. Svéd licenc alapján 
a MÁVAG gyártotta. Magyarországon 36M légvédelmi gépágyú néven rendszeresítették.
347  Barczy. 310
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lőszázad gépágyús félszakasszal.

A Munkács alatti ún. „Vízkereszti csata” után 1939. január 6. és 24. 
között, a VI/2. gépágyús üteget kihelyezték Szolnokról Kárpátaljára ideigle-
nesen.348 A 2. gépkocsizó dandár gépágyús ütegét 1939-ben Kassáról szintén 
áthelyezték Munkácsra. A légvédelem azonban nem kapcsolódott bele köz-
vetlenül a határincidensekbe.349 Ezt követően Munkácson nem tartózkodott 
állandó jelleggel a háború utolsó időszakáig jelentős légvédelmi erő

A légvédelem támogatása céljából a Magyar Királyi Honvédelmi 
Minisztérium 1939. január 19-én kiadta a visszacsatolt felvidéki területek lé-
goltalmának megszervezéséhez szükséges alapdokumentumok és rendeletek 
listáját.350 Február 10-én kiadásra került a Beregszászi járás jegyzőinek a „Lé-
goltalmi alapismeretek”351 című segédkönyv.352 Ez volt a kezdete Munkács 
légoltalmi fejlődésének is.

Munkács légoltalma

Három fő feladatot végrehajtása történt meg a források alapján a 
vizsgált időszakban: a.) gázvédelem fejlesztése; b.) légoltalmi központ fel-
építése; c.) a lakosságot és az ipari üzemeket riasztó rendszer felállítása.

Gáz elleni védekezés

A magyar hatóságok megörökölték a visszacsatolt területen a Cseh-
szlovák Köztársaság CPO-ja353 által kidolgozott légoltalmi rendszert. 354 A 
magyar Légoltalmi Liga integrálta magába ezt a szervezetet. Első intézkedése 
volt ezen a téren a város ideiglenes polgármesterének, hogy a gázmegállapító 
laboratórium vezetőjévé Kizman József városi mérnököt jelölte, aki a CPO-
ban kapott kiképzést. 1939. február 6-ai felhívás alapján Munkács város 
megbízott polgármestere őt küldte el a Budapesti szaktanfolyamra. Gázmeg-
állapító laboratóriummal ugyan nem rendelkezett a város, de a patikák labor-
felszerelését bármikor használhatták erre a célra.355

348  Barczy and Sárhidi 2010. 13
349  Barczy. 394
350  Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi részlege (továbbiakban: KTÁL). 
KTÁL. Fond 233, opisz 2.,  od. zb. 7., cmp. 42. p.
351  Légoltalmi ismeretek. A m. kir. Országos Légvédelmi Parancsnokság légoltalmi 
tanfolyamának segédlete. 1937.
352  KTÁL. Fond 233, opisz 2.,  od. zb. 7., cmp. 44. p.
353  CPO = Civilní Protiletecké Ochrany – Polgári Légvédelem.
354  KTÁL. Fond 233, opisz 2.,  od. zb. 7., cmp. 29-45. p.
355  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 106-107. p.
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Légoltalmi Központ

1939. december 12-én a polgármester irodájában, a légoltalmi köz-
pont kijelölésével foglalkozó bizottság tartott megbeszélést. Összesen kilenc 
épület jött számításba e feladatkör ellátására. A három legesélyesebb a sze-
gényház, a Kohner kastély és a zsidó gimnázium volt. A méreteket, az el-
helyezkedést, és az infrastruktúrát356 figyelembe véve a szegényház pincéje 
mellett döntöttek.357 Az innen kiköltöztetett fáskamara és mosókonyha céljára 
egy 16 m2 és 20 m2 helyiséget építettek az udvaron. Feltételezhető, hogy a 
pincében lévő helyiségeknek is ekkora volt a mérete. Az egyikben a város 
légoltalmi központja, míg a másikban a légvédelmi álkörzet, majd később 
körzet vezetési pontja került elhelyezésre.358 Az átadás egybeesett 1940. 
március 1-jén az Országos Légvédelmi Parancsnokság vezetésének cseréjé-
vel, vitéz nemes Justy Emil vezérkari ezredes vette át azt dr. vitéz nemes 
Fábry Dániel tábornoktól.359

Munkács, mint új alközpont, csatlakozott a 8. Kérléközhöz. Ugyana-
zon év júniusára kilences számmal már egy új 9. Kérléköz360 központja lett.361 
A tervek szerint 42 őrs tartozott volna alá, ezekből még 10 nem volt felállít-
va.362 Március 16-án döntés született a munkácsi központ automatizálásához 
szükséges anyagi források előteremtésére.363 A város légoltalmi parancsnok-
sága közvetlen vonallal a következő őrsökkel és parancsnokságokkal volt 
összekötve: tűzoltó parancsnokság, Bethlen utcai iskola, Kossuth utcai taní-
tóképző, Latorca utcai óvoda, Tanonciskola épülete, Görög katolikus temp-
lom tornya.364

A Romániával kialakult feszült politikai helyzet miatt áprilisban el-
határozták a keleti országrész megfigyelő rendszerének megerősítését, a nyu-
gati légvédelmi kerületek rovására.365 Honi figyelőszolgálatra azokat hívták 
be, akik még nem részesültek katonai kiképzésben, valamint úgynevezett 

356  Távíróhálózat, közlekedés
357  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 158-160. p.
358  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 172-173. p.
359  HL, VKF 1.o. 2263/Eln. 1940.
360  Melléklet I.
361  Berkovics 2005. 129
362  Berkovics and Koczka and Krajnc 2006. 2-8
363  HL, VKF 1. o. 3219/eln. 1940.
364  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 174. p.
365  HL, VKF 1.o. 4185/Eln. 1939.
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„Igénybevételi jegy”-gyel leventéket vagy cserkészeket, akik napi két pengő 
illetményt kaptak.366  Jelentéseik részben a Munkácsi központon keresztül 
jutottak el Budapestre

Munkács légoltalmi riasztó rendszere

1939. szeptember 25-én a város légoltalmi parancsnoka367 felszólítja 
a polgármestert, hogy a költségvetésben előirányzott három darab 5 kilowat-
tos motoros szirénából legalább két darabot szerezzen be. Fő érve, hogy a 
szükségmegoldásként alkalmazott kézi szirénák és a harangozás csak ideig-
lenesen felel meg a riasztás céljaira.368A beérkezett ajánlatok közül a Magyar 
Simens Schuckert Villamosági R.T. árajánlata került elfogadásra. 1940. feb-
ruár 26-án összesen 2838 pengő értékben rendelik meg a két darab szirénát 
és szirénavezérlőt, egy központi irányító dobozt és az akkumulátorokat.369 
A riasztó berendezések felszerelésére a Kárpáti Villamos művekkel kötnek 
megállapodást.370 1940 szeptemberében viszont közbeszól a M. kir. Iparügyi 
Minisztérium. Elrendeli az első légoltalmi csoportba sorolt ipartelepek371 be-
kapcsolását a hatósági riasztó rendszerbe.372 Az ebből adódó plusz költségek 
miatt a Magyar Simens Schuckert Villamosági R.T. módosított árajánlatát 
1940. november 15-ével közölte. Az új végösszeg 7123 pengőt tett ki.373 A 
város szerencséjére a Miniszter úgy rendelkezett, hogy a költségek 2/3 az 
ipartelepek átvállalják.374 A bővítésből adódóan a központi irányító beren-
dezés legyártása késedelmet szenvedett. 1941 januárjában még mindig nem 
dőlt el pontosan hány darab légoltalmi sziréna kerül bekötésre a központba.375 
A végösszeg folyton változott különböző rendeletek és kérelmek miatt. Pél-
dául a Délkárpáti Kőolajfinomító már kiépítette a saját riasztó rendszerét. 
Kérelmezték, hogy a már átvett Simens által gyártott központi egységét szál-
lítsák vissza, és az árát vonják le a közös vezérlő rájuk eső költségeiből.376 
A Dohánygyár érdeklődésére Munkács polgármestere 1941. szeptember 15-
én közölte, hogy a központi irányítóberendezés még mindig nem készült el, 

366  Barczy and Sárhidi 2010. 25
367  Munkács Magyar Királyi rendőrkapitánya
368  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 1. p.
369  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 15. p.
370  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 14. p.
371 Délkárpáti Kőolajfinomító; Kereskedelmi R.T.; M. kir. Dohánygyár.
372  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 21. p.
373  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 28-30. p.
374  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 32-34. p.
375  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 44. p.
376  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 50. p.
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többszöri sürgetés után sem.377 Szeptember 23-ai levelében a Simens elisme-
ri, hogy késében van, ennek okaként a nyersanyaghiányt jelöli meg.378 Végül 
december 17-ei levelükben 1942 januárját jelölik meg a felszerelés várható 
időpontjául.379 Január 29-én újabb két héttel kitolják a határidőt.380

Végül 1942 márciusában felszerelik az irányító berendezéseket és 
szirénákat. Március 21-én majd a hibák miatt március 28-án tartanak pró-
ba riadókat Munkácson.381 A rendszer végül hat szirénával működik 1942 
nyarától. A hatodik sziréna a podheringi Sörgyárban kerül elhelyezésre.382 A 
Magyar Posta X. osztálya számára elkészítik a rendszer sematikus térképét, 
ugyanis a vezetékek a távírópóznákon vannak elhelyezve.383 Fel van tüntetve 
az összes fontosabb ingatlan is.

Összefoglalás

Munkács légoltalma sokkal sokrétűbb volt az általam ismertetett té-
makörökön kívül. Jelenleg azonban csak ezekről alkothatunk képet a rendel-
kezésre álló iratok alapján. A város vezetése a Légoltalmi Liga segítségével 
rövid idő alatt egy működőképes rendszert hozott létre. A légoltalmi központ 
és a modern risztrendszer kiépülése sok ember életét mentette meg 1944-ben. 
A későbbiekben az óvóhelyek és a Légoltalmi Liga bemutatását szeretném 
megvalósítani. A kutatást nehezíti, hogy az alispáni iratok jelenleg nem ku-
tathatók a KTÁL-ban.

377  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 44. p.
378  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 59. p.
379  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 60. p.
380  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 65-66. p.
381  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 75-83. p.
382  KTÁL. Fond 1553, opisz 1.,  od. zb. 146., cmp. 85-89. p.
383  Melléklet II.
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A HAGYOMÁNYOS ÓVÓHELYEK ÉS 
A METRÓ ÓVÓHELYI LÉTESÍTMÉ-

NYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEM-
ZÉSE

Kasza Anett 

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Pécs, Magyarország

Absztrakt

Napjainkban indokolatlanul háttérbe szorult az óvóhelyi védelemmel 
kapcsolatos kérdéskör, köszönhetően annak, hogy egy globális háború 
kialakulásának valószínűsége igen csekély. A XXI. század természeti és 
civilizációs katasztrófái azonban minden eddigi háborús fenyegetettségnél 
komplexebb hatással lehetnek a lakosság-és az anyagi javakra nézve, ezért 
a védekezés elveit és módszereit is át kell értékelni. A II. világháborút 
követően országszerte jelentős anyagi forrásokat fordítottak óvóhely építési 
programokra, amelyek közül kiemelkedő életvédelmi építménynek tekinthető 
a fővárosi metró, mint kettős rendeltetésű létesítmény. Ahhoz, hogy a 
katasztrófák elleni védekezés során el tudjuk helyezni az óvóhelyi védelem 
helyét és szerepét a mai lakosságvédelmi elvek és módszerek között, először 
elemeznünk kell az óvóhelyek alapvető műszaki paramétereit, jellemzőit és 
védelmi képességüket. A cikk az óvóhelyek összehasonlításának alapjaként, 
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először áttekinti az alapvető lakosságvédelmi módszereket és eljárásokat, 
majd egy összehasonlító elemzésen keresztül összehasonlítja a hagyományos 
óvóhelyek és a budapesti metró védelmi képességeit. Az elemzés 
eredményének ismeretében ajánlást teszek a fővárosi metró alkalmazási 
lehetőségeire a katasztrófák elleni védekezés során. 
Kulcsszavak: óvóhelyi védelem, fővárosi metró, lakosságvédelem, 
katasztrófa, védelmi képesség

Bevezetés

Az első és a második háborút követően, a hidegháború időszakában 
a tömegpusztító fegyverek megjelenésével, világszerte óvóhely építési 
programok kezdődtek, amelynek köszönhetően megnőtt az állampolgárok 
óvóhelyi ellátottságának mértéke. 
Az építési költségek csökkentése miatt, az óvóhelyépítésnek egy speciális 
formája alakult ki oly módon, hogy azt igyekeztek kiemelt beruházásokhoz 
kötni. Ilyenek voltak például a közlekedés fejlesztése céljából épített városi 
metróvonalak mentén kialakított óvóhelyek, vagy a vasúti közlekedés építése 
során az alagutakban kialakított védelmi terek. [1]
A létesítményekben kialakított eltérő gépészeti megoldásoknak köszönhetően 
több különbség is adódik a hagyományos óvóhelyek és a metró vonalak 
mentén megépített védelmi létesítmények között. Ezeket a különbségeket, 
és azonosságokat vizsgálja a cikk, és mutatja be az olvasó számára. Első 
lépésben áttekintem az alapvető lakosságvédelmi módszerek, majd egy 
összehasonlító elemzés alapján értékelem a lakosságvédelmi óvóhelyek és a 
budapesti metró védelmi képességeit. [2]

A lakosság kollektív védelmének módszerei, a végrehajtás formái 
és azok tartalma

Napjainkban egy világháború kialakulásának valószínűsége csekély, 
azonban a természeti és civilizációs katasztrófák közvetett és közvetlen 
hatásai veszélyeztethetik a lakosság életét, és testi épségét, valamint károkat 
okozhatnak az anyagi javakban.
A lakosság kollektív védelemének célja alapvetően a katasztrófák elleni 
védelem, amely a védelmi létesítmények tekintetében, jelenleg is hasonló 
elvekkel, módszerekkel valósul meg, mint a korábbi évtizedekben. Vegyük 
sorra ezeket a módszereket és megvalósítási formákat.
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A lakosság kollektív védelmének módszerei:
a) távolsági védelem 
b) helyi védelem

A „távolsági védelem” célja: A lakosság, még a veszélyek bekövetkezése 
előtt, a veszélyeztetett területekről elszállításra kerüljön az előre kijelölt 
olyan befogadási helyekre, amelyek a veszélyforrásoktól viszonylag nagy 
távolságra találhatók. 
A távolsági védelem megvalósításának két alapvető formája ismert. 
Az egyik a kitelepítés, a másik kimenekítés. Amennyiben a lakosság 
védelme kitelepítéssel valósul meg, figyelembe kell venni a befogadás és a 
visszatelepítés feladatait is.  A védekezés másik formája a kimenekítés, amely 
abban különbözik a kitelepítéstől, hogy ez előre nem tervezhető, spontán, de 
egyben koordináltan kerül végrehajtásra. 
A „helyi védelem” módszerének célja, hogy a lakosság védelme a 
veszélyeztetett területen belül, a különböző rendeltetésű és védelmi szintű 
védőlétesítmények alkalmazásával valósuljon meg.384 A helyi védelem 
megvalósításának két formája ismert. Az egyik az óvóhelyi védelem, a 
másik a helyi elzárkózás. A lakosság óvóhelyi védelmét akkor alkalmazzák, 
ha ismert a lehetséges veszélyforrás és annak hatása, a területen megfelelő 
számú és védelmi képességű védelmi létesítmény áll rendelkezésre, biztosított 
ezek megközelíthetősége, valamint a lakosság tisztába van sz igénybevétel 
követelményeivel. A lakosság helyi elzárkózása akkor jöhet számításba, ha 
a lehetséges veszélyeztető tényező fizikai rombolást nem végez, az adott 
területen nincs elegendő számú védelmi létesítmény, vagy ezek megközelítése 
körülményes.
Az óvóhelyek alaprendeltetése, hogy térelhatároló szerkezeteik, beépített 
gépészeti berendezéseik, és felszereléseik által a benntartózkodók részére 
megfelelő védelmet biztosítsanak. [3] Ezek között kiemelt helyet foglalnak el 
a kettős céllal épült metróvonalak, amelyek elsődlegesen tömegközlekedési 
feladatokat látnak el, de szükség esetén képesek óvóhelyi védelmet nyújtani 
a lakosság részére.
Így van ez hazánkban is, ahol a budapesti metró a kollektív védelmen belül, 
a helyi védelem csoportjába tartozik, a főváros legnagyobb óvóhelye, amely 
elsődlegesen közlekedési funkciót lát el, de szükség esetén, tömegóvóhelyként 
is alkalmazható.

A hagyományos óvóhelyek és a metró összehasonlítása

384  Dombovári J.: Amit a polgári védelemről tudni kell: Helyi védelem. Polgári Védelmi 
Parancsnokság Bp. (1971) pp.159.
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A cikk következő részében lakosságvédelmi szempontból vizsgálom 
a hagyományos óvóhely és a metró védelmi képességei közötti azonosságokat 
és különbségeket. Az elemzést az alábbi szempontok alapján végzem el:

- A létesítmények alapvető jellemzői
- Szellőzőző rendszer
- Vízellátás és csatornahálózat
- Energia-ellátás és fűtés rendszer
- Külső védelmi vonal határoló szerkezetei
- Védett téren belüli helyiségek és szennyezett terek

A hagyományos óvóhelyek vizsgálata során az osztályba sorolt óvóhelyek 
közül a III. osztályú, a IV. osztályú és az V. osztályú óvóhelyeke, míg az 
óvóhelyi funkciót ellátó metrószektorok közül a III. osztályú és a IV. osztályú 
minősítéssel rendelkező létesítményeket hasonlítottam össze. Az osztályba 
sorolt óvóhelyek kifejezés alatt a továbbiakban a III. IV. és V. osztályú 
óvóhelyeket kell érteni. A metrót, mint kifejezést általánosságban fogom 
használni a cikk tartalmi részében, amely alatt a 2-es és 3-as metró azon 
szektorait értem, amelyek óvóhelyi képességgel is rendelkeznek. 

A létesítmény alapvető jellemzői

A létesítmények alapvető jellemzőinek összehasonlítása során 
vizsgáltam a hermetizációs képességet, a teljes elzárkózás lehetőségét, a 
külső radioaktív sugárzás elleni védelmi képesség mértékét, a romteher 
elleni védelmet, a léglökés elleni védelmi képesség mértékét és a 
befogadóképességet. 
Az elemzés alapján megállapítható, hogy osztályba sorolt óvóhelyek és a 
metró óvóhelyi létesítményei azonos védelmi képességgel rendelkeznek, 
mindegyik létesítmény 6 óra időtartamban alkalmas a teljes elzárkózásra. 
Az ionizáló sugárzás károsíthatja az emberi sejteket ezért ellene védelmet 
kell nyújtania az óvóhelyeknek. Az ionizáló sugárzás hatását az egységnyi 
tömeg által elnyelt energiával mérik. Az elnyelt dózis egysége a Gray (Gy). 
Az osztályba sorolt óvóhelyek mindegyike és a metró óvóhelyi létesítményei 
is alkalmasak a sugárzás mértékét 0,5 Gray alá csökkenteni a létesítményen 
belül. Romteher elviselésére mindegyik vizsgált létesítmény alkalmas, a 
léglökés elleni védelem mértékében azonban már különbségek adódnak. [4] 
A III. osztályú óvóhely 5 bar értékig nyújt védelmet a lökéshullámok ellen, a 
IV. osztályú óvóhely 1 bar értékig, az V. osztály 0,3 bar nyomásig,  A metró 
III. osztályú létesítményei 3 bar értékig, míg a IV. osztályú létesítmények 1 
bar nyomásig védik a benntartózkodókat. 
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A befogadóképességet tekintve a III. osztályú létesítmények 600 fő, a IV. 
osztályú óvóhelyek 450 fő, az V. osztályú építmények 300 fő befogadására 
alkalmasak. A metrót tömegóvóhelyként is nevezik, köszönhetően annak, 
hogy szektoronként 20 000 fő befogadására alkalmas, összesen, pedig 
220 000 személy elhelyezését teszi lehetővé. 

Szellőző rendszer

Az óvóhelyek mesterséges szellőztetését műszaki berendezések 
segítségével oldják meg, amelynek része a cikk által vizsgált gépi és kézi 
szellőző rendszer, a szűrt levegő betáplálás, és a belső keringtetés.
A vizsgált létesítmények közül mindegyik rendelkezik gépi szellőző 
rendszerrel. Fontos követelmény, hogy a minősített óvóhelyek szellőző gépei 
kézi erővel is működtethetők legyenek. [5] Szűrt levegő betáplálással a III. 
és IV. osztályú létesítmények és a metró rendelkezik. A belső keringtető 
rendszer mindenhol követelmény, a metróban például az alagút falára szerelt 
ventillátorokkal működtethető.

Vízellátás és csatornahálózat

A huzamosabb benntartózkodás érdekében az óvóhelyeken ivó- és 
használati vízről kell gondoskodni. Technológiai víz, illetve a használati víz 
alatt a műszaki berendezések üzemeltetéséhez, hűtéséhez, valamint a WC-ék 
öblítéséhez, mosakodáshoz biztosítandó vizet kell érteni. A III. és IV. osztályú 
óvóhelyek saját kútról illetve közműhálózatról biztosítják a technológiai vizet. 
V. osztályú létesítményeknél csak szükség esetén kerül kialakításra, abban az 
esetben a közműhálózathoz csatlakoztatják. A metróban a közműhálózatról, 
vagy saját csápos kútról történik a vízellátás.
Az ivóvíz biztosítására a III. és IV. osztályú óvóhelyeken saját kutat, a 
közműhálózatot, vagy víztartályokat használnak. V. osztálynál csak a 
közműhálózat, vagy a víztartályok jelenthetnek megoldást. A metróban 
közműhálózat, és csápos kút biztosítja az ivóvizet, de emellett palackos és 
zacskós vízellátással is számolni lehet. [6]
A csatornahálózat kialakítása hasonló az osztályba sorolt óvóhelyek, és a 
metró esetében is, közműhálózatba, vagy helyi szennyvízgyűjtőbe vannak 
védetten bekötve.
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Energia-ellátás és fűtésrendszer

Az óvóhely üzemeltetése elektromos energiát igényel, amely történhet 
külső hálózatról történő betáplálással, generátorral vagy akkumulátorral. 
Az osztályba sorolt óvóhelyek közül a III. és IV. osztályú létesítmény 
rendelkezik saját generátorral, az V. osztályra a külső betáplálás jellemző. A 
metró minden szektora rendelkezik önálló energia-ellátással, de kialakítása 
szektoronként eltérő. Szektoronként egy gépház egy áramfejlesztővel, vagy 
két szektoronként egy gépház két áramfejlesztővel van ellátva. Emellett a 
szektorok külső hálózatról történő betáplálása is biztosított.
A hagyományos óvóhelyeken csak elektromos vagy melegvizes fűtés 
alkalmazható, mivel ezek működéséhez nincs szükség oxigénre. A fűtés csak 
állagmegóvási célokat szolgál. A metró óvóhelyi létesítményeiben nincs fűtés 
kialakítva.

Külső védelmi vonal határoló szerkezeti elemei

Az óvóhelyekkel kapcsolatos elsőrendű követelmény a mechanikai 
védelem, amely az épületszerkezetek méretezésével érhető el. A külső védelmi 
vonal határoló szerkezeti elemeinek vizsgálata során elemzésre kerültek a 
vészkijáratok, a födémszerkezet, a külső falszerkezet és a nyílászárók. A 
hagyományos óvóhelyek előre gyártott vasbeton elemekből, vagy monolit 
vasbeton szerkezetből, de emellett hagyományos építőanyagból is készülhettek. 
A metró állomások és kiszolgáló helyiségek monolit vasbetonból, előre 
gyártott vasbeton elemekből, kéreg alagutak385 esetén monolit vasbeton, vagy 
előre gyártott vasbeton elemből készültek. A mélyvezetésű alagutak öntöttvas 
tübbingből386, vagy vasbeton tübbingből állnak. A hagyományos létesítmények 
vészkijáratai alagutas, vagy aknás rendszerűek, és búvó nyílással vannak 
ellátva. A metróban nincs külön vészkijárati műtárgy, a vonal hosszússágából 
adódóan, bármelyik állomáskapu használható vészkijáratként. 
A nyílászáró szerkezetek között számottevő különbség állapítható meg. A 
hagyományos óvóhely védőajtóval, gázzáró- és légnyomásálló acélajtóval, 
gázzáró acélajtóval, búvó- (vészkijárati) ajtókkal van ellátva. Rendeltetésük, 
hogy az óvóhelyre ható léglökéshatást felvegyék és gázbiztos zárást 
biztosítsanak.[7]
A metró vonali elzáró kapuval, főszellőző elzáró kapuval, állomási kapuval 
385  Kis mélységben közvetlenül az úttest alatt levő földalatti vasút; burkolat alatti 
vasút.
386  Alagutak, aknák falát biztosító, kör alakú, vékony, bordázott öntöttvas, vasbeton 
építőelem.
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és zsilipkapuval van ellátva, amelyeknek köszönhetően lehetővé teszik 
az alagút zsilip-rendszerű feltöltését, teljes elzárkózást és léglökés-elleni 
védelmet biztosítanak.

Védett téren belüli helyiségek és szennyezett terek

Az óvóhelyen belüli helyiségeket szennyezett térre, és tiszta 
helyiségekre oszthatjuk. A hagyományos óvóhelyek, és a metró óvóhelyi 
létesítményinek tiszta helyiségei a mosdók, WC-helyiségek, a betelepültek 
elhelyezésére szolgáló terek (alagút), a raktárak, egészségügyi helyiségek stb. 
A szennyezett terek közé sorolható a légzsilip, gázzsilip, a porkamra, a feltöltő 
zsilip, az egészségügyi áteresz és a gépházak. A helyiségek összehasonlítása 
során számottevő különbség nem volt kimutatható a hagyományos óvóhelyek 
és a metró óvóhelyi létesítményei között.

Összegzés

A cikk első része bemutatta a lakosság védelmének alapvető 
módszereit, ezen belül részletesen ismertette a kollektív védelem, valamint az 
óvóhelyi védelem tartalmát. A hagyományos óvóhelyek és a metró védelmi 
képességeinek összehasonlító elemzése alapján megállapítható, hogy a 
létesítményekkel szemben támasztott követelmények azonosak, a kialakítás, 
és a megvalósítás gyakorlata azonban különböző, amelynek köszönhetően a 
vizsgált létesítmények védelmi képessége is eltérő. A következő táblázat a 
cikkben bemutatott összefoglaló elemzés alapján, azt a létesítményt jelöli, 
amelyhez a vizsgált védelmi képesség alapján nagyobb biztonsági mutató 
rendelhető.

Vizsgált védelmi képesség Osztályba sorolt 
óvóhelyek METRÓ

Alapvető jellemzők x

Szellőző rendszer x x

Vízellátás/csatornahálózat x x

Energia-ellátás és fűtésrendszer x

Külső védelmi vonal x

Védett terek/szennyezett terek x x
1. sz. táblázat: Az összehasonlító elemzés összegzése
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Az összegzés alapján megállapítható, hogy a metró kétszer nagyobb védelmet 
nyújt a betelepített lakosság számára, mint egy hagyományos óvóhely. 
A kollektív védelem a katasztrófák elleni védekezés során is alapelvnek 
tekintendő. A metró egyedülálló védelmi képességgel rendelkezik, amely 
szerves részét képezi a főváros komplex védelmi rendszerének. Jelenleg 
nincs olyan védelmi létesítmény a fővárosban, amely alkalmas lehet a metró 
védelmi funkciójának kiváltására.
A fentiekben bemutatott elemzés alapján megállapítható, hogy a metróban 
rendelkezésre álló egyedülálló védelmi képességeknek köszönhetően, 
alkalmazható a katasztrófák elleni védekezés során. Alkalmas fizikai védelem 
biztosítására, kimenekítés, kitelepítés és visszatelepítés igénybevételére. 
Emellett a közműhálózattól független energia- és vízellátó rendszerének 
köszönhetően alkalmas tiszta ivóvíz, és energia biztosítására is. A védelmi 
képessége alapján, szükség esetén alkalmas elzárkózás, és óvóhelyi védelem 
biztosítására is. 
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ELKÉSETT SEGÍTSÉG – A NÉMET III. 
PÁNCÉLOSHADTEST 

A PROHOROVKAI CSATÁBAN

Kerekes András
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt

1943. elején a németek sikeresen visszaszerezték a hadászati kezdeménye-
zést a keleti hadszíntéren. Hitler ennek megtartására egyedül egy esélyt látott: 
a támadás felújítását, melyhez kiváló lehetőséget biztosított a kurszki kiszö-
gellés. A kiszögellés déli részén támadó 4. páncéloshadsereg jobbszárnyát a 
III. páncéloshadtest biztosította, mely elegendő erő hiányában, a hadművelet 
hetedik napján nem tudta segíteni a balszárnyán harcban álló II. SS-páncélos-
hadtestet, így csak később érték el a németek harcászati céljukat, ám a sikert 
végül nem tudták kifejleszteni, mert a hadműveletet Hitler lefújta.

Kulcsszavak: Breith, hadtest, Manstein, páncélos, Prohorovka
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Általános helyzet a keleti hadszíntéren, 1943 elején

1943-ra a Vörös Hadsereg kezdte kiheverni a háború első két évében elszen-
vedett hatalmas veszteségeit és a sztálini tisztogatásokból adódó sokkot, rá-
adásul a sztálingrádi csatában gyakorlatilag pótolhatatlan veszteséget okoz-
tak a németeknek és szövetségeseiknek, sikeresen megragadva a hadműveleti 
kezdeményezést. Ekkor jött a kontra: Erich von Manstein tábornagy 1943. 
február-márciusában egy briliáns ellencsapással bebizonyította az elbizako-
dott szovjeteknek, hogy a háború menete még nem dőlt el. A német hadvezetés 
ennek ellenére tisztában volt azzal, hogy nem lesz már több lehetősége nagy-
szabású támadó műveletet indítani, erőforrásai lényegesen csökkentek, ellen-
ségéhez képest jóval kisebb erőforrásokkal rendelkeztek. Emellett küszöbön 
állt az angolszász szövetségesek partraszállása az európai kontinensen, a 
németek pedig el akarták kerülni a több arcvonalon zajló háborút. A keleti 
hadszíntéren legjobb esetben is egy hosszú ideig tartó patthelyzetet lehettek 
volna képesek elérni azzal, hogy sokkolóan nagy veszteséget okoznak a szov-
jeteknek.

 A német katonai vezetők és Hitler véleménye eltérő volt a jövő had-
műveleteit illetően. A tisztek egy része a rugalmas védekezésben látta a si-
kert, míg mások erőltetni kívánták a támadást. A végső döntés Hitleré volt, 
aki mereven elzárkózott attól, hogy mozgó védelem miatt feladjanak terüle-
teket, továbbá minden áron meg akarta tartani a hadászati kezdeményezést és 
erre egyetlen reális esélyt látott, a támadást. Elképzeléseinek kiváló helyszínt 
adott a maga korlátozott méreteivel a kurszki kiszögellés. A támadás optimá-
lis időpontja április lett volna, a sáros időszak vége, de különböző indokok 
miatt a támadás megindítását többször elhalasztották. A végső időpont végül 
1943. július 5-e lett.

 A két hónapos német késlekedés elég időt adott a szovjeteknek a fel-
készülésre. A szovjet katonai vezetők egy része, okulva az 1943. február-már-
ciusi keserű tapasztalatokból hadászati védelmet javasolt, amíg a németek ki 
nem merülnek és lehetőség nem lesz saját offenzívájukhoz. Mindezek mellett 
Sztálin rugalmasabb vezetőnek mutatkozott, mint Hitler, miután saját kato-
nai vezetői sikeresen meggyőzték a szovjet fővezért, hogy célszerűbb véde-
lemben maradni és kivéreztetni az ellenséget, majd a kellő időben átmenni 
támadásba és megsemmisíteni azt. A Harmadik Birodalom területén működő 
kémeknek és a brit ULTRA kódfejtőinek köszönhetően a németek hónapo-
kig tartó előkészületeinek egyetlen mozzanata sem maradt rejtve. A szov-
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jetek minden apró részlettel tisztában voltak, így a védelem alapját képező 
páncélelhárító körleteiket azokba az irányokba tudták súlyponttal kialakítani, 
ahonnan a németek támadóékeit várták. A páncélelhárító körleteket példátlan 
méretekben és minőségben alakítottak ki.

A „Zitadelle” hadművelet 1943. július 5-től 11-ig

A kurszki kiszögellés északi oldalán a német Közép Hadseregcsoport (Gün-
ter von Kluge tábornagy) 9. hadserege (Walter Model vezérezredes) lendült 
támadásba K. K. Rokosszovszkij hadseregtábornok Központi Frontja ellen. A 
9. hadsereg 335 ezer katonája, 988 páncélosa, 3630 tüzérségi eszköze és 640 
repülőgépe szállt szembe 711 ezer szovjet katonával, 1607 páncélossal, 12 
ezer 453 tüzérségi eszközzel és 1034 repülőgéppel.387 Model gyaloghadosztá-
lyaival indított támadást, ám a gránátosoknak nem sikerült utat nyitni a szov-
jet védelmen. Enne ellenére Model bevetette páncéloshadosztályait is, így 
kis térségben jelentős német erő torlódott össze, megfosztva a páncélosokat 
a manőverezés lehetőségétől.388 Model jelentősen megerősített 9. hadserege 
így indokolatlanul nagy veszteségeket szenvedett élőerőben és fegyverben. A 
német támadás kifulladt, és anyagcsatába ment át a küzdelem Terpolje, Ol-
hovatka és Ponyiri falvaknál. Rokosszovszkij jelentős erősítései miatt Model 
mindössze 16 km mélyen tudott betörni a szovjet védelembe. Július 12-re a 
német támadás végleg kifulladt északon.

 A kiszögellés déli oldalán a Dél Hadseregcsoport (Erich von Mans-
tein tábornagy) támadásra kijelölt erői, a 4. páncéloshadsereg (Hermann Hoth 
vezérezredes) és a Kempf-seregcsoport (Werner Kempf páncélos tábornok) 
voltak. A két német hadsereg 323 ezer 907 katonával, 1377 páncélossal 2847 
tüzérségi eszközzel és 732 repülőgéppel szállt szembe a szovjet Voronyezsi 
Front (N. F. Vatutyin hadseregtábornok) 625 ezer 591 katonájával, 1699 
páncélosával, 9751 tüzérségi eszközével és 881 repülőgépével.389 Manstein 
erőinek támadása kezdetben jól indult. Az első nap végére Hoth csapatai át-
törték az első szovjet védelmi vonalat. Hamarosan azonban lassult a német 
támadás üteme, a kiterjedt és kiválóan megszervezett szovjet páncélelhárító 
körletek, a mennyiségi fölény, valamint a védőknek kedvező terep miatt. A 
szovjetek számára hamar világossá vált, hogy a kritikus pont a déli részen 
van, a Pszolj folyótól délre. Az észak felé támadó XXXXVIII. páncélos- és 
II. SS-páncéloshadtestek ellen a szovjetek igyekeztek minden elérhető erőt 
387  Freiser, Karl-Heinz (szerk.): Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Band 8. 
Deutsche Verlags-Anstalt, 2011. 100. o.
388  Nipe, Georg M.: Decision in the Ukraine; Stackpole Books Ltd. 2002. 30. o.
389  Freiser, 2011. 100. o.
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bevetni, akárcsak a Hoth erőivel párhuzamosan támadó III. páncéloshadtest 
ellen, Belgorodtól északkeletre. Július 10-re a 4. páncéloshadsereg átlagban 
40 kilométer mélyen tört be a szovjet védelembe, elérve annak utolsó vonalát. 
A Pszolj folyón sikerült egy hídfőállást foglalni, ahonnan a németek további 
műveleteket indíthatnak, nyílt terepen, ahol a manőverezés, a jobb harcko-
csiágyúk és célzóberendezések, valamint a harcvezetésük miatt fölénybe ke-
rülhetnének. Július 11-én Prohorovkától keletre a III. páncéloshadtest erői is 
elérték az utolsó szovjet védelmi vonalat és készen álltak rá, hogy áttörjék. 
Azonban Vatutyin hadseregtábornok július 12-re Prohorovkánál ellentáma-
dásra kívánta bevetni a beérkező 5. gárda-harckocsihadsereget.

A III. páncéloshadtest elmaradt segítségnyújtása

A „Zitadelle” hadművelet déli szárnyán, a Belgorodnál támadó III. páncélos-
hadtest feladata a II. SS-páncéloshadtest jobbszárnyának fedezése, a szovjet 
védelem hadműveleti mélységének áttörése és a tartalékok megsemmisítése 
volt. Előzetes számítások szerint erői feladatának végrehajtására minimálisan 
elegendőek voltak.390 A III. páncéloshadtest a 6., 7., 19. páncélos- és 168. gya-
loghadosztályokból állt, megerősítésként pedig az 503. nehézpáncélos-osz-
tályt és a 228. rohamlöveg-osztályt osztották be alá, jelentős számú tüzérségi 
egység és műszaki csapatok mellett. A hadtestnek összesen 430 harckocsija 
és roham- és önjáró lövege, emellett 254 tüzérségi eszköze volt bevethető.391

 A meginduló támadás 1943. július 5-én nem várt sikert hozott a pán-
céloshadtest arcvonalának jobbszárnyán, amikor a 7. páncéloshadosztály si-
keresen áttörte a szovjet védelmet. Ezek után a Belgorodnál már a támadás 
kezdetén elakadt 6. páncéloshadosztályt azonnal áthelyezte Breith tábornok 
a 7. páncéloshadosztály körzetébe. A 19. páncéloshadosztály szintén kisebb 
sikereket könyvelhetett el. A következő napokban a három páncéloshadosz-
tály északi irányba folytatta támadását. A zárt, erdőkkel, folyóvölgyekkel, 
magaslatokkal szabdalt terep a védőknek kedvezett. A páncéloshadosztályok 
páncélozott harccsoportjai nem tudták kihasználni mozgékonyságukat, sok-
szor helységharcokban kellett elaprózni erőiket. A támadás üteme fokozato-
san lassult és lemaradt a nyugatra támadó II. SS-páncéloshadtesttől. A III. 
páncéloshadtest jobbszárnyának fedezését a XI. hadtest nem tudta kellőkép-
pen ellátni, így azt a 7. páncéloshadosztálynak kellett átvennie július 8-tól. A 
szovjet 7. gárda- és 69. hadseregek védelme már roskadozott a III. páncélos-
390  Newton, Steven H. (szerk.): Kursk – The German view; Da Capo Press, 2002. 44. o.
391  Zetterling, Niklas - Frankson, Anders: Kursk, 1943. A statistical analysis. Frank 
Cass Publishers, 2000. 30-31., 46., 218., 221. o. valamint Jentz, Thomas L.: Die Deutsche 
Panzertruppe 1943-45. Schiffer Military History, 1996. 78., 79., 80. o.
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hadtest nyomása alatt, ám Vatutyin mindent bevetve meg akarta akadályozni 
a III. páncélos- és II. SS-páncéloshadtest egyesülését. 1943. július 10-re az 
5. gárda-harckocsihadsereg zöme beérkezett Prohorovkához, a 2. gárda- és 2. 
harckocsihadtestek részei392 pedig már harcban álltak a III. páncéloshadtest-
tel.

  1943. július 11-én Manstein tábornagy megbeszélést folytatott had-
seregparancsnokaival, majd Breith páncélos tábornokkal, és úgy határozott, 
az északi helyzet ellenére folytatja a támadását. A II. SS-páncéloshadtest Pro-
horovka irányába támadott, a III. páncéloshadtest pedig igyekezett felzárkóz-
ni a 4. páncéloshadsereg jobbszárnyára. Ezen a napon a páncéloshadtestnek 
megközelítőleg 116 bevethető páncélosa volt.393 A 19. páncéloshadosztály 
elfoglalta Koklovót és Kiszelevót.394 A 6. páncéloshadosztály – megerősítve 
az 503. nehézpáncélos-osztály Tiger E nehéz harckocsijaival Kazacsjét vette 
birtokba, míg a 7. páncéloshadosztály Seinóig vonult.395 Ekkor a 6. páncé-
loshadosztály kimagasló haditettet hajtott végre. Breith páncélos tábornok 
utasítására egy éjszakai meglepetésszerű előrenyomulással birtokba vette a 
hadosztály páncélozott harccsoportja Rzsavecet, amely 20 kilométerre feküdt 
Prohorovkától. A több kilométeres éjszakai menetet a harccsoport a szov-
jetektől karnyújtásnyira hajtotta végre, felhasználva két zsákmányolt T-34 
harckocsit. A nap folyamán Prohorovkánál tombolt a történelem legnagyobb 
páncélos ütközete. Breith hadteste ellen Vatutyin hadseregtábornok mindent 
erőt bevetett, tekintet nélkül a veszteségekre,396 hogy megakadályozza az 5. 
gárda-harckocsihadsereg védtelen balszárnyának oldalba támadását. Hiába 
törte át a szovjetek utolsó védővonalát is, a leharcolt hadtest ereje elégtelen-
nek bizonyult ahhoz, hogy időben odaérjen a prohorovkai csatatérre, ahol 
patthelyzet alakult ki. A következő két napban a III. páncéloshadtest több 
heves, páncélosokkal támogatott ellentámadást volt kénytelen visszaverni. 

Az állandó támadások miatt egyelőre képtelen volt tovább folytatni támadá-
sát, a veszteségei is emelkedtek.

 A II. SS-páncélos- és a III. páncéloshadtestek végül 1943. július 15-
én sikeresen egyesültek, majdnem megsemmisítve a Belgorodtól északra kat-

392  Trufanov vezérőrnagy vezette, a német páncélozott harccsoporthoz hasonlatos ad 
hoc csoport.
393  Zetterling – Frankson, 2000. 102-103. és 188-189. o.
394  Zamulin, Valeriy: Demolishing the myth; Helion & Company Ltd. 2011. 254. o.
395  Breith, Hermann: Breakthrough of a Panzer Korps; D-258; h.n., é.n. 9. o. Másolat a 
szerző birtokában
396  Nipe, 2002. 37. o.
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lanba zárt szovjet 48. lövészhadtestet. A lövészhadtest jelentős veszteségek 
árán sikeresen kimenekült a katlanból, nehézfegyverzetének zöme azonban 
megsemmisült. A tíz napos német hadművelet alatt a III. páncéloshadtest az 
alábbi veszteséget szenvedte: végleges veszteségként 66 harckocsit és ro-
hamlöveget veszített, elesett 1221, megsebesült 6772 és eltűnt 223 katona.397 
A „Zitadelle” hadművelet után a III. páncéloshadtest erőit hátravonták, a 168. 
gyalog-, 6. és 19. páncéloshadosztályok védelembe mentek át Belgorodnál, 
a 7. páncéloshadtest a hadseregcsoport tartalékába került. Breith hadtestének 
törzsét tartalékba helyezték Harkovnál.

Elajándékozott győzelem?

1943. július 13-án Hitler Mansteinnel és Klugéval tartott megbeszélésén dön-
tött a „Zitadelle” hadművelet lefújásáról. Hitler döntését befolyásolták a ked-
vezőtlen hírek: az angolszászok szicíliai partraszállása, a szovjet „Kutuzov” 
hadművelet Orjolnál, valamint a 6. hadsereg arcvonalán és Izjumnál észlelt 
szovjet csapatösszevonások. Manstein a döntés következtében elvesztette an-
nak lehetőségét, hogy kihasználva a kedvező helyzetét, sikeresen végrehajtsa 
a hadművelet felét. Ugyanis a prohorovkai csata után a németek helyi páncé-
losfölényben voltak, – mely egyáltalán nem volt jellemző a keleti hadszínté-
ren - mivel akkora veszteséget okoztak a szovjeteknek. A III. páncélos- és II. 
SS-páncéloshadtestek áttörték az utolsó szovjet védelmi vonalat, sikeresen 
egyesültek, együtt ki tudtak volna törni a nyílt terepre, ráadásul Kurszk váro-
sáig már nem álltak rendelkezésre jelentősebb szovjet gépesített és páncélos 
tartalékok. A XXIV. páncéloshadtest három veterán páncélos- és SS-páncél-
gránátos hadosztályával eddig tartalékban állt, annak bevetésével a III. pán-
céloshadtest sávjában a németek jelentős eredményeket érhettek volna el. De 
ez sosem történt meg. Hitler már nem akarta folytatni azt a hadműveletet, 
melynek végrehajtását ő erőltette leginkább. A németek tehát a kurszki ív déli 
részén, kedvező helyzetet voltak kénytelenek feladni, ráadásul nem sikerült 
megsemmisíteni az 5. gárda- és 1. harckocsihadseregeket, melyeket sikeresen 
újjászerveztek, majd ismét bevetettek a következő hónapban.

 A német erők északon hamarosan lefékezték a szovjetek ellentáma-
dását, délen pedig a „Zitadelle” hadművelet előtti megindulási állásaikba 
szorultak vissza. A Voronyezsi Front erői óvatosan nyomás alatt tartották 
a németeket, de a kurszki csata védelmi szakaszát csak 1943. július 23-val 
tekintették befejezettnek. A hónap végén megkezdték lekötő támadásaikat, 
melyek bevezették a nyári nagyoffenzívájukat, a „Rumjancev” hadműveletet. 

397  Zetterling – Frankson, 2000. 114. és 122. o.
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A németek végérvényesen elvesztették a hadászati kezdeményezést, ráadásul 
mindezt egy korán sem vesztes helyzetből, Hitler részben indokolt, de elhibá-
zott döntése miatt.
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Absztrakt

A jog és a neuropszichológia kapcsolódási területe a bűncselekmények 
és a közlekedési balesetek kapcsán az un. viselkedési automatizmusok 
köre. Mindkét diszciplína használja ezt a terminológiát, ugyanakkor egy 
szemantikai, jelentéstani kétértelműség övezi az automatizmus kifejezést. 
Bár bizonyítékok szólnak amellett, hogy az erőszakos viselkedések és 
bűncselekmények kapcsolatba hozhatók súlyos mentális betegségekkel (Filley 
C., 2001; Markus R. et al., 2008), mégis keveset tudunk a tudat és a kogníció 
működéséről az automatizmusok megjelenése során. A beszámíthatóság 
kapcsán előforduló betegségek között szerepel az epilepszia is. Az agresszív 
viselkedések és bűncselekmények kapcsolatba hozhatók adott mentális 
betegségekkel, mégis az antiszociális viselkedés konkrét neurobiológiai háttere 
tanulmányozandó kérdéseket vet fel. Klinikai vizsgálatunkban epilepsziás 
betegek pszichoszociális állapotfelmérését és életminőség vizsgálatát 
végeztük el egy reprezentatív mintán. Emellett vizsgáltuk az életminőséget 
meghatározó társas támogatottságot, a háttérben meghúzódó családdinamikai 
összefüggéseket is. Az általunk összeállított Pszichoszociális Állapotfelmérő 
Tesztfüzet lehetővé teszi a nemzetközi szakirodalomban alkalmazott generikus 
és betegség-specifikus mérőeszközök alkalmazását, mellyel vizsgáljuk az 
epilepsziás betegek betegséggel összefüggő életminőségét. Az epilepszia 
betegségben az erőszakos viselkedés előfordulásának gyakoriságára kevés 
tudományos bizonyíték áll rendelkezésre. Áttekintve az automatizmusok 
és az epilepsziás automatizmusok szakirodalmát, valamint S. Fazel (2011) 
vizsgálatának adatait, iránymutató következtetéseket vonhatunk le ebben a 
témában.

Kulcsszavak: epilepszia, automatizmusok, pszichoszociális
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RESEARCH OF HEALTH QUALITY 
OF LIFE AMONG PATIENTS WITH 

EPILEPSY
Links Between Automatisms, Epileptic Automatisms 

and Criminal Acts with Loss of Consciousness

Abstract

Concerning criminal acts and traffic accidents, the field of the so-called 
behavioural automatisms is in a borderland between law and neuropsychology. 
Both disciplines use this terminology, but at the same time a semantic ambiguity 
surrounds the term of automatism. However there are evidences that violent 
behaviour and criminal acts are causally related to serious mental diseases 
(Filley C., 2001; Markus R. et al., 2008), yet we know few about the function 
of conscience and cognition during the presence of automatisms. Epilepsy is 
one of the diseases which are related to imputability. Aggressive behaviours 
and criminal acts can be related to given mental diseases, yet the concrete 
neurobiological background of the antisocial behaviour raises questions, 
which require further investigation. In our clinical investigation we examined 
the psychosocial and life quality health check of patients with epilepsy in 
a representative sample. Besides, we investigated the social support and 
background family dynamic context, as well. Our self-made Psychosocial 
Health Check Battery enables the appliance of generic and disease-specific 
measures used in the international bibliography. By these measures we 
examine the quality of life of patients with epilepsy concerning their diseases. 
There are few scientific evidences of the prevalence of violent behaviour in 
epilepsy. Overviewing the international bibliography of automatisms and 
epileptic automatisms and the data of S. Fazel’s (2011) investigation, we can 
draw normative conclusions on the subject. 

Keywords: epilepsy, automatisms, psychosocial
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Bevezetés

A jog és a neuropszichológia között kapcsolódási területként jelenik meg a 
viselkedési automatizmusok tünetcsoportja. Szerepe mind a bűncselekmények, 
az erőszakos viselkedések megjelenése, mind a közúti balesetek esetén 
adott. Bár bizonyítékok szólnak amellett, hogy az erőszakos viselkedések 
és bűncselekmények kapcsolatba hozhatók tudatzavart és tudatvesztett 
állapotokkal súlyos mentális betegségek esetén (Filley C., 2001; Markus R. 
et al., 2008), mégis keveset tudunk a tudat és a kogníció működéséről az 
automatizmusok megjelenése és fennállása során.
A beszámíthatóság képessége a jogban kétirányú képesség gyűjtőfogalma, 
mely a felismerési (értékelési) és akarati képességet is tartalmazza. 
A beszámíthatóságnak a cselekmény elhatározásától a véghezviteléig 
megszakítás nélkül fenn kell állnia. A beszámítási képesség vélelmezett 14 
éves kor felett, és csak akkor vizsgálandó, ha kétely merül fel meglétével 
szemben. A beszámítási képességet csak a törvényben meghatározott külső 
kényszer, fenyegetés vagy az egyénben rejlő biológiai ok és a gyermekkor 
zárhatja ki, illetve korlátozhatja.398

Bár a viselkedési automatizmusokra való hivatkozás ritka, mégis egy igen 
fontos területét képezi a büntetőjogi kérdéseknek is. Nehézséget okoz, hogy 
az automatizmusoknak nincsen egységes, egyértelmű definíciója. Mi is 
pontosan az automatizmus és mi zajlik a beteg tudatosságában és kognitív 
működésében az automatizmus megjelenése során? Honnan lehet tudni egy 
bűncselekmény elkövetésekor, hogy a szándékosság és a tudatosság fenn 
állt-e? Kétértelműségek és hiányosságok vannak a neuropszichológiában 
is az automatizmus fogalma kapcsán, valamint abban a kérdésben, hogy a 
kogníció és az akarat milyen mértékben van jelen egy automatizmus lezajlása 
során.399

Az epilepsziás betegek életminősége és a pszichoszociális faktorok 
jelentősége

Az epilepszia a központi idegrendszer betegsége, az agy kóros izgalmi 
állapota, mely szétterjedve az agykéregben, olyan működési zavart okoz, 
mely a tudat elvesztéséhez vagy egyéb idegrendszeri tünetekhez vezet.
Az epilepsziás roham az agy szürkeállományával összefüggésben paroxizmális 

398  Balogh Á. (2006) Az egészség védelme a büntetőjogban (PhD-értekezés), Pécsi  
 Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
399  Rolnick J., Parvizi J (2011) 
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motoros, szenzoros, vegetatív, pszichés vagy komplex jelenségként jön létre 
eszméletvesztéssel vagy anélkül.400

Az epilepsziás betegek legtöbbjénél a rohamok előfordulási gyakorisága 
kisszámú és gyógyszerekkel jól-kontrollált. Ugyanakkor a rohamok 20-25 
százaléka terápia rezisztensnek bizonyulnak, vagyis a gyógyszeres kezelésnek 
makacsul ellenállnak. A terápia rezisztens rohamok 5-10 százalékában kerül 
sor műtéti beavatkozásra, mely szigorú műtéti kritériumokhoz kötött.401

Az epilepsziás betegek pszichoszociális egészségi állapota a tanulmányok 
tükrében rosszabb, mint az átlagpopulációé.
A pszichoszociális és szociális problémák előfordulása e betegek körében 
szignifikánsan nagyobb. (G.A. Baker, 2008)402 Ezek a nehézségek legtöbbször 
a szociális és az inerperszonális készségek területén jelennek meg, mely 
összefüggésben áll e betegek stigmatizáltságával.
Quintas et al. (2012)403 szisztematikus áttekintő tanulmánya alapján az 
epilepsziás betegek esetében előforduló pszichoszociális nehézségek a 
következők: 
1. Depressziós tünetek 

2. Stressz hatások

3. Memória funkció zavarok

4. Szorongásos tünetek

5. Stigma észlelése és megtapasztalása

6. A kontroll helye

7. Életminőség

8. Kognitív funkciók általánosságban

9. Emocionális funkciók általánosságban

Folyamatban lévő kutatásunkban az epilepsziás betegek életminősége 
és pszichoszociális állapotfelmérése kapcsán Wilson és Cleary (1995) 

400  Nikl J.(2012)  
401  Quintas R.; Raggi A.; Giovannetti A.M.; Pagani M.; Sabariego C.; Cieza A.; Leo 
 nardi M. (2012) 
402  Baker G.A. (2003) 
403  Quintas R.; Raggi A.; Giovannetti A.M.; Pagani M.; Sabariego C.; Cieza A.;   
 Leonardi M. (2012)
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életminőség-modelljéből404 indulunk ki, mely a biológiai és élettani változók, 
a tüneti státusz és a funkcionális státusz mellett hangsúlyozza az egészségi 
állapot szubjektív megélésének fontosságát az általános életminőség 
megélésekor, kölcsönhatásban az individuális és környezeti jellemzőkkel.
Specifikusan az egészségi állapottal összefüggésben zajló életminőség 
vizsgálatok (Health related quality of life, HRQOL) epilepsziások körében a 
következő változók fontosságát hangsúlyozzák:
1. Betegség-változók (rohamsúlyosság, rohamgyakoriság, rohamtípus, 
kóreredet stb.)

2. Komorbiditás-változók: az epilepszia betegséghez társuló 
pszichiátriai zavarok (szorongás, depresszió)

3. Pszichoszociális-változók

4. Társas támogatottság

Az életminőség vizsgálatakor a következő faktorok meghatározóak 
specifikusan az epilepsziás betegek körében, melyet a Quolie-31 teszt 
faktorstruktúrájában is megtalálunk:
1. Roham-aggodalom

2. Emocionális well-being

3. Vitalitás

4. Kognitív funkcionálás

5. Szociális funkcionálás

6. Gyógyszeres mellékhatások

A vizsgálat célkitűzése

A vizsgálat során célkitűzésünk epilepsziás betegek pszichoszociális 
állapotfelmérése és életminőség vizsgálata kontroll csoportként 
összehasonlítva krónikus gerincfájdalommal élő betegekkel és egy sine morbo 

404  Wilson, I. B., Cleary, P. D. (1995)
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csoporttal. További célkitűzésünk egy szűkebb epilepsziás célcsoporton 
belül, kvalitatív adatok gyűjtésével, családdinamikai és interakció-elemzéses 
vizsgálatok elvégzése.

A vizsgálat módszere

Vizsgálatunk módszereit tekintve összeállítottunk egy Pszichoszociális 
Állapotfelmérő Füzetet, mely a nemzetközi irodalomban használatos 
standardizált, rövidített kérdőívek segítségével méri a vizsgálati személyek 
pszichoszociális állapotát.
A Pszichoszociális Állapotfelmérő Füzet tesztjei:
 • WHO 5 tételes Jól-lét kérdőív
 • Diener-féle Élettel való elégedettség-skála (SWLS)
 • Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
 • Beck: rövidített depresszió-skála (BDI)
 • Rosenberg-féle Önértékelés Kérdőív
 • Piedmont-féle Spirituális Transzcendencia-Skála (STS)
 • Schwartzer-féle Én-hatékonyság Kérdőív
 • Betegségészlelés Kérdőív (IPQ-R)
 • Freiburgi Betegség Feldolgozás Kérdőív (FKV-LIS)
 • Caldewell-féle Társas Támogatottság Kérdőív
 • Rehabilitációs Kérdőív
A Pszichoszociális Állapotfelmérő Tesztfüzet tartalmazza a betegség 
specifikus mérőeszközöket, melyek az epilepsziás betegek esetén a következő 
teszteket jelenti:
 • SHE: Szubjektív Hátrányokat mérő kérdőív
 • Liverpool Rohamsúlyossági Skála
 • QUOLIE-31
 • Neurotoxicitás Skála II
A betegség-változók vizsgálata során összeállítottunk egy „Epileptológiai 
kérdőívet”, melyet a beteg kezelő orvosa töltött ki, vagy ennek hiányában az 
adatok pótlására az ambuláns lapok átvizsgálása szolgált.

A vizsgálatban résztvevő személyekkel kapcsolatos vizsgálati kritériumok a 
következők:
 • 18-75 év közötti férfiak és nők;
 • Diagnosztizált epilepszia betegség neurológus szakorvos által
 • Befejezett 8 általános iskola
 • 1 éve fennálló betegség
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 • Nem volt műtéti beavatkozás
A vizsgálati személyek az Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet, 
valamint a Szent János Kórház és az Epihope epilepszia specifikus rendelő 
betegei közül kerültek ki. 

Vizsgálati eredmények

Általános adatok
A mintában a nemek gyakorisága: nők 65,3%, férfiak: 34,7%. Az átlagos 
életkor: 38,7, míg a std: 11,89 volt.
Szociodemográfiai adatok
A vizsgált epilepsziás betegek 89,1% városban, 10,89%-a falun lakik. A 
legmagasabb iskolai végzettségre kérdezve elmondható, hogy a betegek 
61,38%-a középiskolai érettségivel rendelkezik, főiskolai vagy egyetemi 
diplomája 10,89%-nak van.
A jelenlegi vagy utolsó munkakörére kérdezve, a vizsgálati személyek 
57,4%-a szakmunkás, segédmunkás vagy betanított munkás, 23,8%-a 
szakalkalmazott vagy ügyviteli dolgozó. Vezetői munkát mindösszesen 5% 
végez, tanuló 12,9%. Jogi helyzetüket vagy jelenlegi fő tevékenységüket 
tekintve alkalmazottként dolgozik 45%, nyugdíjas 17% és háztartásbeli, vagy 
gyermekkel otthon van a betegek 18%-a. A betegek 9%-a vállalkozó, jelenleg 
tanul 7%, eltartott 1%, egyéb: 3%.
A vizsgálati személyek 52%-a él párkapcsolatban, 42,1%-ának nincs 
élettársa, és 5,9%-a él valamilyen más családtaggal. A betegek 55%-ának 
nincs gyermeke, 26%-nak egy gyermeke van, 11%-nak két gyermeke, 5%-
nak 3 gyermeke, és 1%-nak 5 gyermeke van.
Az elmúlt 2 évben előforduló stressz keltő események közül haláleset a 
betegek 34,3%-nál, anyagi veszteség 28,4%-nál, valamint a munkahely 
elvesztése 17,6%-nál fordult elő. 
Dohányzás a vizsgált személyek 24,5%-nál, alkoholfogyasztás 34,3%-nál 
fordult elő, bár bevallottan rendszeres, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás 
csak az esetek 2%-ban volt regisztrálható. Gyógyszerfüggőségre az esetek 
14,1 százalékában panaszkodtak a vizsgálati személyek.
A rendszeres testmozgásra rákérdezve kiderült, hogy a meglévő adatok 
alapján az epilepsziás betegek 44%-a nem végez rendszeresen testmozgást.
Az alvászavarokra, alvási nehézségekre kérdezve elmondható, hogy a betegek 
41,6%-a 8 órát vagy annál többet alszik éjszakánként, ami nagyon fontos a 
betegségük kezelése szempontjából, viszont 11,9% kevesebbet alszik, mint 
6 óra. Az alvás minőségét megítélve a vizsgálati személyek 46,5%-a jónak 
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vagy kiválónak értékelte alvása minőségét, 41,6% közepesnek, míg 11,9 % 
rossznak vagy nagyon rossznak. Rendszeres elalvási problémákra a betegek 
18%-a utalt.
A leggyakrabban előforduló egészségügyi problémák közül az elmúlt 5 évben 
a betegek között 37,3%-ban fordultak elő lelki problémák, 22,5%-ban ízületi 
és mozgásszervi problémák, valamint 21,6%-ban alvászavarok.
A saját egészségi állapot szubjektív megítélésében elmondható, hogy a 
legtöbb beteg jónak (41%) vagy közepesnek (36%) ítélte meg állapotát, míg 
9% rossznak, 7% nagyon rossznak, és 7% kiválónak. A HADS szorongás 
skáláján a betegek 32,4%-a mutat szorongást, míg depressziót 6,9%.

A betegség-változók alakulása a mintában

A rohamtípusok gyakoriságát tekintve megállapítható, hogy az un. Nem 
Idiopáthiás-Fokális Rohamok fordultak elő 73,46%-ban, ezt követi az 
Idiopáthiás-Generalizált Rohamok gyakorisága 24,48%-kal, majd 1,02%-kal 
az Idiopáthiás Fokális, valamint a Nem-Idiopáthiás Generalizált Rohamok 
következtek.
A betegség kezdete leginkább serdülőkori (30%) és felnőttkori (25%) volt. 
A betegek 64,9 százalékánál nem regisztráltak más krónikus betegséget. Az 
előforduló leggyakoribb krónikus betegségek közül első helyen a pszichiátriai 
zavarok köre áll 18,55%-kal, majd a vaszkuláris megbetegedések állnak 
5,15%-kal.
A betegség-változók közül rákérdeztünk az állapot javulására az elmúlt 
évben, a pszichogén nem epilepsziás rohamok előfordulási gyakoriságára, az 
aura és a homályállapot előfordulási gyakoriságára, a rohamnapszakra és a 
rohamok kiváltó tényezőire.
A rohamtípusok közül leggyakoribb 43,88%-kal a Komplex Parciális Rohamok 
előfordulása volt, ezt követte 26,53%-kal az un. Generalizált Tónusos-
Klónusos Rohamok előfordulása. A vizsgálatban a 2-es Rohamtípusokra és 
a 3-as Rohamtípusokra is rákérdeztünk, hiszen nem csak egy típusú roham 
jelenhet meg a rohamozások alkalmával.
Az orvosok vizsgálata alapján kognitív zavar a betegek 29,59%-nál, míg 
pszichiátriai zavar 30,61%-ban jelentkezett.
Vizsgálatunkban az életminőséget leginkább meghatározó tényezők 
összefüggéseit, valamint az egyes betegségek közötti különbségeket, a 
változók közötti kölcsönhatásokat vizsgáljuk. 
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Automatizmusok, epilepsziás automatizmusok

Az automatizmusok megjelenése a következő betegségekkel összefüggésben 
vizsgálhatók (McScherry, 2004)

- Diabetes / Hypoglycémia
- Hypoglycémia
- Disszociatív zavar
- Alkohol – és drogfogyasztás esetén beálló atipikus reakciók
- Alvási apnoe

Epilepszia, epilepsziás automatizmusok
Az Epilepszia Foundation az automatizmusokat kényszerű, nem irányított 
mozgásokként írja le, melyek a komplex parciális rohamokhoz kapcsolva, 
valamint az atipikus absence rohamok alatt jelennek meg, de nem utalnak a 
posztiktális állapotra.405 (www.epilepsyfoundation.org/about/glossary/cfm). 
Az ILAE definíciójában az automatizmusok többé-kevésbé koordinálatlan, 
ismétlődő mozgások, amik akkor következnek be, amikor a kogníció 
romlik és a történésekre a beteg nem emlékszik. Ez a viselkedési aktivitás 
gyakran hasonlít a szándékos mozgási aktivitásokra, ugyanakkor könnyedén 
folytatódhat egy preiktális aktivitásba.406

Engel és Pedley szakkönyvében az automatizmus egy ismétlődő, akaratlan 
és tudattalan viselkedés, amit a betegek közvetlenül a roham alatt (iktálisan) 
vagy közvetlenül a roham után (postiktálisan) produkálnak.
Az automatizmusok típusai: 

- Vokális (egyszeri vagy ismétlődő hangok, morgások vagy sikolyok)
- Verbális (egyszeri vagy ismétlődő szavak, frázisok vagy rövid 

mondatok)
- Spontán, sztereotíp mozgások, melyek az éntől és a környezeti 

hatásoktól függetlenek
- Interaktív, nem sztereotíp mozgások, melyek az éntől és a környezeti 

hatásoktól nem függetlenek
Az epilepsziás rohamok hirtelen, figyelmeztetés nélkül megjelenő állapotok, 
ahol a tudatos kontrollvesztés is bekövetkezhet. A Komplex Parciális 
Rohamok köre jelenthet nehézséget jogi szempontból, ugyanis a tudatvesztés 
mértéke, fokozata ebben az esetben nem egyértelmű. Abban az esetben, ha 
az epilepsziás beteg volán mögé ül egy roham utáni kitisztulást követően, 
akkor betegségének tudata súlyosbító tényezőként fog megjelenni, tettéért 

405  www.epilepsyfoundation.org/about/glossary/cfm
406  www.ilae-epilepsy.org/ctf/gloss-frame.html
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felelősséget kell vállalnia.407

A roham alatt bekövetkező epilepsziás automatizmusok súlyos mértékben 
károsíthatják az akaratlagos cselekvéseket és a self-érzés egészét. Damasio 
(1999) meghatározásában ez egy éber állapot, de tudatosság nélkül, ami a 
„dreamy state” állapothoz hasonló. A TLE betegeknél az akarati cselekvés 
zavara áll fenn, látszólag céltudatosan hajthatja végre a beteg a többnyire 
rutin-alapú, túltanult tevékenységét, anélkül, hogy később emlékezne rá.408

A TLE betegeknél a tudatosság és az amnézia ködösségének jelzéseit már jól 
el lehet különíteni, míg a LPTR esetén az aura és az ictus során fellépő fázisok 
már nehezebben elkülöníthetők. A tünetek és a ködös tudatállapot jelzéseit, 
a proto-selfet és a core-consciousness, valamint az érintett agyterületeket 
vizsgáljuk a rohamot megelőző aura során, az ictus, azaz a roham lezajlásakor 
és a postictus, vagyis a roham utáni homályállapotban.409

Az epilepszia betegség kapcsolata az erőszakos viselkedéssel

Borum és Applelbaum (1996)410 az epilepsziás rohammal összefüggésben 
megjelenő erőszakos viselkedésnek alapvetően három típusát különíti 
el. Iktális erőszakos viselkedés alatt a roham alatt megjelenő erőszakos 
viselkedések körét érti. Interiktális erőszakos viselkedés a rohamok közötti 
időszakban megjelenő erőszakos viselkedés, mely legtöbbször a komorbid 
pszichiátriai zavarokkal van összefüggésben. Leggyakrabban azonban a 
postiktális állapotokkal, vagyis a rohamot közvetlenül követő időszakkal 
hozták összefüggésbe e viselkedések megjelenését.411

Reuber és Mackay (2008) tanulmánya alapján az erőszakos viselkedés 
megjelenése kapcsán a generalizált rohamok közül különösen fontos szerepet 
kap a Tónusos-Klónusos Rohamok köre, vagy más néven az un. grand 
mal vagy nagy roham. A parciális rohamok körében a Komplex Parciális 
Roham, valamint a Generalizált Komplex Parciális Roham esetén jelenik 
meg az eszméletvesztés, valamint a roham végén az un. postiktális állapot. 
Hangsúlyozzák a temporális lebeny epilepszia előfordulási gyakoriságát, és 
a neurobiológiai területek közül a frontális lebeny és a limbikus-rendszer 
fontosságát.412

S.Fazel (2011) tanulmányának eredményei alapján az epilepszia betegség 
407  Rumbold J. (2013) 
408  Pontius A.A., LeMay M.J. (2003) 
409  Pontius A.A., LeMay M.J. (2003)
410  Borum R., Applelbaum K. (1996)
411  Mart E.G., Connelly A.W. (2010) 
412  Mart E.G., Connelly A.W. (2010)
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kisebb mértékben valószínűsíti az erőszakos bűncselekmények előfordulását, 
mint a TBI (Epilepszia esetén > aOR=1,5; 95% CI, míg TBI esetén aOR=3,3; 
95% CI). Kábítószer használat esetén a valószínűségi-együttható jelentősen 
csökkent, valamint, ha a betegség kezdete 16 éves kornál előbbre datálható. 
Ellentmondásos eredményük, hogy szignifikánsan alacsonyabb volt az 
erőszakos bűncselekményt elkövetettek száma a rohamtípusokat tekintve 
Komplex Parciális Rohamok, valamint Generalizált Rohamok esetén. A 
rohamsúlyosság pedig nem hozott szignifikáns eltéréseket e kérdésben.413

Fazel hangsúlyozza, hogy a rohamtípusok közötti eltérések, a pontos 
neurobiológiai mechanizmusok tanulmányozandók, valamint vizsgálandók a 
genetikailag erősen meghatározott személyiségvonások, a korai környezeti 
behatások, valamint ezen faktorok kölcsönhatásai. A beszámíthatóság 
kapcsán fontos lenne elkülöníteni azon betegeket, akik drogot és alkoholt 
fogyasztanak, valamint azon betegeket, ahol az agresszív viselkedések 
ismételt gyakorisággal fordulnak elő. E betegek körében az erőszakos 
viselkedések feltételezése miatt a stigmatizáció is egy vizsgálandó területet 
képez.414

Befejezés

Az automatizmusok során problémát jelent ennek a fogalomnak a 
szemantikai kétértelműsége. A klinikus szakértők sem értenek egyet az 
automatizmusok során fellépő komplexitás és céltudatosság kapcsán. A 
klinikusok automatizmusok alatt azon automatikusan megjelenő mozgásokat 
értik, melyek szándékos kontroll és tudatosság nélkül következnek be, amely 
kétségbe vonja a felismerési képességet és az akarati képességet.
Rolnick és Parvizi a PubMed adatbázisban található 179 epilepsziával és 
automatizmusokkal összefüggő tanulmányok körét átvizsgálva, a következő 
megállapításokat tették a definíciós problémákat illetően:

1. Egyes tanulmányokban az automatizmusok tudatzavar alatt 
megjelenő aktivitások, míg más tanulmányokban megtartott tudat 
mellett fellépő mozgási aktivitások.

2. Az epilepsziás automatizmusok megjelenhetnek iktális és postiktális 
állapotokon belül, ugyanakkor a tanulmányokban e két állapot között 
a különbség nem definiált.

3. Valamint az automatizmusok komplexitása nem jól definiált. (A 179 

413  Fazel S., Lichtenstein P., Grann M., Lanstrom N. (2011)
414  Fazel S., Lichtenstein P., Grann M., Lanstrom N. (2011)
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tanulmányból 5 esetben volt a viselkedési profil pontosan meghatározva)415

Az orvostudomány és a jog feltételezi azt, hogy az automatizmusok egy 
tudattalan, tudatzavart állapotban jönnek létre, ugyanakkor a tudatosság 
mértékét vagy annak hiányát még nem tárták fel kellőképpen. Így felmerül 
a kérdés, hogy mi alapján feltételezhetjük, hogy a beteg által mutatott 
viselkedés akarat vagy szándék nélküli? Mennyire lehetnek a beteg vádlottak 
tisztában a kontextuális információkkal, a normákkal és a szabályokkal abban 
a pillanatban? Hogyan határozzuk meg a felismerési képesség és az akarati 
képesség mértékét az automatizmus lezajlása során?
A tudatosság fokozatának meghatározásában külön kellene vizsgálni a 
célirányos válaszkészséget, a nyelv, a memória és a figyelem működését, 
melyek a tudatos állapot összetevői. Ez az a kérdés módszertani problémákat 
vet fel, hiszen előfordulhat az is, hogy a beteg az automatizmus alatt teljesen 
tudatánál van, csak a későbbiekben nem tudja felidézni az eseményeket, 
ami sokkal inkább amnéziával összefüggő problematikára utal, mintsem a 
tudatosság hiányára. Az esetleges felidézés képtelensége mögött nyelvi vagy 
figyelmi zavar is állhat. Így a metodológiai probléma feloldása kapcsán 
célszerű lenne epilepsziás betegeknél rohamok során az iktális és postiktális 
állapotokban fellépő kogníció milyenségét e specifikus területeket érintve 
vizsgálni.416

Bár az egyes egészségügyi kondíciók és betegségek a beszámíthatóságot 
érintve adott bűncselekményeknél és a közlekedési balesetek során a 
vádlottak számára védelmet biztosítanak, mégis szigorú mérlegelésre van 
szükség a közbiztonság megteremtése érdekében. Az automatizmusok során 
figyelembe kell venni a kontrollvesztés mértékét és a vádlottak önhibából 
eredő tevékenységeit, melyekkel megelőzhető lett volna a kriminális 
cselekmény bekövetkezése.417
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A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG 
KARHATALMI TEVÉKENYSÉGE

Less Ferenc

Készenléti Rendőrség, 
Budapest, Magyarország
Debrecen, Magyarország

Absztrakt

A karhatalom nem új keletű szolgálati forma, hiszen a történelem 
folyamán mindenkor szükség volt arra, hogy a hatóságok által hozott 
döntéseket kikényszerítsék, illetve a megbomlott közrendet helyreállítsák. 
A Kiegyezést követően a polgári állam vezetői a karhatalmi szolgálatnak 
nevezett tevékenységre kijelölték a megfelelő rendvédelmi illetőleg katonai 
szervezeteket. Ahogy a polgári-liberális állam kialakítja a polgárokat megillető 
alapvető jogok garanciáit, úgy válik el a rendvédelem és így a karhatalmi 
tevékenység is a katonaitól, majd különböző átmeneteken keresztül lesz 
az a „civil” rendvédelmi szervek kizárólagos feladatköre. Előadásomban a 
csendőrség Kiegyezést követő karhatalmi tevékenységét mutatom be.

Kulcsszavak: csendőrség, karhatalom, tömegkezelés, közbiztonság, 
rendvédelem
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Bevezetés

A történelem folyamán mindenkor szükség volt arra, hogy a 
hatóságok és az elöljáróságok által hozott döntéseket – ha kell – erővel is 
kikényszerítsék, illetve hogy a megbomlott közrendet helyreállítsák. E cél 
elérése érdekében legtöbbször elég volt néhány „hatósági közeg” kiküldése, 
de számos esetben jelentősebb létszámú tömeg ellenében kellett intézkedniük 
a rendfenntartóknak. A jelentősebb tömeggel szembeni fellépés azonban nem 
egyszerű feladat, hiszen fegyelmezett, megfelelően kiképzett és pártatlan 
végrehajtó munkatársakat igényel, annak érdekében, hogy a feladatra 
kivezényelt rendfenntartó egység, (legyen az rendőri, csendőri vagy katonai) 
ne okozzon aránytalanul nagy érdeksérelmet. A polgári állam vezetői az ilyen 
jellegű, korábban karhatalmi szolgálatnak nevezett tevékenységre létrehozták 
vagy kijelölték a megfelelő rendvédelmi illetőleg katonai szervezeteket, 
továbbá létrehozták az ez irányú működésük jogszabályi hátterét. 

A karhatalom fogalma

A karhatalom célját 1876-ban következőképpen fogalmazta meg 
a Honvédelmi Minisztérium: „a közhatóságok támogatása, hogy ez által 
azoknak törvényes rendelkezéseik és hivatalos működéseik ellenében 
vetett erőszakos ellenállás ellen, a szükséges anyagi erő szolgáltassák.” 
(Honvédelmi Miniszter 1876, 286-89) 

A karhatalom Egyed István szerint nem más, mint a „foganatosítás 
egy módja, amikor a természet vagy emberi erő támasztotta ellenállás 
legyőzésére erőhatalom szükséges.” (Egyed 1912, 530)

A m. kir. honvédelmi miniszter 1896. évi 6707/eln. számú utasítása 
szerint „a karhatalom czélja a közhatóságokat támogatni, hogy ezáltal azok 
– törvényes intézkedéseik és hivatalos ügyködéseik alkalmával – valamely 
erőszakos ellentállás leküzdésére a szükséges anyagi erőre támaszkodhassank” 
(m. kir. honvédelmi miniszter 1896, 385).

Egyed István a karhatalom jelentőségének igazolására azt írja: „Talán 
fölösleges bővebben bizonyítgatni, hogy a katonai karhatalom mily nagy 
erkölcsi erő az államban s mennyire biztosítja a katonaság fennmaradását még 
a világbéke sokat kívánt, de eljövetelében annál kétségesebb korszakában 
is. A karhatalom által lehet úrrá az állam széthúzó törekvések, államellenes 
bűntettek, államcsínyek és forradalmak között saját területén; csakis a 
karhatalom által védheti meg, tarthatja fenn kétséges viszonyok között 
államiságát.” (Egyed 1912, 529)
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 A csendőrség karhatalmi célú bevetésének lehetőségeit különböző 
jogszabályokban rögzítették, például az igazolatlanul távollévő vagy a 
munkahelyükről indokolatlanul távozó mezőgazdasági munkások munkára 
kényszerítésének (II. tc. 1889, 37. §) vagy a büntető eljárás terheltjei 
előállításának szabályairól szóló rendelkezésekben (XXXIII. tc. 1896, 131. §. 
2). Az ilyen jellegű felkérések teljesítésére nem minden esetben volt szükség 
rendvédelmi egységek bevetésére, azokat legtöbbször két fős járőrrel oldották 
meg. (Parádi 2011, 112)

A karhatalmi feladatok végrehajtása nem számított a rendvédelmi 
szervek monopóliumának, azt a közös hadsereg és a Magyar Királyi 
Honvédség alegységei egyaránt végezhették. Szükség is volt a haderő ilyen 
célú igénybevételére, hiszen a települési önkormányzatok által működtetett 
rendőrségek kiképzettségük, felszereltségük és létszámuk folytán nem voltak 
képesek maradéktalanul eleget tenni az ilyen irányú igénybevételeknek. 
A karhatalmi tevékenység végrehajtói közül azonban a Magyar Királyi 
Csendőrség tűnik ki leginkább.

A Magyar Királyi Csendőrség karhatalmi tevékenysége

A csendőri szervezetek első magyarországi létrehozására a szabadságharc 
leverését követően, a neoabszolutizmus időszakában került sor. Európában 
már korábban is felbukkantak a csendőrség elődjeiként figyelembe vehető 
rendvédelmi szervezetek, azonban a Habsburg-birodalomban csak a napóleoni 
háborúkat követően szervezik meg az első csendőri alakulatokat – mintaként 
használva a francia hatalom által korábban meghódított, majd a Habsburg 
Birodalomhoz ismét visszakerült Lombardia csendőrségét. A franciák az 
általuk korábban kialakított közigazgatási rendszer keretén belül, saját 
mintára állították fel a csendőri szervezetet, amely mint katonailag szervezett 
őrtestület (Parádi 2011, 114), kiválóan kiegészítette a francia hadsereget, 
átvéve az elfoglalt területek rendvédelmi feladatait. Lombardiában is ez 
történt, és a visszahódítást követően sem került sor a francia mintájú szervezet 
megszüntetésére, hanem azt tovább „üzemeltették” (Parádi, 2011, 43-44). A 
császár Ferenc József 1849. július 08-án rendelte el a csendőrség szervezetének 
kiépítését birodalma területén, amelyben, fénykorában 16.340 gyalogos és 
2.307 lovas csendőr szolgált és elsősorban a lakosság többségének lakóhelyet 
biztosító vidéki területek rendjének fenntartásáért felelt (Artner 2012, 14).

A császári csendőrség nem nyerte el a magyar lakosság szimpátiáját, 
mivel a szabadságharc leverését követően abban az uralkodó egyik elnyomó 
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szervezetét látta, melynek tagjai akár a magyaros szakáll viseléséért is 
fogdába zárhatták annak birtokosát.

Az 1867-es kiegyezést követően a rendvédelem a Magyar Királyság 
belügyévé vált, kívül eset a közös ügyek csoportján, ezért a császári 
csendőrséget – a fenti okok miatt – báró Wenckheim Béla belügyminiszter 
1867. március 20-ai rendeletével megszüntette (Királyi rendelet 1867, 51). 
A Magyar Királyság területén állomásozó csendőri alakulatokat fel kívánták 
oszlatni. Azonban az Erdélyben és Horvátországban állomásozó csendőri 
ezredek jóval sikeresebben tevékenykedetek, mint más hazai rendvédelmi 
szervezet, így a kormányzat úgy döntött, hogy azokat megtartja, átkeresztelve 
Magyar Királyi Erdélyi Csendőrség illetve Magyar Királyi Horvát-Szlavón 
Csendőrség elnevezésre (Artner 2012, 14-15).

A vizsgált korban a magyar rendvédelmi szervek felett nem létezett 
központi irányítás, azokat egyaránt létrehozhatták állami illetve önkormányzati 
szervek (Csapó and Parádi 2012, 30). A központi államhatalom által kialakított 
és irányított rendvédelmi szervek, valamint az önkormányzati szervek között 
jelentős különbség volt a hatékonyság területén. Bebizonyosodott, hogy a 
városok és a nagyobb lélekszámú települések közrendjéért, közbiztonságáért 
felelős önkormányzatok képtelenek megfelelő színvonalon ellátni ez 
irányú tevékenységüket. A kisebb településeken illetve a külterületeken 
még rosszabb volt a helyzet, ezért látva a két fent említett csendőri ezred 
eredményes rendvédelmi munkáját, 1881-ben létrehozták a Magyar Királyi 
Csendőrséget, amely mintegy öt év alatt vette át az ország vidéki területének 
rendvédelmi tevékenységét. A döntés helyességét támasztja alá az a tény, 
hogy a következő években a csendőrség a legtakarékosabb és leghatékonyabb 
rendvédelmi szervezetnek bizonyult (Parádi 2012, 83-84). A csendőrség 
működési területe eltért a megyei és városi önkormányzatok illetékességi 
területeitől elrendezésétől, ez által is biztosítva a rendvédelmi szerv azoktól 
való függetlenségét, befolyásmentes működését (Szikinger 2012, 143).

Bár a csendőrség illetékessége nem terjedt ki a városokra, azok 
bizonyos feltételek teljesítése mellett, nem haszonszerzésre törekedő díj 
ellenében igénybe vehették a szervezet szolgáltatásait. Ezzel a lehetőséggel 
elsősorban a városi önkormányzatok illetékesei éltek, leginkább a külterületeik 
vonatkozásában (Szikinger 2012, 89-90).

Az önkormányzatok a karhatalom vonatkozásában is rászorultak a 
csendőrség segítségére. Az általuk működtetett rendvédelmi szervek ereje és 
képzettsége elmaradt a csendőrségétől. Minden önkormányzat maga alakította 
ki a rendvédelmi egységeit, különböző egyenruhákba öltöztetve és különböző 
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fegyverekkel, eszközökkel ellátva azok személyi állományát. A kiképzés és 
a rájuk vonatkozó szabályok is önkormányzatról önkormányzatra változtak, 
lehetetlenné téve az egységes fellépést, a rendvédelmi állomány közös, egy 
személyi vezetés alá rendelését. További problémaként merült fel, hogy 
ezeket a szerveket az önkormányzatok pénzügyileg maguk finanszírozták, 
így számukra nem lett volt célszerű azokat illetékességi területükön 
kívülre vezényelni és más hatóságok részére átadni. A karhatalmi feladatok 
elvégzésével – a felsorolt okok miatt – sokszor azonban a csendőrséget bízták 
meg.

A csendőrségi karhatalom fogalmát az 1927-ben, a Magyar Királyi 
Csendőrség számára kiadott Szervezeti és szolgálati utasítás úgy olyan 
csendőrjárőrként vagy csapatként határozza meg „amely a közhatóságok vagy 
hatósági személyek támogatására olyan célból van kirendelve, hogy azoknak 
hivatalos eljárásukban esetleges erőszakos ellenállás vagy támadás leküzdése 
végett a szükséges erő rendelkezésükre álljon.” Ennek következtében a 
csendőrség alapvető rendeltetései közé tartozott a karhatalmi tevékenység 
elvégzése, hiszen abból a célból hozták létre, hogy más hatóságok döntéseit 
akár erővel, végső soron fegyverhasználattal is kikényszerítse. A karhatalom 
igénybevételének alapvető feltétele volt, hogy a hatósági eljárással szembeni 
ellenszegülés megvalósuljon, de legalább számolni kelljen vele (Szervezeti 
és … 1927, 526.p).

Csendőrségi karhatalmat igényelni lehetett hatóságok, bíróságok, és 
hivatalos kiküldetésben eljáró hatósági személyei védelmére, támogatására, 
az általuk kiadott jogszerű rendelkezések végrehajtásának biztosítására. A 
karhatalom kirendelését kérhették továbbá a katonai, közbiztonsági és más 
törvényszerű fegyveres testületeknek és szervezeteknek, valamint azok 
hivatalból eljáró tagjainak támogatására, segítségére is (Szervezeti és … 
1927, 527.p). A karhatalmi szolgálatra vezényelt csendőr feladata volt az 
eljáró hivatalos személyeket megvédeni az őket ért erőszakkal szemben, azok 
akadályoztatásmentes munkáját biztosítani.

A karhatalmat közvetlenül igénybe vehette a belügyminiszter, a 
kormánybiztosok, a vármegye alispánja (helyettese), a királyi ügyészség, 
a királyi törvényszék és a királyi járásbíróság elnöke (helyettesei). Szintén 
közvetlenül igényelhették a csendőröket karhatalmi feladatra a vizsgáló 
bírák, a kiküldött bírák, királyi ügyészek, az illetékes járás főszolgabírója 
(helyettese), az állami rendőrségi hatóság vezetője (helyettese). Ez utóbbi 
esetében csak arra a területre kérhették a karhatalmat, ahol a közbiztonsági 
szolgálatot a csendőrség teljesítette. Az előbb felsorolt hatóságok, bíróságok 
és személyek közvetlenül a csendőrőrs parancsnokához fordulhattak, illetve 
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a szolgálatot teljesítő járőrt is felkérhették ilyen jellegű feladatra (Szervezeti 
és … 1927, 528.p).

Sürgős esetben, amennyiben a késedelem veszéllyel járt volna, a 
karhatalmat közvetlenül igényelhették a honvédség, vámőrség, folyamőrség 
szolgálatában álló egyének, járőrök és ezek parancsnokai, az állami 
rendőrség és pénzügyőrség szolgálatban lévő beosztottjai és parancsnokai. 
Szintén e feltétel teljesülése esetén kérhették a karhatalmi tevékenységet a 
rendőri hatóságok önálló intézkedésre jogosított kiküldött tagjai, a községi 
elöljáróságok tagjainak kivételével, továbbá a büntetés-végrehajtási 
intézmények igazgatói, a kirendelt bírósági végrehajtók és a községi 
elöljáróságok is (Szervezeti és … 1927, 529.p).

A csendőr azonban a biztosított hivatalos eljárásban aktívan nem 
vehetett részt.  Az eljárás jogszerűségéért az eljáró személy felelt, azt a csendőr 
nem bírálhatta. Az eljárás nyilvánvalóan törvénytelen volta esetén azonban a 
biztosító csendőrnek fel kellett szólítania az eljáró személyt, hogy azt fejezze 
be, kilátásba helyezve a karhatalmi segítség beszüntetését. Amennyiben a 
felszólítás nem vezetett eredményre, a csendőr közvetlen elöljárója és az 
eljárást folytató személy felettes szervének értesítése mellett köteles volt a 
karhatalmi segédletet befejezni. A csendőrséget karhatalmi célra kivételes 
esetektől eltekintve csak a saját illetékességi területén lehetett igénybe 
venni, azon kívül csak a belügyminiszter engedélyével tevékenykedhetett 
(Szervezeti és … 1927, 530.p). 

A csendőrség önállóan, saját elhatározásból rendelhetett ki karhatalmat 
a közbiztonságot súlyosan veszélyeztető mozgalmak, zavargások, csendőrök 
elleni támadások, azok lefegyverzése, nagyobb mértékű fegyverhasználattal 
járó cselekmények elkövetése esetén. Ilyen jellegű jogsértések elkövetésének 
kezelésére az osztályparancsnok köteles volt legalább egy szakasz erővel 
beavatkozni, a közrendet helyre állítani (Szervezeti és … 1927, 533.p).

A magyar csendőrségre – diszlokáltsága folytán – nem volt jellemző 
a nagyobb személyi állomány összevonásával járó csapaterő kialakítása, 
azonban jellegénél fogva, a Honvédség erőin kívül, mégis ez a szervezet volt 
az, amely képes volt nagyobb karhatalmi erőt kiállítani. A katonai fegyelem, 
a speciális felkészítés és szakértelem miatt, ilyen jellegű tevékenység 
végrehajtására elsősorban a csendőrök igénybevételét preferálták a hatóságok 
(Parádi 2011, 93-94).

A demonstrációkra, „népgyűlésekre”, választásokra kivezényelt 
csendőri erő parancsnoka köteles volt az illetékes hatóságoknál, a 
választási bizottságok elnökeinél jelentkezni és annak a rend fenntartására, 
helyreállítására irányuló felhívásait köteles volt teljesíteni – azonban a 
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végrehajtás módját a karhatalom parancsnoka önállóan határozta meg 
(Szervezeti és … 1927, 534.p).

Befejezés

A korszakot vizsgálva megállapítható, hogy a nagyobb számú tömeggel 
szemben alkalmazott karhatalmi tevékenység végrehajtása esetében nem a 
rendvédelmi szervekre hárult a politikai demonstrációk és a nagyobb számú 
érdeklődőt vonzó tömegrendezvények megtartásának elbírálása, megtiltása, 
hanem a választóknak (még ha akkoriban nem is minden társadalmi réteg 
tagja rendelkezett választójoggal) politikailag felelős országgyűlés, állami 
vagy helyi kormányzat döntött a kérdésben. Így tulajdonképpen a kirendelt 
karhatalmi erő gyakorlatilag csak az illetékes szerv döntésének szerzett 
érvényt, még ha erőszakot vagy fegyvert használva is, annak elrendeléséért a 
felelősség nem őt terhelte.
  Megállapítható, hogy a kor jogi szabályozása kialakította a karhatalmi 
tevékenység jogi garanciáit is, még ha azt nem is olyan részletesen írták körül, 
mint a jelenlegi normák rendelkezései. A kor felfogásával nem ellenkezett a 
tűzfegyverek tömeg elleni használata, így időnként a karhatalmi tevékenység 
halálos vagy súlyosan sérült áldozatokkal is járt – a tűzfegyverek tömeggel 
szembeni alkalmazásának megtiltására még sok évtizedet kellett várni. 
Mindezek ellenére nem volt tipikus az ilyen komoly következménnyel járó 
tömegkezelés, és ez nyilvánvalóan a jogi korlátoknak, a beosztotti állomány 
szakértelmének, fegyelmének volt köszönhető.

Mai szemmel visszatekintve a 100 évvel ezelőtt időszakra, nem kell 
szégyenkeznünk az ősök karhatalmi, tömegkezelési tevékenysége miatt. 
Annak ellenére sem kell szégyenkezni, hogy volt a magyar történelemnek 
olyan időszaka, amikor az e tevékenységet végző szervezeteket és személyzetét 
kollektíve bűnösnek állították be hazánk lakossága előtt, hivatkozva arra, 
hogy a nép és proletáriátus elnyomói voltak.
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A HAJLÉKTALANSÁG RENDÉSZETI 
PROBLEMATIKÁJA

dr. Mátyás Melinda

NKE RTK, 
Budapest, Magyarország

Bevezetés

Napjainkban, az európai társadalmakban megjelenő problémák közül a 
hajlék nélküliek kérdése visszatérően megoldás után kiált. Az Európai Unió 
már nemcsak a kezelni akarja, hanem véglegesen fel kívánja számolni ezt 
a sokarcú társadalmi problémát. Központi prioritásként határozta meg a 
hajléktalanság megelőzését, a hajléktalanok számára biztosított minőségi 
szolgáltatások előmozdítását és a megfizethető lakhatáshoz való hozzáférést, 
illetve az annak fenntartásához biztosított támogatást.418 A tagállamokban, 
így hazánkban is egyre növekszik az utcán élők száma. Az állam nemcsak 
a nemzetközi elvárásoknak kell, hogy megfeleljen, a társadalom számára 
is egyre fontosabbá válik a folyamat megállítása, és visszafordítása. A 
hajléktalanság, mint jelenség ugyanis magában hordozza a közterületeken 
alvást, élést, az alkoholizmust, vagy egyéb deviáns magatartást, melynek 
hatása az átlagpolgár mindennapi életében is lecsapódik. Az emberek 
biztonságérzetét, a komfortérzetét rontja a közterületen élők csoportja. 
Bár a társadalom egy része aktívan tesz a hajléktalanokért, mások „csak” 

418 European Consensus Conference on Homelessness file:///C:/Users/User/

Downloads/HU_Executive%20Summary_FINAL.pdf (2014.03.01.)
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empátiával kezelik a kérdést, de sokan az államtól várnak beavatkozást, 
problémamegoldást, a biztonságérzetük javítását. Az állam átfogó kezelési 
stratégiát hirdetett meg, amelynek eszközrendszerében egyre inkább helyet 
kapott a kriminalizálás, az állami kényszer, a rendészeti beavatkozás.  2013. 
október 15. óta szabálysértés az életvitelszerű közterületen tartózkodás. A 
tényállás felhatalmazza az önkormányzatokat arra, hogy tilalmi területeket 
határozzanak meg a szabálysértés elkövetési helyeként. Rendeletbe 
foglalhatják azokat a védelmi övezeteket, ahol a helyi közösségi együttélés 
rendjének biztosítása érdekében tiltott a rendszeres, életvitelszerű tartózkodás. 
A közterületen élés tilalmának oka, illetve célja a közegészség, közbiztonság 
fenntartása, a társadalmi együttélés rendjének a fenntartása. Az elfogadott 
rendelkezés hatására egyre több önkormányzat foglalta rendeletbe, mely 
területeken tiltott az életvitelszerű tartózkodás. A törvényi szabályozás 
azonban csak egy újabb lépcsőfoka volt az állami kényszermonopólium, mint 
eszköz alkalmazásában. A jogalkotás már korábban is a szigorításban kereste 
a lehetséges megoldást. A társadalmi problémák kényszerrel történő kezelése 
felveti egy jogállamban az alapjogok érvényre jutását, az arányosság, és a 
legitim célok biztosítását, valamint a hatékonyság kérdését.   

A hajléktalanság, mint jelenség

A hajléktalanság olyan multidimenziós probléma-együttes, mely társadalmilag 
igen beágyazott, és amely jelenség az érintett társadalmi izolációját, teljes 
társadalmi megfosztottságát eredményezi. Győri Péter a hajléktalanságot olyan 
deprivációs állapotként írja le, amely komplex, sokoldalú megfosztottságot 
magában foglaló szociális helyzetet takar.419

A hajléktalanság nem új keletű társadalmi probléma, a kifejezést már a 
háború előtti szociálpolitikai, szociális munkával foglalkozó írásokban 
is megtalálhatjuk.420 A rendszerváltás előtti szocialista időszakban a 
hajléktalansággal, mint kifejezéssel nem találkozunk, a bolyongó, állandó 
lakhatással nem rendelkezőket „csöveseknek”421 vagy - a fiatalok esetében- 
csellengőknek nevezték. A fogalom hosszú évtizedek után jelent meg ismét 
a közbeszédben az 1980-as évek végén, akkor, amikor a tőkés társadalmi 
rendszerre való áttérés földindulásszerű társadalmi változásokat okozott az 
419  Győri Péter: Gyorsjelentés a hajléktalanságról Magyarországon, 1990. Társadalmi 
Riport, 1990 439. old.
420  Schüler Dezső: Hatósági és társadalmi embervédelem Budapesten. Statisztikai 
Közlemények, 90.köt., 1939
421  A kifejezés a”csőben lakó” fiatalok általi rövidítése, Kőbányai János írásaiban 
(Beatünnep (1979), Nemzedék a margón (1982))
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ország termelési viszonyaiban. A hajléktalanság, mint társadalmi jelenség 
a kapitalizmus valamennyi stádiumában létező társadalmi válságtünet volt 
és maradt,422 hiszen mélyen benne gyökerezik a kapitalizmus termelési és 
társadalmi viszonyaiban. A kapitalizmus hiányállapotai (tulajdon-, lakás/
lakhatás hiánya, munka-, pénz-, egészséghiány, személyes kapcsolatok 
hiánya, társadalmi tagságtól, oktatástól, tudástól való megfosztottság) szinte 
valamennyi jelensége mögött, mint kiváltó ok a szegénység szerepel, amelyet 
a széles értelemben vett társadalmi egyenlőtlenségek eredményeznek. A 
piac „uralma” magában hordozza a szélsőséges helyzetek és élethelyzetek 
kialakulását.  A jelenséggel kapcsolatos vizsgálódások is a rendszerváltást 
követően jelentek meg. A hajléktalanok társadalmi megítélésében azóta 
változás következett be. Míg a 90-es években, a rendszerváltás idején még 
„csak” zavaróan hatottak, és a segítő attitűd a lakosság részéről erősebb 
volt, mára ez már átalakult. Jelentős társadalmi csoportok egyre inkább 
intoleránsabbak az utcán élő, általuk látott hajléktalan emberek iránt. A 
társadalmi szolidaritástudatot számtalan tényező befolyásolja, azonban 
az általánosságban elmondható, hogy a segítő szándék- néhány kivételtől 
eltekintve- az önmagunk helyzetének a rosszabbra fordulásával csökken. Az 
állam azonban nem vonulhat ki bizonyos területekről az anyagi források hiánya 
esetén sem. Az alapjogok alaptörvényi szintű garantálásával biztosítva van 
az állami szerepvállalás kötelezettsége. A szociális jogok alkotmányi szinten 
történő megjelenése a XX. század elején ahhoz a gondolathoz kötődött, hogy 
egy jogállam nem hagyhatja a polgárait éhen halni, hanem gondoskodnia 
kell a saját polgárainak anyagi és egészségi, azaz szociális biztonságáról.423A 
rendszerváltást megelőző szocialista időszak kialakította az egyénben azt a 
képet, hogy az állam mindig ott áll az ember mögött (fölött), és biztosítja 
számára a megélhetéshez szükséges alapvető (de ennél nem több) javakat 
(munkát, lakást stb.).424 A rendszerváltozással szükségszerűen végbemenő 
gazdasági szerkezeti átalakításokból eredő tömeges munkanélküliség 
társadalmi méretű problematikáját is elsődlegesen jóléti, szociális 
intézkedésekkel próbálta a „szőnyeg alá söpörni”.425 A hajléktalanság, az 
otthonukat elvesztett emberek helyzetének a kezelése, megoldása végső soron 

422  Rozsnyai Ervin: Az imperializmus korszakváltásai. Rozsnyai Ervin, Budapest, 
2002. 28.o.
423  Takács Albert: A szociális jogok In: Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila (szerk.): 
Emberi jogok. Budapest, Osiris, 2003, 793. o.
424  Téglási András: A szociális állam „erodálása” vagy megmentése?– avagy a szociális 
biztonság az új Alaptörvényben,  http://jesz.ajk.elte.hu/teglasi48.html (2014.03.19.)
425  Téglási A.: u.o.



504

mindig az állam feladata volt. Az alkotmányos alapjogok közül leginkább a 
szociális biztonsághoz való jog, illetve a lakhatáshoz való jog kötődik ehhez. 
Azonban a szociálpolitika, és így a szociális alapjogok biztosítása is nagyban 
függ a nemzetgazdaság mindenkori teherbíró képességétől.426Az állam 
aktív szerepvállalása tehát mindig kötődik az aktuális gazdasági helyzettől, 
így a jogok biztosítása is eltérő tartalommal, és módon valósul meg. A jog 
garantálása ugyanis anyagi ráfordítást követel meg, melyhez pénzügyi 
fedezetre is szükség van. Az új Alaptörvényben a szociális biztonsághoz való 
jog biztosítására az állam „törekszik”, és a szociális ellátásra jogosultságot 
nem csupán a rászorultsághoz köti, hanem az „értékteremtő munkához”,427 
„társadalom számára végzett hasznos tevékenységhez.”428 A válság 
következtében tehát az állam egyre jobban visszaszorította és szorítja a 
szociális juttatások rendszerét, és igyekszik az önfenntartásra, és munkára 
ösztönözni az embereket. A szegénység, és az vele szoros összefüggésben 
lévő hajléktalanok száma429 azonban a gazdasági válság begyűrűződésével, 
és a szociális juttatások csökkentésével folyamatosan növekedett. Az 
utcán élők egyre nagyobb problémát okoztak, főként a nagyvárosokban. A 
hajléktalanság és az ahhoz kapcsolódó devianciák, zavaró magatartások (az 
alkoholizmus, az erőszakos kéregetés, a guberálás és mindezekkel együtt 
járó piszok, rendeltetésszerű használatra alkalmatlan közterek, padok) 
gyors megoldásra vártak. A társadalmi igény mellett pedig az Európai Unió 
is célul tűzte ki a hajléktalanság felszámolását430. A jelenség felszámolása 
azonban rendkívül komplex kezelési stratégiát igényel. Ennek egyik kiemelt 
oka a hajléktalanná válás okainak összetettsége, valamint az, hogy nem 
kezelhetőek egységes csoportban ezek az emberek sem. A cél mindenképpen 
az önfenntartás elérése, és a társadalomba való visszailleszkedés úgy, hogy 
képes legyen saját maga számára előteremteni, és meg is tartani az anyagi 
javakat, gyökeret ereszteni ismét, és emberi kapcsolatokat kialakítani. Ez 
pedig kizárólag a szociálpolitika eszközrendszerével biztosítható (főként 
a lakhatás kialakításával), melynek kiemelt szereplője a család, és a társas 
kapcsolatok, civil szervezetek is, nem csak az állam. A jog hathatós megoldást 
nem tud biztosítani ezen a területen. Mégis a jogalkotónak reagálnia kell 
426  Téglási A. u.o.
427  Alapvetés M.) cikk
428  Szabadság és felelősség XIX. cikk (3) bekezdés
429  Eltekintve azoktól a ritka példáktól, ahol a hajléktalan lét egy életformaként 
jelenik meg,  Rácz József 1998. Ifjúsági a (Szub)kultúrák, Intézmények, Devianciák. Scientia 
Humanna. 51o. 
430  European Consensus Conference on Homelessness file:///C:/Users/User/
Downloads/HU_Executive%20Summary_FINAL.pdf (2014.03.01.)
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az ezt övező devianciákra is, fenntartva a közrendet, közbiztonságot, és a 
polgárok védelmét. A közrendet sértő magatartásokat szankcionálni kell, de 
vajon a hajléktalanság, mint lét önmagában közbiztonságra veszélyes e? A 
közrend védelme mellett a társadalom védelme is indoka, és célja is kell, 
hogy legyen az alkalmazandó joghátránynak. Az életvitelszerű közterületen 
tartózkodás szabálysértési tényállás megalkotásával a jogalkotó azt fejezi ki, 
hogy a közterületen élés társadalomra veszélyes, és tiltani kell.  Ahhoz, hogy 
a tényállást rendészeti oldalról elemezni tudjuk, szükség van a rendészet 
jogállami tartalmára is kitérni.

A rendészet feladata, jogállami tartalma 

A rendészet feladata a közrend, közbiztonság védelme, a társadalmi rend 
fenntartása, illetve a megbontott rend helyreállítása.431 Az állam rendészeti 
eszközökkel biztosítja a polgárok békés együttélését, a rend megbomlása 
esetén sokszor a kényszer alkalmazása elkerülhetetlen.
Magyary Zoltán a magyar közjog atyja az alábbiakat mondja a közigazgatásról 
és a rendészetről; „a közigazgatás az állam szervezete a közfeladatoknak 
ezek természete által megszabott módszerrel a jogrend keretében való 
eredményes megoldására.”432 Az állam a társadalmi együttélés érdekében 
megkövetel bizonyos magatartást az egyénektől, ami a szervezet fennállását 
és működését lehetővé teszi. Továbbmenve ezt az állampolgárok jogi 
kötelezettségévé is teszi.433 „Az államnak azt a működését, amellyel az 
embereknek ezt a kötelezettségét érvényesíti, rendészetnek nevezzük.”434 
A társadalmi együttélés rendjének biztosítása érdekében, az alkotmányos 
jogok a szükséges mértékig korlátozhatóak. A szabálysértési jogban azok a 
cselekmények kerülnek szabályozásra, melyek veszélyesek a társadalomra, 
azonban a védendő értékeket nem sértik, vagy veszélyeztetik olyan mértékben, 
hogy a bűncselekményként történő szankcionálásra szükség lenne. Az állami 
kényszer alkalmazása azonban ezeknél a cselekményeknél is szükséges, és 
megengedett eszköz a rend védelme, helyreállítása érdekében. A rendészet 
„.. a közigazgatás egyik ága, amelynek hatásköre a közigazgatás minden 
431  Katona Géza: Adalékok a rendészet fogalmának meghatározásához. Rendészeti 
Szemle 1993/6. sz.
432  Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, 1942,563–582.o.
433  Christian László: Bizonytalan alapra épülő ház, avagy a rendészet fogalmainak 
tisztázása, Iustum Aequum Salutare VI. 2010/1. · 175–192.
434  Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, 1942,563–582. o.
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más ágába belenyúlik, ezért tartozik az általános igazgatáshoz”… melynek 
azonban „...célja határozottan körül van írva: az általános nyugalom, biztonság 
és rend biztosítása. A rendészet azonban nem pozitív, hanem védő, elhárító 
tevékenység. Ebben is különbözik a szakirányú közigazgatástól, amelynek 
pozitív feladatai vannak”.435 A védő, elhárító tevékenység a társadalmi 
együttélés biztosítja, tehát pontosan körülírható indoka van. 
Az alkotmányos jogállam a rendészetet hatékony hatósági eszközökkel 
ruházza fel annak érdekében, hogy a jogellenes magatartásokkal szemben 
a társadalom kollektív értékei, valamint az egyes emberek élete, javai és 
méltósága védelemben részesüljön. A demokratikus rendszerek ugyanakkor 
arról is gondoskodnak, hogy a hatósági eljárásokban maradéktalanul 
érvényesüljék a jog uralma és az emberi méltóság tisztelete.436 Az alapvető 
jogok érvényesülése minden jogállamban fontos követelmény, így a jogok 
korlátozásánál alaposan vizsgálni kell a mögötte lévő érdeket, illetve 
célt. Finszter Géza szerint a modern rendészet conditio sine qua non-jai a 
következők:
– a joguralom érvényesülése, a rendőrség a jog hadserege 
– a hatalmi ágak megosztásának követelménye, a rendőrség nem büntető 
hatalom 
– az emberi jogok érvényre juttatása, a rendészeti jogkorlátozások törvényen 
alapulása, szükségessége és arányossága.437 
A rendészeti beavatkozás felhatalmazására a jogalkotó jogosult, és a 
jogszabályi felhatalmazásnak meg kell felelnie a jogállami követelményeknek. 
Az életvitelszerű közterületen tartózkodás tényállásvizsgálatánál sem 
lehet elmenni a szükségesség, arányosság tesztje mögött. Az alapjogok 
országgyűlési biztosa több esetben is vizsgálta a tényállás alapjogokhoz 
való viszonyát, és aggályosnak is találta az emberi méltóság oldalán. A 
tanulmányban nem kívánom kifejteni az alapjogok vizsgálatát, inkább a 
rendészeti feladatokra, célokra koncentrálok.
Alapvetően a jogalkotó felelősségi körébe tartozik annak megítélése, hogy 
mely cselekményeket vonja közrendvédelmi szabályozás körébe. A pönalizálás 
határainak meghúzásakor azonban szem előtt kell tartania, hogy az általános 
cselekvési szabadságból következően az alkotmányos demokráciában a 
polgároknak- jogi értelemben- mindent szabad, amit normatív rendelkezés 
435  Magyary Zoltán u.o.
436  Finszter Géza: A rendészeti stratégia alkotmányos alapjai, Pécsi Határőr Tudományos 
Közlemények XI. kötet, Magyar Hadtudományi Társaság, Pécs, 2010. 6. o
437  Finszter Géza: Az alkotmányos rendvédelem. In: Szigeti Péter (szerk.): Jogvédelem 
– Rendvédelem – Tanulmányok. Rendőrtiszti Főiskola Alkotmányjogi és Közigazgatási jogi 
Tanszék, Budapest, 2007. 36. o. 
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nem tilt.438 Az állam tehát köteles tiszteletben tartani az egyén cselekvési 
szabadságát, abba önkényesen nem avatkozhat be. Minden egyén érdekét 
egyenlően kell mérlegelnie és a szabadságkorlátozást megfelelően, racionális 
érvekkel kell indokolnia. Így akkor kriminalizálhat egy magatartást, ha a 
cselekmény emberi életet, testi épséget, egészséget vagy jogot veszélyeztet, 
vagy a társadalom együttélési szabályait sérti. 

A szankcionálás indoka

A szabálysértési felelősség alapja a társadalomra veszélyesség. A hatályos 
szabálysértési törvény, a 2012.évi II. tv (Továbbiakban: Sztv.) értelmében 
az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra, amely a 
bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb 
fokban sérti vagy veszélyezteti az Alaptörvény szerinti állami, társadalmi 
vagy gazdasági rendet, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi 
személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait. Az Sztv. felelősségi 
szabályai ez alapján a büntetőjog, büntető eljárásjog elemeiből építkezik.439 
Ennek megfelelően az ultima ratio elvét is alkalmazni kell.  Az állami erőszak 
alkalmazása tehát végső fegyver lehet, és csak akkor „vethető be”, ha más 
módon nem állítható helyre a közrend, közbiztonság.  A büntetőpolitika nem 
tud kezelni minden társadalmat zavaró jelenséget. A közrend fenntartása 
érdekében szükség van más eszközök igénybevételére is, így különösen a 
szociálpolitikára, és a közösségek megerősítésére.440 A hajléktalanság és a 
vele együtt járó devianciák elsősorban a társadalompolitika más eszközeivel 
kezelhetők. Összességében is a probléma fő forrása az egyén társadalomból 
való kiszakadása, és a kirekesztettség. A gyökértelenség következtében egyre 
mélyebbre süllyed, és esélye sem lesz a kilábalásra. Az EU központi célként 
határozta meg a társadalmi kirekesztettség kiküszöbölését,441 sőt valamennyi 
tagállam esetében szorgalmazza az olyan intézkedések bevezetését, melyek 
elősegítik a társadalomban ennek a problémának az orvoslását. A komplexitás 
miatt olyan átfogó megoldásra lenne szükség,a mely érinti a társadalompolitika 
számos területét, és bizonyosan hosszú ideig eltart, míg számokban mérhető 
eredményt hoz. Gyorsan nem lehet felszámolni a hajléktalanságot. 
A szigorítás lehetővé teszi a látványos eredményeket, hamar megszüntetheti 

438  176/2011. (XII.29.) AB határozat
439  ABH 1997.365, 368-369.
440  Gönczöl Katalin: Bűnös szegények, Budapest, KJK 1991. 12.o.
441  A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az Európa 2020 
stratégia egyik fő eleme
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az emberek „szemét szúró”problémákat. A társadalmi igény azonban 
kétségtelenül fennáll, és sajnos bizony azok vannak többségben, akik 
elsősorban eredményt várnak és várnak el. Az eléréséhez igénybevett eszköz 
iránt közömbösek. Az önkormányzatok - akik az Sztv.-ben felhatalmazást 
kaptak arra, hogy kijelöljenek olyan területeket, melyeken a rendszeres 
életvitelszerű élés tiltott- elsősorban a helyi együttélést kívánják biztosítani.  
Számos egyéni igény és érdek összhangba hozásával, és elsősorban a 
jogszabályoknak megfelelő módon. A hajléktalanok problémája is ilyen 
érdekek kereszttüzében állt, és áll a mai napig.442 Az önkormányzatok 
a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme 
érdekében jelölhetik ki a védelmi övezeteket, ahol az életvitelszerűen 
megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül.443 A tényállás 
nem követeli meg az eredmény bekövetkezését, nem tartalmaz egyéb 
tényállási elemet, csak azt, hogy a törvényben és vagy önkormányzati 
rendeletben meghatározott területen életvitelszerűen tartózkodjon az egyén, 
és a rendőrség illetve meghatározott helyszíni bírság kiszabására jogosult 
szerv felkérésére sem hagyja el.  A felróhatóságot főleg ebben az utóbbi 
feltételben kell keresni.
A hajléktalanság, mint jelenség rendészeti oldalról történő megközelítésekor 
elemezni kell azokat a tényezőket, amelyek indokul szolgálnak az esetleges 
szabálysértési szankció alkalmazásához. Az utcán élés önmagában nem lehet 
közbiztonságra veszélyes, azonban a huzamosabb ott tartózkodás magával 
vonzza a különböző egyéb deviáns magatartásokat. Az alkoholizmus, a 
drogfogyasztás (még mindig látható időnként a szipózás is), az erőszakos 
kéregetés már befolyással lehet a társadalom biztonságérzetére, akkor is, ha 
önmagában sérelemmel nem jár. Az emberek biztonságérzetét azonban sok 
tényező befolyásolja. A közbiztonság és az emberek bűnözéstől való félelme 
eltérő képet mutat, és nemcsak a jelenben, a múltban is, és valószínűleg a 
jövőben is így lesz.444 A társadalom tagjainak szubjektív biztonságérzete az 
elmúlt években folyamatosan csökkent. A bűnözéstől való félelem növekszik, 
amelyre nagy hatással van az információtömeg, amelyben nap, mint nap 
442  A polgár érdeke, hogy a tereket, a padokat stb. használhassa, az üzlettulajdonosé, 
vagy megemlíthető a turisztikai érdek is.
443  Mindezidáig csak néhány önkormányzat élt a törvényi felhatalmazással, és alkotott 
rendeletet ilyen tárgykörben. A fővárosi kerületi önkormányzatok egy része, Székesfehérvár, 
Miskolc és egyes községekben született jogszabály erre vonatkozóan. 
444  Erről sokat olvashatunk részletesebben Korinek László tanulmányaiban, illetve 
monográfiáiban; lsd. Korinek L.: Rejtett bűnözés, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, Bp. 
1988., Korinek L.:Félelem a bűnözéstől, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1995., 
Korinek L.:A magyar népesség viktimizációjának néhány aspektusa, Jogtudományi Szemle 
1/1985 10-14.o.
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részesült egy átlagpolgár. A média tömegessé válása jelentős kihatással 
van erre, és negatív irányba torzítja a társadalomban jelen lévő szorongást. 
445Egyre inkább kettévált az emberek szubjektív biztonságérzete; miközben a 
bűnözés világszerte csökken, a félelem tőle növekszik, keményebb fellépést 
követelnek a kormányoktól - az folyamatosan szigorodó jogszabályok, 
látványosnak tűnő intézkedések ennek az igénynek próbálnak megfelelni.446

Záró gondolatok

Az emberek bűnözéstől való félelme hozzájárul ahhoz a tendenciához, amely 
a szigorodó kriminálpolitikában érhető tetten. Az életvitelszerű közterületen 
tartózkodás szankcionálásában azonban a probléma nem nyer megoldást. 
A hajléktalanság felszámolásához ennél bonyolultabb eszközrendszert kell 
alkalmazni, tehát itt cél nem lehet ez. A hajlék nélkülieket érintő szabálysértési 
tényállás megalkotását kétoldalú igény hívta elő. A nemzetközi elvárás, a 
szegénység elleni uniós küzdelem,447 és a társadalom igénye a közterületek 
rendeltetésszerű használatához. A jogalkotó úgy reagált erre a problémára, 
hogy a kényszereszköz alkalmazása mellett kitiltotta, és ezzel eltüntette a 
tereken élő otthontalanokat. A hazai példa azonban tetten érhető - különböző 
mértékben - más országokban is.  A forráshiány következtében leszűkített 
juttatások, a munkaerőpiac helyzete mellett a kriminalizáció nem tudja 
kezelni ezt a kérdést.  A szegénységet eddig többnyire a jövedelem oldaláról 
vizsgáltuk. De a szegénység nem csupán jövedelemhiányt jelent. Azáltal, 
hogy a szegények nem érik el a társadalomban elfogadott életszínvonalat, 
életminőséget, kizáródnak a teljes társadalmi részvétel lehetőségéből. A 
szegénység így együtt jár a kitaszítottsággal, a jogfosztottsággal. A rendészet 
eszköztára nem a hajléktalanság kezelésére hivatott, csak a közbiztonság 
védelmét tudja szolgálni. A szabálysértési tényállás megalkotása (illetve 
az idáig vezető út) viszont felhívta a figyelmet arra, hogy társadalmi 
szemléletváltásra, és összefogásra van szükség az ilyen sorsra jutott emberek 
helyzetének javításához.
 

445  Anette Emanuelsson and Romina Mele: The Mean World Syndrome, Impact of 
media on fear of crime? http://www.svj.hvu.nl/mediahype/risk4/page2.htm (2014.03.10.)

446  Virág György,  Országos Kriminológiai Intézet által 2010-ben tartott konferencián 
447  Annak ellenére, hogy az EU Parlament 2014 januárjában kiadott ajánlásában felhívta 
a tagállamok figyelmét arra, hogy a hajléktalanság nem bűn, nem önként vállalt életforma, és 
emiatt átfogó stratégia kidolgozását sürgeti.
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A FELFEGYVERKEZVE TÖRTÉNŐ EL-
KÖVETÉS AZ EMBERÖLÉS ÉS KAP-

CSOLATA

Dr. Miskovics Mariann
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

A felfegyverkezve történő elkövetés jelenleg egyre nagyobb szerep-
hez jut, elterjedtsége fokozatosan nő, amelynek eredményeként a felfegyver-
kezve elkövetett bűncselekmények száma is növekvő tendenciát mutat.

A felfegyverkezve történő elkövetés, mint minősítő körülmény a hatályos 
Büntető Törvénykönyvben (a továbbiakban: Btk.) több bűncselekmény mi-
nősítő körülményeként jelentik meg, azonban egyes bűncselekmények szem-
pontjából az elkövetés eszköze nem rendelkezik kiemelt jelentőséggel, illetve 
egyes tényállások esetében a súlyosabb minősítés megállapítását eredménye-
zi. Ilyen bűncselekmény az emberölés, amellyel kapcsolatban az egyes esz-
közök használata a Btk. 160. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti előre ki-
terveltség, illetve a d) pont szerint különös kegyetlenséggel történő elkövetés 
megállapítása során tekinthető relevánsnak. 

A nehézséget az okozza, hogy a felfegyverkezve történő elkövetés esetén az 
eszköznek objektív vagy szubjektív módon alkalmasnak kell lennie az élet ki-
oltására, míg az emberölés esetében az elkövetés eszköze elegendő, ha szub-
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jektív módon alkalmas az élet kioltására. A bírósági gyakorlat sem egységes 
e kérdésben, több, egymásnak ellentmondó határozat is született a felfegyver-
kezve elkövetett bűncselekmények során okozott halálesetek minősítésének 
megállapításával kapcsolatban.

Álláspontom szerint mindenképp szükséges annak vizsgálata, hogy a 
felfegyverkezve történő elkövetés milyen kapcsolatban áll az emberöléssel, 
illetve annak minősített eseteivel, tekintettel a felfegyverkezve történő 
elkövetés Btk-ban foglalt és a jogalkalmazó által értelmezett fogalmára. 

Felfegyverkezve, emberölés, bűncselekmény, minősítő körülmény

THE CONNECTION BETWEEN THE COMMITTAL WITH 
TOOLS AND HOMICIDE

Nowadays, the importance of the crimes committed with tools are 
increasing, the tendency of these crimes also show a great increase and as a 
result the number of crimes committed with tools are also rising.

The committal with tools as a qualifier condition can be found in the opera-
tive Criminal Code (hereinafter referred as CC) for several crimes, however 
for some crimes the tool used for the committal of the crime does not have a 
great importance but for other crimes it leads to the decision of the qualifier 
condition. In the case of homicide the use of some tools can be understood as 
the fulfillment of § 160 section 2 point a) CC of before conceived or point d) 
of committal with severe cruelty which are relevant in this area.

In my point of view the difficulty is caused by the fact that during the com-
mittal with tools, the tools should be objectively and subjectively suitable to 
cause death, however for homicide it is enough for the tools to be subjectively 
suitable to cause death. The practice of the court is also not uniformizied on 
this issue and as a result many conflicting decisions have been made about the 
deaths caused by tools used during the committal of crimes with tools.

In my opinion, it is absolutely neccessary to examine the connection between 
the committal with tools as a qualifier condition and the crime of homicide 
and its qualifying conditions according to the definition used by the creator of 
the CC which has already been interpreted many times.
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Bevezetés

Napjainkban a felfegyverkezve történő elkövetés egyre nagyobb sze-
reppel rendelkezik, elterjedtsége fokozatosan nő, amelynek eredményeként 
a felfegyverkezve elkövetett bűncselekmények száma is növekvő tendenciát 
mutat.

A nehézség e speciális minősítő körülménnyel rendelkező bűncselekmények 
körében leginkább abban jelentkezik, hogy a minősítő körülmény bevezeté-
se óta nincs ténylegesen egységes bírói gyakorlat, a különböző bíróságok és 
több esetben még a Kúria is eltérő módon értelmezi a felfegyverkezve történő 
elkövetést, különösen annak eszközei, elkövetési módja alapján. 

A felfegyverkezve történő elkövetés, mint minősítő körülmény a hatályos 
Büntető Törvénykönyvben (a továbbiakban: Btk.) több bűncselekmény mi-
nősítő körülményeként jelentik meg, azonban egyes bűncselekmények szem-
pontjából az elkövetés eszköze nem rendelkezik kiemelt jelentőséggel, illetve 
egyes tényállások esetében a súlyosabb minősítés megállapítását eredménye-
zi. Ilyen bűncselekmény az emberölés, amellyel kapcsolatban az egyes esz-
közök használata a Btk. 160. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti előre ki-
terveltség, illetve a d) pont szerint különös kegyetlenséggel történő elkövetés 
megállapítása során tekinthető relevánsnak. 

A nehézséget az okozza, hogy a felfegyverkezve történő elkövetés esetén az 
eszköznek objektív vagy szubjektív módon alkalmasnak kell lennie az élet ki-
oltására, míg az emberölés esetében az elkövetés eszköze elegendő, ha szub-
jektív módon alkalmas az élet kioltására. A bírósági gyakorlat sem egységes 
e kérdésben, több, egymásnak ellentmondó határozat is született a felfegyver-
kezve elkövetett bűncselekmények során okozott halálesetek minősítésének 
megállapításával kapcsolatban.

A felfegyverkezve elkövetés és az emberölés

Az emberölés – tekintet nélkül arra, hogy nem rögzíti külön az elkö-
vetés során használat eszközök körét – mindenképpen olyan bűncselekmény, 
amely törvényi tényállásának megvalósulása mindenképpen egy vagy több 
személy vagy eszköz igénybevételével történik. Az emberölés eredménye 
azonban nem tekinthető teljes mértékben függetlennek az eszközök igénybe-
vételétől és használatától.
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Az Emberölés és Minősítő Körülményei – a Törvényi Tényállás és 
Elemzése

A jelenleg hatályos Btk-ban foglaltak szerint az, aki mást megöl, 
bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
Az alapesethez meglehetősen sok minősítő körülmény kapcsolódik, amelyek 
szempontjából kiemelt jelentőséggel rendelkezik az előre kiterveltség, az al-
jas indokból vagy célból, illetve a különös kegyetlenséggel történő elkövetés.

Az emberölés közvetlen tettesi vagy társtettesi elkövetéséhez mindenképp 
szükséges egy vagy több eszköz igénybe vétele, ezek nélkül nem lehetne a 
bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítani. Az eszközök tekintve 
rendkívül széles körű eszközcsoporttal lehet az emberölés törvényi tényál-
lását megvalósítani. Ezzel kapcsolódik az emberölés törvényi tényállása a 
felfegyverkezve történő elkövetéshez.

A minősített körülmények közül az előre kiterveltség a felfegyverkezve el-
követéshez olyan formában kapcsolódik, hogy a felfegyverkezve elkövetés 
során az elkövető az elkövetésre készít eszközöket, illetve készülve az elkö-
vetésre készíti össze az eszközöket.

Az aljas indokból vagy célból elkövetett emberölés során is felmerülhet an-
nak lehetősége, hogy az elkövető az elkövetésre készít egy eszközt, illetve 
olyan eszközt használt, amely e minősítést megállapítását megalapozza.

A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés szempontjából is kiemelt 
jelentőséggel rendelkeznek az eszközök, hiszen az átlagost lényegesen meg-
haladó mértékű szenvedéssel következik be a sértett halála, gyakorlatilag a 
kínzás eredményeként.

A Felfegyverkezve Történő Elkövetés

A fentiekben bemutattam az emberölésre vonatkozó jelenleg hatályos 
szabályozást, így magát a törvényi tényállás alapesetét és azokat a minősítő 
körülményeket, amelyek során az eszközhasználat módja kiemelt jelentő-
séggel rendelkezik. Az alábbiakban a felfegyverkezve elkövetés fogalmával 
és elemzésével foglalkozom annak érdekében, hogy az emberölés törvényi 
tényállása a felfegyverkezve történő elkövetés szempontjából értelmezhetővé 
váljon.

A jelenleg hatályos Btk-ban foglaltak szerint felfegyverkezve követi el a bűn-
cselekményt az, aki az ellenállás leküzdése vagy megakadályozása érdeké-
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ben az élet kioltására alkalmas eszközt tart magánál. 

A törvényi definíciót látva, megállapítható, hogy a felfegyverkezve történő 
elkövetés négy elemből áll: az ellenállás leküzdése vagy megakadályozása 
érdekében történő magánál tartás, az elkövetéskor történő magánál tartás, 
maga a magánál tartás és az élet kioltására való alkalmassága. 

Az Élet Kioltására való Alkalmasság 

Álláspontom szerint elsőként mindenképp az eszköznek az élet ki-
oltására való alkalmasságával célszerű foglalkozni. Az eszköznek objektíve 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy az életet kioltsa, azonban nem feltétele 
ennek az, hogy az elkövető használja is az eszközt, valamint az sem, hogy 
az élet kioltására használja azt. Ennek alapján merülhet fel, hogy pontosan 
mely eszközök tekinthetőek az élet kioltására alkalmasnak, illetve meghatá-
rozható-e ezeknek az eszközöknek a köre. A kérdésre pontos, konkrét válasz 
nem adható, tekintettel ezen eszközök széles és meghatározhatatlan körére, 
így csupán körülírható, illetve a bírósági gyakorlatra lehet támaszkodni ezen 
eszközök tekintetében.

Az élet kioltására alkalmas eszközöknek tekinthetőek például a 
közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, mint például az olyan szúró- 
vagy vágóeszközök, amelyek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 centimétert 
meghaladja, vagy jellegzetesen az ölés céljára használható és az ütés erejét, 
hatását növelő eszközök, lánccal összekapcsolt nehezékek és más anyagok.

Az élet kioltására való objektív alkalmassággal kapcsolatban a Legfelsőbb 
Bíróság egyik határozatában megállapította, hogy amennyiben az elkövető a 
sértettet az attól elvett vagy annak kezéből kiejtett és az élet kioltására alkal-
mas eszközzel nyomban bántalmazza, a cselekmény felfegyverkezve történő 
elkövetésnek minősül.

Megjegyzendő, hogy a felfegyverkezve történő elkövetés megállapításához 
nem szükséges, hogy az élet kioltására alkalmas eszköz az élet kioltására 
alkalmas módon kerüljön felhasználásra.

Az Ellenállás Leküzdése vagy Megakadályozása érdekében törté-
nő Magánál Tartás

A felfegyverkezve történő elkövetés megállapításához a jelenleg ha-



515

tályos Btk-ban foglaltak szerint nem elégséges az, hogy az az élet kioltására 
objektíve alkalmas legyen, szükséges ennek az eszköznek az ellenállás leküz-
dése vagy megakadályozására való alkalmassága is. 

A nehézséget ennek a törvényben foglalt feltételnek megállapításával kap-
csolatban az okozza, hogy az élet kioltására alkalmas eszköz nem minden 
esetben alkalmas az ellenállás leküzdésére vagy megakadályozására, illetve 
az ellenállás leküzdésére vagy megakadályozására alkalmas eszköz nem min-
den esetben alkalmas az élet kioltására.

Az Elkövetéskori Magánál Tartás

A felfegyverkezve történő elkövetés Btk-ban foglalt fogalmának 
harmadik és negyedik lényeges eleme az, hogy az elkövető az elkövetéskor 
magánál tartja az eszközt. A jogalkotó egyértelműen csak a magánál tartás-
ról, tehát a birtoklásról rendelkezett, nem tekinthető feltételnek az, hogy az 
elkövető egy aktív magatartást, a használatot is kifejtse. Az elkövető tehát 
magánál tarthat egy olyan eszközt, amelyet az ellenállás leküzdése vagy meg-
akadályozása érdekében szükséges és ez az élet kioltására is alkalmas, ezzel 
pedig a súlyosabb minősítés megállapítható, nem szükséges az aktív maga-
tartás kifejtése.

A Legfelsőbb Bíróság szerint nem állapítható meg a felfegyverkezve történő 
elkövetés minősítő körülményként, amennyiben az elkövető az élet kioltására 
alkalmas eszközt nem a cselekménnyel összefüggésben, és nem az ellenállás 
leküzdése érdekében tartja magánál. E határozat alapján következtetésként az 
vonható le, hogy amennyiben az elkövető ha más indokból tartja magánál az 
adott eszközt, akkor vele szemben nem lehet megállapítani a felfegyverkezve 
történő elkövetést mint minősítő körülményt és  szeretné az eszközt , akkor 
nem lehet a terhére megállapítani a felfegyverkezve történő elkövetést.

Megjegyzendő, hogy a joggyakorlat szerint a használat felöleli a magánál 
tartást. A használat ennek alapján szélesebb körűnek tekinthető, mint a ma-
gánál tartás, hiszen az elkövető a használat előtt, illetve során mindenképpen 
magánál tartja az élet kioltására alkalmas eszközt.

A Bírói Gyakorlat Eredményei 

A felfegyverkezve történő elkövetés és az emberölés kapcsolatát 
rendkívül sok határozatában értelmezte a jogalkalmazó, kiemelve az eszköz 
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típusából és használatából levonható következtetéseket az eshetőleges ölési 
szándékra, illetve az elkövető tudattartalmára.

A bírói gyakorlat az emberölés bűncselekménye és a felfegyverkezve törté-
nő elkövetés minősítő körülménye kapcsolatával meglehetősen nagyszámú 
határozatban foglalkozott, amelyek többsége az elkövető tudattartalmával 
és szándékával, az élet kioltására való alkalmassággal, továbbá a minősítés 
megállapításának lehetőségével foglalkozott.

Az Elkövető tudattartalmát és szándékát értelmező Határozatok

A Legfelsőbb Bíróság448 megállapította, hogy az ölési szándék fenn-
állására használt eszköz jellege mellett elsősorban a vádlott tevékenysége 
alapján kell következtetni, majd továbbment és egy határozatában rögzítette, 
hogy az eszköz életveszélyes jellege, a sérülés helye és minősége következte-
tési alapul szolgálnak olyan tények megállapítására, amelyekből, az elkövető 
tudattartalmára vonható le következtetés. Megjegyzendő, hogy e határozatok 
alapját azt képezte, hogy az elkövető által használt eszköz alkalmas volt az 
élet kioltására, halálos eredményt is előidézhető sérüléseket okozott a sértet-
teknek, de az eset egyéb körülményei az ölési szándékot kizárták, így nem 
volt helye emberölés kísérlete megállapításának, hanem csak életveszélyt 
okozó testi sértés bűncselekménye valósult meg.

A jogalkalmazó a tudattartalommal továbbfoglalkozva kimondta, hogy pusz-
tán az elkövetés eszközének életveszélyes jellegéből, avagy a sérülés helyé-
ből nem vonható megalapozott következtetés az elkövető eshetőleges embe-
rölési szándékára, a konkrét tudattartalom vizsgálata elengedhetetlen. Ezzel 
szemben egy másik határozatában a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy 
az élet kioltására tipikusan alkalmas eszköz használatának hiányában is kö-
vetkeztetés vonható az eshetőleges ölési szándékra. A nehézséget az okozta, 
hogy a bíróság nem jelölte meg azokat az eszközöket, amelyek tipikusan al-
kalmasak az élet kioltására, továbbá a két határozat egymásnak ellentmondva 
a joggyakorlat egységességét kérdőjelezte meg. Ezt követően került sor an-
nak kimondására, hogy az elkövetés módjából és az élet kioltására alkalmas 
eszköznek az irányítottságából nem lehet az emberölésre irányuló eshetőle-
ges szándékra következtetni, ha az egyéb tényezők – az ütés ereje és azzal 
összefüggésben a sérülés jellege – kizárttá teszik, hogy az elkövető tudatában 
felmerült a halálos eredmény bekövetkezésének jellege.
448  A határozatok meghozatalának idején még Legfelsőbb Bíróság, jelenleg Kúria.
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A szándékra vonatkozó határozatokat vizsgálva megállapítható, hogy a jogy-
gyakorlat semmiképpen sem tekinthető egységesnek, a Legfelsőbb Bíróság 
minden esetben külön elemezte a tényállásokat és ennek alapján vont le egy-
másnak ellentmondó következtetéseket, amelyek alapján kizárólag az állapít-
ható meg, hogy az élet kioltására alkalmas eszköz, s sérülés jellege semmi-
képpen sem elegendő az ölési szándék megállapításához, ahhoz szükséges az 
elkövető elkövetési magatartásának, illetve az elkövetés módjának vizsgálata 
is.

Az Eszköz Élet Kioltására való Alkalmassága

 Az élet kioltására való alkalmasság a jogalkalmazó számára egy 
rendkívül nehezen értelmezhető kategória, különösen az objektív-szubjek-
tív alkalmasság és a felhasználás tekintetében. A jogalkalmazó egy határo-
zatában megállapította, hogy a felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy 
elleni erőszak megállapításához nem szükséges az, hogy az élet kioltására 
alkalmas eszköz az élet kioltására alkalmas módon kerüljön felhasználásra. E 
határozatban a jogalkalmazó megkülönböztette az élet kioltására való alkal-
masságot és az élet kioltására alkalmas felhasználást. 

Az emberi élet kioltására való alkalmassággal foglalkozott még a jogalkal-
mazó egy másik határozatában, megállapítva, hogy a felfegyverkezve történő 
elkövetés nem állapítható meg olyan eszközök használata esetén, amelyekkel 
nem tipikusan, hanem csak véletlenek szerencsés találkozása esetén oltható 
ki emberi élet. Hasonlóan a már részletezett korábbi határozathoz, e hatá-
rozatban sem került pontosításra, hogy melyek azok az eszközök, amelyek 
tipikus használata esetén oltható ki emberi élet – ezekre az eszközökre csak 
következtetni lehet és azok az eszközök tartoznak ebbe a csoportba, amelyek 
objektív veszélyességgel rendelkeznek.

Összefoglalás

 A tanulmányomban részletesen leírtam és bemutattam a felfegyver-
kezve történő elkövetés, mint minősítő körülmény és az emberölés bűncse-
lekményének egymáshoz való kapcsolatát, egészen a törvényi tényállásokban 
foglaltakon keresztül a bírósági gyakorlat eredményéig. 

A fentiek alapján azonban mindenképp felmerül a kérdés, hogy megfelelőnek 
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és kielégítőnek tekinthetőek ezek a szabályok a büntetőjogi védelem szem-
pontjából vagy esetleg további módosítása, illetve kiegészítésre szorulnak. 

Véleményem szerint célszerű lenne a felfegyverkezve elkövetés során hasz-
nált eszközöket élesebben elhatárolni az emberölés során használt eszközök-
től, illetve a felfegyverkezve történő elkövetés törvényi fogalmának részét 
képező éket kioltására való alkalmasságot tovább értelmezni és elemezni.
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A TITKOS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS ÉS 
A TITKOS ADATSZERZÉS NAPJAINK-

BAN 

Dr. Nyitrai Endre

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Budapest, Magyarország

Absztrakt

A legveszélyesebb bűnözői formák egyike a szervezett bűnözés, mely 
elleni küzdelem leghatékonyabb eszköze a titkos információgyűjtés, illetve 
a titkos adatszerzés. A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés az 
alaptörvényben és a nemzetközi egyezményekben rögzített emberi jogokat 
sért, így például a személyi szabadsághoz, magánlakás sérthetetlenségéhez, 
magántitok és a személyes adatok védelméhez való jogot, biztonsághoz való 
jogot, ezért szabályozása garanciarendszer kiépítését követeli meg, valamint 
az ellenőrző folyamat létrejöttét igényli az önkényes alkalmazással szemben. 
A büntetőeljárásnak meg kell felelnie a jogszerűség követelménye mellett az 
alkotmányosságnak is.
A tanulmány a titkos információgyűjtés és a tikos adatszerzés hatályos 
szabályozásával, létjogosultságával, a büntetőeljárásban betöltött szerepével 
foglalkozik. Továbbá különbséget tesz a két titkos módszer között, kitér a 
háttér jogszabályok eltérő szabályozására, illetve a nyomozó hatóságnak 
(rendőrségnek) a külső bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés 
igazságszolgáltatási kontroll nélküli alkalmazására. 
A tanulmány a nyomozó hatóság (rendőrség) oldaláról vizsgálja a titkos 
információgyűjtést illetve a titkos adatszerzést.
Kulcsszavak: titkos információgyűjtés, titkos adatszerzés, felderítés, 
bizonyítás, titkos eszközök 
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Titkos információgyűjtés szabályozásának alapjai

A tudomány fejlődésével, a határok megnyílásával, lebontásával, az unióba 
történő belépéssel párhuzamosan egyre jobban megerősödött, illetve 
konspiráltabban működnek a szervezett bűnöző csoportok. A hagyományos 
eszközök, nyomozási cselekmények legtöbbször kudarcot vallanak. A 
titkos információgyűjtés nélkül nem lehetne a társadalomra veszélyes 
bűncselekményeket felderíteni, megelőzni, megszakítani, tehát szükség van 
humán hírszerzési lehetőségekre, valamint technikai eszközök használatára, 
mert így lehet hatékonyan fellépni a konspirált, munkamegosztáson alapuló 
szervezettekkel szemben. A nyomozó hatóság számára nélkülözhetetlen 
módszert jelent a nyomozás során, illetve a bűncselekmény bíróság előtti 
eredményes bizonyításához az ügyészség számára.

A titkosszolgálati eszközök igénybevételét büntetőjogi eszközként 
alátámasztja, hogy a szervezett bűnözés, illetve a súlyos bűncselekmények 
sértik a társadalom rendjét, és az eredményes fellépéshez a klasszikus, 
hagyományos eszközök nem elegendőek. A bűnüldözés, illetve a bűnmegelőzés 
érdeke szükségessé tette az alkotmányban lefektetett alapjogok korlátozását.
A titkos eszközök által beszerzett adatok egy konkrét ügyben nagyon fontos 
részt képviselhetnek, de az így beszerzett bizonyítékok önmagukban nem 
lehetnek elegendőek, további bizonyításra is szükség van. A különleges 
eszközök által beszerzett bizonyítékokat a többi bizonyítékkal együtt, 
összességükben kell értékelni.
Korábban a titkos információgyűjtés szabályait az 1990. évi X. törvény 
rögzítette, mely meghatározta a titkos eszközök gyűjtőfogalmát, valamint az 
engedélyhez kötött eszközöket.
A titkosszolgálati eszközök alkalmazására vonatkozó hatályos szabályzás 
napjainkban különbséget tesz a titkosszolgálati eszközök alkalmazása 
szempontjából titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés között, azonban 
fogalmukat nem határozza meg.
Titkos információgyűjtés illetve a titkos adatszerzés fogalmáról az 
elektronikus  hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben találunk definíciót, 
amely szerint: az elektronikus hírközlő hálózaton és elektronikus hírközlő 
eszközökkel az elektronikus hírközlési tevékenység során, illetve azzal 
összefüggésben keletkezett, továbbított információk, adatok kiválasztása, 
kicsatolása, technikai eszközzel történő rögzítése és megismerése az arra 
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külön törvényben felhatalmazott szervek által.449 

A titkos információgyűjtés a 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, Az 
emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. 
november 4-én kelt egyezmény 8. cikkének hatálya alá tartozik. A 8. cikk 
1. bekezdése szerint „mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi 
életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák.” Továbbá az egyezmény 
rendelkezik arról, hogy e jog gyakorlása egy demokratikus társadalomban, 
csak a törvényben meghatározott esetekben, nemzetbiztonsági, közbiztonsági 
okokból, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, közegészség vagy 
közerkölcsök, avagy mások jogainak és szabadságának védelme érdekében 
korlátozható.

A titkos információgyűjtés kizárja a hatékony jogorvoslat lehetőségét, ezért 
az alkalmazását lehetővé tevő eljárási rendnek kell megfelelő garanciát 
nyújtania az egyén védelmére, így az alkalmazását három szakaszból álló 
ellenőrzésnek kell alávetni: a beavatkozás elrendelésekor, végrehajtásakor, és 
a beavatkozás befejezésekor. A folyamatos, kötelező ellenőrzés garanciát ad 
arra, hogy az arányosság követelményét nem sértik meg a konkrét ügyben450. 
A bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés megteremti ezt a három szintű 
ellenőrzést az adatszerzés során.

A titkos információgyűjtés alkalmazására sor kerülhet a nyomozás elrendelése 
előtt a Rendőrségről szóló törvény szabályai alapján, míg a titkos adatszerzés 
bevezetésére a büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezései az irányadók, 
és a használata kizárólag a már elrendelt nyomozás során lehetséges. Ha 
azonos ügyben korábban titkos információgyűjtést folytattak, a nyomozás 
elrendelése után azt titkos adatszerzéssé kell átváltoztatni (Be. 200. §. (4) 
bekezdése szerint).  

Tehát a fentiek alapján két titkos módszert különböztetünk meg: a lépcső első 
fokán helyezkedik el a titkos információgyűjtés, míg a lépcső második fokán 
a titkos adatszerzés.

449  2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről
450  2/2007. (I.24.) AB Határozat
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A titkos módszerek használatának feltételei

A titkos adatszerzés alkalmazásának akkor van helye, ha a Be. 202. § (6) 
bekezdése alapján, megalapozottan feltehető, hogy más módon a bizonyítékok 
beszerzése kilátástalan, vagy aránytalan nagy nehézséggel járna, és a titkos 
adatszerzéssel a bizonyíték beszerzése valószínűsíthető. A fenti bekezdés 
alapján a titkos adatszerzés alkalmazásának három alapkövetelménye van: 
a szükségesség, arányosság és az eredményesség valószínűsége. Ezek a 
feltételek konjunktívak, fent kell állni az alkalmazáskor, ha valamelyik 
hiányzik nem alkalmazható a titkos eszköz. A Rendőrségi törvény nem 
tartalmaz hasonló korlátozó rendelkezést, mint a Be. említett rendelkezése.

Titkos információgyűjtést elrendelhet a rendőrség a törvényben meghatározott 
feltételek alapján, mely során a rendőrség végezhet külső engedélyhez kötött 
illetve engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtést. Ellentétben a titkos 
adatszerzés, bíró engedélyhez kötött, és az ügyész indítványára rendeli el a 
bíró. A titkos információgyűjtés során az ügyész szerepe kevésbé érvényesül, 
hiszen az engedélyhez kötött titkos eszköz alkalmazásánál a nyomozó 
hatóság terjeszti elő a kérelmet a bíróság felé. Újabb kérdést vett fel a 
titkos információgyűjtés során, hogy a bírói engedélyhez nem kötött titkos 
eszközökkel beszerzett adatok a büntetőeljárásban bizonyítékként történő 
felhasználásakor, ezeknek az adatoknak a hitelessége, hitelt érdemlősége 
mennyire bizonyítható, hiszen jogkorlátozó eszközöket alkalmazhat a 
nyomozó hatóság igazságszolgáltatási kontroll nélkül.
A rendőrség, ha a titkos információgyűjtést lezárja, vagy megszünteti, 
nem köteles értesíteni a különleges eszközt engedélyező bírót, és 
szabadon dönt a titkos információgyűjtés, illetve a különleges eszköz 
használatának a megszüntetéséről. A nyomozó bírónak nincs jogköre az 
eljárás megszüntetésére, de az Rtv. lehetővé teszi, hogy a külön engedélyhez 
kötött titkos információgyűjtés során rögzített adatokat az engedélyező bíró 
megismerhesse.
A nyomozó hatóság szabadon mérlegelhet a titkos információgyűjtés során, 
hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a büntetőeljárást megindítja-e. 
Az ügyészség a büntetőeljárás megindítása előtt nem biztos, hogy tud a tikos 
információgyűjtésekről, amit nem ő engedélyezett vagy hagyott jóvá. Az 
ügyészség ellenőrzési lehetőségét a nyomozó hatóság fölött elveszíti.451

451  Bejczi Alexa: A titkos felderítés hatékonysága és törvényessége, Belügyi Szemle, 
2011/7-8., 162-163. o.
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A titkos adatszerzés során a különleges eszközt engedélyező bíró kérésére 
az ügyész a titkosan beszerzett adatokat köteles bemutatni, amennyiben a 
bíró megállapítja, hogy az engedély kereteit túllépték, megszünteti a titkos 
adatszerzést. Garanciális szabály, hogy a bírói döntés ellen jogorvoslattal 
nem lehet élni.452 Hivatalból való ellenőrzés biztosítja a titkos adatszerzés 
törvényességét, jogszerűségét. Amíg a titkos adatszerzés esetén a Be. lehetővé 
teszi az engedélyt megadó bírónak a titkos adatszerzés megszüntetését, addig 
az Rtv. csak a titkos információgyűjtés során beszerzett adatok megismerését 
teszi lehetővé az engedélyező bírónak.

Az alkalmazás személyek köre

A titkos adatszerzés nem mindenkivel szemben alkalmazható, csak 
meghatározott körben, az érintettek körét a Be. 202. § (1) bekezdése határozza 
meg.

Elsősorban a gyanúsítottal szemben alkalmazható, és nem a terhelttel 
szemben. A bekezdés második fordulata lehetőséget biztosít a gyanúsítható 
személyekkel szemben is, akik a bűncselekmény elkövetésével a nyomozás 
adatai alapján gyanúsíthatóak, de ezt még nem közölték velük. A (2) bekezdés 
lehetőséget teremt arra, hogy azzal szemben is lehessen alkalmazni, aki a 
célszeméllyel bűnös kapcsolatot tart fenn (kapcsolattartásra adat merült fel), 
vagy ilyen kapcsolat megalapozottan feltehető.
Az ügyben ügyvéddel szemben csak akkor alkalmazható a titkos eszköz, ha 
az ügyvéddel szemben a terhelt ellen folyamatban lévő üggyel összefüggő 
bűncselekmény megalapozott gyanúja merült fel.453

Az Rtv. 63. § (1) bekezdésében olvasható, hogy a rendőrség az elkövető 
kilétének megállapítása, körözött személy felkutatása érdekében titokban 
információt gyűjthet, ez azonban a titkos információgyűjtés alapját határozza 
meg, és nem az érintett személyi kört. Továbbá a különleges eszköz alkalmazása 
iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alkalmazással érintett nevét, illetőleg 
az azonosítására alkalmas rendelkezésre álló adatot, de ezek a rendelkezések 
akár értelmezhetőek lehetnének az érintett személyi kör meghatározásában, 
de ezt a célt a kérelem kötelező tartalmi eleme nem szolgálja454.

452  1998. évi XIX. tv. 205.§. (3)
453  1998. évi XIX. tv. 202.§. (3)
454  Gyurcso Judit: A titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés (újra) 
szabályozásához, Belügyi Szemle, 2011/7-8., 130-131.o.
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Adatszolgáltatás

Az Rtv. 68. § (1) bekezdése alapján A rendőrség titkos információgyűjtésre 
felhatalmazott nyomozó szervének vezetője az ügyész jóváhagyásával a 
kétévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő, szándékos 
bűncselekmény felderítése, valamint a bűncselekményből származó vagyon 
visszaszerzése érdekében az üggyel összefüggő adatok szolgáltatását 
igényelheti az adóhatóságtól, valamint a vámhatóságtól; a szolgáltatást nyújtó 
postai szolgáltatótól, elektronikus hírközlési szolgáltatótól; az egészségügyi 
és a hozzá kapcsolódó adatot kezelő szervtől; továbbá a banktitoknak, 
fizetési titoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak, a biztosítási titoknak 
és az üzleti titoknak minősülő adatot kezelő szervtől. A nyomozó szerv az 
adatszolgáltatás teljesítésére határidőt jelölhet meg. Az adatszolgáltatás 
ingyenes és nem tagadható meg. Az így kapott információ csak a megjelölt 
célra használható fel.
Továbbá a 64. § (1) bekezdése szerint a rendőrség a 63. § (1) bekezdésében 
meghatározott bűnüldözési feladatának teljesítése érdekében
h) hírközlési rendszerekből és egyéb adattároló eszközökből információt 
gyűjthet.

A két hivatkozás alapján lehetőség adódik, hogy a rendőrség hírközlési 
adatszolgáltatási megkereséssel éljen az elektronikus hírközlési szolgáltatók 
irányába.455  
A második hivatkozás alapján nincs szükség ügyészi jóváhagyásra, az első 
hivatkozások rendelkezései (korlátozások) nem kapnak szerepet.

Titkos módszer alkalmazásának ideje

A bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtő eszközök és 
módszerek alkalmazása során nem találunk a határidőre vonatkozó utalásokat 
a Rtv.-ben.

A bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés fajtáit az Rtv. 64. § 
(1) bekezdése rögzíti.
Az említett törvényben meghatározott esetekben a rendőrség a vagyon-

455  Gyurcso Judit: A titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés (újra) 
szabályozásához. Belügyi szemle, 2011/7-8., 134.o.
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visszaszerzési eljárás során a bűncselekményből származó vagyon felderítése 
érdekében titkos információgyűjtést végezhet. A rendőrség a természetes 
személyekkel vagy jogi személyekkel, illetve jogi személyiségekkel nem 
rendelkező szervezetekkel titkos együttműködési megállapodást köthet. A 
Be. nem rendelkezik a bírói engedélyhez nem kötött titkos adatszerzésről.
A Rtv. alapján lehetőség van a bírói engedélyhez nem kötött titkos 
információgyűjtés során különleges eszköz (telefon lehallgatás) használatára 
az élet, a testi épséget, a vagyont veszélyeztető fenyegetés, zsarolás, 
bűncselekményre való felbujtás esetén a használó írásbeli kérelmére a 
használatában lévő készüléken folytatott telefonbeszélgetés útján továbbított 
közlés tartalmának a megismerésére, illetve rögzítésére. A titkos adatszerzés 
során a Be. rendelkezései nem utalnak a használó kérelemére történő telefon 
lehallgatásra, illetve annak tartalmának a megismerésére.
A titkos információgyűjtés, illetve titkos adatszerzés esetén alkalmazható 
titkos eszközök, melyek bírói engedélyhez kötöttek (az Rtv. illetve a Be. 
alapján):
a) a magánlakásban történteket technikai eszközzel megfigyelheti és rögzítheti,
b) postai küldeményt, beazonosítható személyhez kötött zárt küldeményt 
felbonthat, ellenőrizhet, és azok tartalmát technikai eszközzel rögzítheti, 
valamint elektronikus hírközlési szolgáltatás útján továbbított kommunikáció 
tartalmát megismerheti, az észlelteket technikai eszközzel rögzítheti,
c) számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján továbbított, vagy azon tárolt 
adatokat megismerheti, rögzítheti és felhasználhatja.
A bírói engedélyhez kötött titkos eszközöket az ügyész és a nyomozó hatóság 
a titkos adatszerzés során az elkövető kilétének, tartózkodási helyének 
megállapítása, elfogása, valamint bizonyítási eszközök felderítése érdekében 
a nyomozás elrendelésétől a nyomozás iratainak az ismertetéséig az érintett 
tudta nélkül végezheti.456 
A titkos információgyűjtés során a bírói engedélyhez kötött titkos eszközöket 
a rendőrség az Rtv. 69. §. szakasza alapján alkalmazhatja.
A titkos adatszerzés lehetőségeit a Be. (201. § (1) bek.) taxatíve felsorolja. 

A titkos információgyűjtés során a rendőrség bírói engedély alapján 
magánlakást titokban átkutathat, az észlelteket technikai eszközzel rögzítheti 
a rendőrségi törvény szerint, míg a titkos adatszerzés során a Be. nem teszi 
lehetővé a magánlakás titokban történő átkutatását.

456  1998. évi XIX. tv. 200.§. (1)
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Az Rtv., valamint Be. lehetővé teszi a bírói engedélyhez kötött titkos eszköz 
alkalmazását, egységesen legfeljebb 90 napos határidő engedélyezhető. 
A titkos információgyűjtés során ez a határidő 90 nappal ismételten 
meghosszabbítható, addig a titkos adatszerzés határideje, pedig egy 
alkalommal legfeljebb 90 nappal hosszabbítható meg. Tehát a Be. 205. § (5) 
bekezdése eltérő szabályozást tartalmaz, mint az Rtv. 71. § (3) bekezdése.  
A titkos adatszerzés hosszabbítására egyetlenegy alkalommal kerülhet sor, 
amely alatt az ellenőrzés összesen 180 nap lehet. A titkos információgyűjtést 
több alkalommal meg lehet hosszabbítani, ami lényeges eltérés.
Az Rtv. nem rendelkezik arról, hogyha a határidő lejárt, lehet-e ismételten 
kérelmet benyújtani ugyanabban az ügyben, ugyanazon érintett személlyel 
szemben.  Az előterjesztés alkalmával nem kell nyilatkozni a korábban 
folytatott titkos információgyűjtésről, továbbá annak eredményességéről 
vagy eredménytelenségéről. 
Továbbá a különleges eszköz alkalmazásával kapcsolatban egyedül a Be. 
rendelkezik arról, hogy az engedélyezés (titkos adatszerzés) idején a titkos 
adatszerzés indítvány szerinti kezdő időpontja már elmúlt, az alkalmazás 
kezdő időpontja az engedélyezés napja.457

Az Rtv. illetve a Be. alapján a nyomozó hatóság a magánlakásban történteket 
technikai eszközzel megfigyelheti és rögzítheti, melyet legfeljebb 90 napig 
engedélyezhet a bíró. Felmerül a kérdés, hogy a technikát (különleges 
eszközt) mikor kell beszerelni, valamint kiszerelni a megfigyelt helyiségben. 
Egyik lehetőség a határidő kezdete előtt és a határidő lejárta után, ebben az 
esetben határidőn kívül két alkalommal kell a megfigyelt területre bejutni, 
mellyel megsértené a magánlakás sérthetetlenségét biztosító alapjogot. 
Másik lehetőség, hogy az engedélyben szereplő határidő alatt kell az eszközt 
beszerelni illetve kiszerelni, de ebben az esetben, az engedélyben szereplő 
határidő nem használtható ki teljes mértékben, ami veszélyeztethetné az tikos 
információgyűjtés vagy titkos adatszerzés eredményességét.458

Kivételt képez, ha nyílt eljárás során lehetőség adódik a beszerelésre illetve 
későbbiekben a kiszerelésre, vagy a különleges eszközt a helyiségbe történő 
bejutás nélkül lehet használni a kérdéses magánlakás megfigyelésére. Más 
esetekben több kérdés is felmerül, hogy az engedély kiterjed-e az engedélyezett 
időtartam előtti vagy utáni szerelési munkálatokra, mikor és hogyan célszerű 

457  Gyurcso Judit: A titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés (újra) 
szabályázáshoz, Belügyi Szemle, 2011/7-8., 132. o.
458  Gyurcso Judit: A titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés (újra) 
szabályozásához, Belügyi Szemle, 2011/7-8., 144-145.o.
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beszerelni a kérdéses eszközöket, úgy, hogy az alapjog ne sérüljenek.

Zárógondolatok
A jövőben célszerű lenne a titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés 
együtt tárgyalni, illetve szabályozni, titkos információgyűjtés elnevezéssel. 
Egységes elnevezés alapján meg lehetne különböztetni nyomozás előtti 
titkos információgyűjtést, valamint a nyomozás elrendelése utáni titkos 
információgyűjtést. A bírói engedélyhez kötött módszerek (igazságszolgáltatási 
kontrollt, ügyészi ellenőrzés tekintetében) egységes szabályozást igényelne.
A két titkos módszert a Be.-ben kellene szabályozni, mely nagy mértékben 
megkönnyítené az átláthatóságot.
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Absztrakt

A magyar rendszerváltás folyamatában a piacgazdaság kiépítésének 
fontos lépése volt a tőkepiac megteremtése, amely biztosította a gazdaság 
fejlődése számára szükséges új források bevonását, a befektetők szabad 
pénzügyi eszközeinek közvetítése útján. Az értékpapírpiac működésének 
szabályait meghatározó 1990. évi VI. tv. a tőkepiaci rendszer megfelelő 
működésének biztosítása, és védelme érdekében megfogalmazta az első 
bűncselekményi tényállást is. A piacgazdaság kiépülésének időszakában, 
az 1990-es években többször módosultak a büntetőjogi védelem szabályai, 
a jogalkotó egyre részletesebben határozta meg azokat a magatartásokat, 
amelyek veszélyeztethetik a befektetők piaci információhoz jutásának 
egyenlőségét, és ezzel sértik tőkepiac tisztességes működését. A büntetőjogi 
szabályok változására nagy hatással volt Magyarországnak az Európai 
Unióhoz csatlakozása. A csatlakozás szükségessé tette a nemzeti jogszabályok 
harmonizálását ezen a területen is, ezért a 2005. évi XCI. tv. a Btk. tőkepiac 
védelmét biztosító bűncselekményeinek szabályait  összhangba hozta az 
Európai Parlament és a Tanács a bennfentes kereskedelemről és a piaci 
manipulációról szóló 2003. január 28-i 2003/6/EK irányelvének előírásaival. 
 Jelen tanulmányomban áttekintem a korábbi Btk-ban a tőkepiac 
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védelmét biztosító tényállások kialakulásának legfontosabb állomásait, és 
megvizsgálom, hogy a jogharmonizáció mennyiben közelítette a magyar 
büntetőjogi szabályozást a tőkepiac védelmére vonatkozó Európai Uniós 
elvárásokkal. 
Foglalkozom azokkal az eseményekkel, amelyek arra kényszerítették az 
Európai Unió szerveit, hogy új jogi szabályozás megalkotásával hatékonyabb 
védelmet teremtsenek tőkepiac számára. Bemutatom az új uniós szabályozás 
kialakításának folyamatát, azokat az érveket, amelyek alapján döntöttek 
arról, hogy a közös európai érdekek védelmét jobban biztosítja, ha az Európai 
Unió nem irányelvben, hanem a tagországok számára kötelező rendeletben 
szabályozza a tőkepiacok védelmét. Összehasonlítom az új Btk., a 2012. évi 
C. tv. tőkepiac védelmét biztosító rendelkezéseit az Európai Parlament és a 
Tanács által megfogalmazott rendelet-tervezet szabályaival, és áttekintem azt 
is, a Btk. milyen módosítása teremtheti meg az európai és a hazai tőkepiacok 
leghatékonyabb büntetőjogi védelmét.

kulcsszavak: Jogtudomány, büntetőjog, gazdasági bűncselekmények, 
tőkepiac védelme, bennfentes kereskedelem, 

A tőkepiac védelmét szolgáló jogintézmények megjelenése

A rendszerváltás folyamatában a piacgazdaság kiépítésének fontos lépése 
volt az 1990. évi VI. tv.1 (Épt.) elfogadásával a tőkepiac megteremtése, 
amely keretet biztosított a gazdaság fejlődése számára szükséges új források 
bevonására, a befektetők szabad pénzügyi eszközeinek közvetítése útján. 
Magyarországon megjelentek a hosszú távú tőkebefektetés eszközeit jelentő, 
nagy tömegben kibocsátott, pénz fizetésére irányuló, kötelmi jogi, illetőleg a 
tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapírok.2 
Az értékpapírpiacon forgalmazott értékpapírok értékét, árfolyamát a kereslet-
kínálati viszonyok határozzák meg, amelyre nagy hatással vannak azok az 
információk, melyekből a befektetők az értékpapír jövedelmezőségére, 
árfolyamának, értékének jövőbeli változására tudnak következtetést levonni. 
Az értékpapírpiac tisztességes működésének alapfeltétele hogy a befektetők 
ugyanazokhoz a valós információkhoz, azonos feltételekkel és azonos 
időben juthassanak hozzá. Mint azt az Épt. indokolása megállapította: Az 
értékpapírpiac fejlődése és viszonylagos biztonsága azt igényeli, hogy az 
értékpapírok azon részénél, amelyek nagy tömegben, sorozatban kerülnek a 
nyilvános forgalomba - tehát potenciálisan bárki lehet a megvásárlójuk és 
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ezen túlmenően szabadon átruházhatóak - megfelelő szabályokat írjunk elő 
forgalomba hozatalukra és forgalmazásukra. Olyan szabályokat, amelyek 
lehetővé teszik az értékpapírpiac nyilvános és áttekinthető működését, az 
értékpapírok reális piaci értékelését, illetve a befektetők védelmét.3 
Az Épt. összhangban az európai tendenciákkal - szinte az Európai Közösségek 
irányelvének megszületésével egy időben4 - a tőkepiac tisztességes 
működésének biztosítása érdekében megfogalmazta a bennfentes információ 
felhasználásának tilalmát5, amely vonatkozott minden olyan nyilvánosságra 
még nem került információra, amely nyilvánosságra kerülése esetén az 
értékpapír értékének, árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas. 

A jogalkotó tartalmilag a bennfentes kereskedelem három esetét határozta 
meg:

•  ha a bennfentes személy saját előny vagy harmadik személy 
előnyszerzése céljából azzal az értékpapírral kereskedik, amelyre a bennfentes 
információ vonatkozik, valamint 

• ha más személyt megbíz azzal, hogy ilyen értékpapírral kereskedjen, 
illetve 

• ha bennfentes információt olyan személynek továbbad, akiről 
feltételezhető, hogy azt a kereskedelemben felhasználja, illetve másnak 
tovább adja6.
A törvény meghatározta a bennfentes kereskedelem esetében alkalmazható 
közigazgatási szankciókat is.
A tv. 94. §-a közigazgatási eszközök mellett a büntetőjogi védelmet is 
megteremtette, amikor a Btk.7 kiegészítéseként megalkotta a Tiltott 
értékpapír-kereskedelem bűncselekményét. 
A tényállás megfogalmazásakor a jogalkotó eltért az Épt. közigazgatási 
szabályozási rendszerétől, és csak az adatoknak visszterhes értékpapír ügylet 
kötésére vonatkozó jogosulatlan felhasználását rendelte büntetni. Kimaradt a 
büntetőjogi üldözés köréből a bennfentes információk továbbadása, valamint 
a közvetett üzletkötés esetköre, amikor bennfentes személy által megbízott, - 
bennfentes információval nem rendelkező - személy köt értékpapír ügyletet. 
A jogalkotó elkövetési tárgyként az elkövető tudomására jutott adatokat jelölte 
meg, nem a bennfentes információt, így tulajdonképpen bizonytalanságban 
hagyta a jogalkalmazókat abban a kérdésben is, mely adatok jogosulatlan 
felhasználását kívánja büntetni. 
Az Épt. a tisztességtelen piacbefolyásolás elleni védelem megteremtésére 
kizárólag közigazgatási eszközöket alkalmazott, nem kívánta az értékpapír 
kibocsátójának vagy forgalmazójának befektetőket megtévesztő magatartását 
kriminalizálni. 
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Az intézményrendszer továbbfejlesztése az 1994. évi IX. 
törvénnyel

A büntetőjogi intézményrendszer továbbfejlesztésére az 1990-es évek 
közepén került sor. E változás sajátosságát az adja, hogy a büntetőjogi 
szabályozás háttér joganyagát jelentő Épt. változatlan tartalommal élt tovább, 
tehát a büntetőjogi szabályok változtatásának indokát nem az értékpapírpiac 
szabályozásának fejlődésében, hanem a korábbi jogalkotási hibák 
beismerésében kell keresnünk. A büntető jogszabályok módosításáról szóló 
1994. évi IX. tv. hatályon kívül helyezte a Btk. 300/A §-ban meghatározott 
Tiltott értékpapír-kereskedelem bűncselekményét, és helyette három új 
tényállást alkotott a tőkepiac védelmében. 
A jogalkotó a Bennfentes értékpapír kereskedelem8 tényállásával 
kiküszöbölte Tiltott értékpapír kereskedelem szabályozási hibáinak többségét. 
Rögzítette, hogy a bennfentes kereskedelmet nem bármely jogosulatlanul 
megszerzett adat, hanem kizárólag bennfentes információ tekintetében lehet 
elkövetni, és átemelte a Btk-ba a bennfentes információ fogalmát is, eloszlatva 
ezzel a korábbi jogértelmezési bizonytalanságot. Az elkövetési magatartások 
körét kibővítette a „közvetett tettesség” formájában megvalósuló bennfentes 
kereskedelemmel, tehát azzal, amikor a bennfentes személy a birtokában lévő 
bennfentes információra tekintettel más (információt nem birtokló) személyt 
bíz meg a bennfentes információval érintett értékpapírra értékpapírügyletet 
kötésével.
Az értékpapírpiac védelmének új eszközét jelentette a Tőkebefektetési 
csalás tényállása9, amely büntetni rendelte a befektetők befolyásolását - a 
gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét érintő minden aktív vagy passzív 
hazugsággal - amennyiben a megtévesztés következményeként a befektető 
új befektetést eszközölt, vagy növelte korábbi befektetését. Ez a tényállás 
minden tőkebefektetéssel kapcsolatos „piacbefolyásolási” magatartást 
szankcionált akkor is, ha ennek eredményeként nem az értékpapírpiacon 
került sor a tőkeműveletre. A tényállás hiányossága viszont, hogy csak azon 
eseteket szankcionálta, amikor bizonyítható módon a valótlan tartalmú 
információ vezetett konkrét befektető tőkepiaci magatartására. A közvetlen 
„befektetési eredménnyel” nem járó megtévesztő magatartásokat a Btk. nem 
üldözte.
Az 1994. évi IX tv. 20. §-a a - korábban csak közigazgatási eszközökkel tiltott- 
bennfentes információk átadásának szankcionálására megalkotta az Üzleti 
titok megsértése10 törvényi tényállást, amely az üzleti titok előnyszerzési 
célú, vagy másnak hátrányt okozó megszerzését, felhasználását vagy 
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nyilvánosságra hozatalát rendelte büntetni. E tényállás alkalmazhatóságának 
feltétele azonban, hogy a bennfentes információ egyben üzleti titoknak 
minősüljön. A jogalkotó lemondott a büntetőjog demonstratív nevelő 
szerepének érvényesüléséről, amikor a bennfentes információ átadását más 
tényállásba bújtatott módon szankcionálta. 

A tőkepiac védelmének fejlesztése jegyében az igazságügyi kormányzat 
megalkotta a 1996. évi CXI. törvényt11 amely kiszélesítette a bennfentes 
kereskedelemként12 tilalmazott magatartások körét, és az értékpapírpiac 
védelmének új elemeként megfogalmazta a tiltott árfolyam befolyásolás 
esetköreit is.13 E rövid életű jogszabályt váltotta fel a tőkepiac működésének 
egészét újraszabályozó a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv.(Tpt.) Annak 
ellenére, hogy az 1996. évi CXI tv. majd a 2001. évi CXX. tv. kiszélesítette a 
bennfentes kereskedelemként14, valamint a tiltott árfolyam befolyásolásként15 
tilalmazott magatartások körét, a jogalkotó nem látott okot a bűncselekményi 
tényállásoknak a háttér-joganyaghoz igazítására. Míg az 1996. évi CXI 
tv., majd a 2001. évi CXX tv. a bennfentes kereskedelem tilalmát mind 
az értékpapírok, mind a tőzsdei termékek vonatkozásában kimondta, a 
Btk. 299/A § továbbra is csak az értékpapírok vonatkozásában tilalmazta 
a bennfentes kereskedelmet, az egyéb tőzsdei termékek, tehát a tőzsdén 
forgalmazott pénzügyi eszközök és áruk vonatkozásában nem. 

A tőkepiac büntetőjogi védelmének Európai Uniós 
követelményekhez igazítása

A tőkepiac védelmének az uniós joganyaggal való harmonizálását a Tpt-t 
módosító 2005. évi LXII. tv., a Btk. rendelkezéseinek megfelelő átalakítását 
pedig 2005. évi XCI. tv. végezte el. Mint a törvény indokolása megjegyzi: 
„Az Európai Unió, korszerűsítve korábbi szabályait, új szabályozást 
dolgozott ki a bennfentes kereskedelemre és piacbefolyásolásra vonatkozóan. 
Az irányelvnek való megfelelés érdekében szükséges a tőkepiacról szóló 
2001. évi CXX. törvény módosítása, különösen a törvény „Hatodik részének” 
vonatkozásában. A háttérjogszabály változtatása, így a Btk.-t érintő fogalmak 
módosítása indokolja a Btk. 299/A. §-ának és 299/B. §-ának felülvizsgálatát, a 
tőkepiacról szóló törvény és a Btk. összhangjának megteremtése érdekében.”16

Az Európai Parlament és a Tanács a bennfentes kereskedelemről és a piaci 
manipulációról szóló 2003/6/EK irányelve a bennfentes kereskedelem 
szankcionálását kötelezővé teszi minden pénzügyi eszköz vonatkozásában, 
ezért a 2005. évi XCI. tv. Btk. 299/A §-t17 módosító rendelkezése a Bennfentes 
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kereskedelem üldözését kiterjesztette az értékpapíron kívül valamennyi 
pénzügyi eszköz ( befektetési eszköz18  és deviza) forgalmazására. 
A jogalkotó a módosítással megszüntette a bennfentes információval 
való „kereskedés” korábbi különállását, és a bennfentes információnak 
előnyszerzés végett arra illetéktelen személynek történő átadását, mint 
bennfentes kereskedelmi magatartást határozta meg. Ezzel egy időben 
a közvetlen vagy közvetett bennfentes kereskedelem megszűnt célzatos 
magatartás lenni, az elkövető akkor is büntetőjogi felelősségre vonhatóvá 
vált, ha nem előnyszerzés céljából kötött ügyletet a pénzügyi eszközre. Mint 
azt az indokolás megállapította: „a bennfentes információ birtokában az 
ügyletet kötő, illetve a megbízó a piac többi befektetőjéhez képest előnyben 
van, annak révén a piaci reálfolyamatoktól független, tisztességtelen haszonra 
tehet szert.”19

A közigazgatási szankcióval üldözött magatartások közül a bennfentes 
személy által a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre vonatkozó 
üzletkötésre más személy részére javaslat tétel nem vált büntetőjogilag is 
üldözendő magatartássá. 
Károsan hatott a normavilágosság követelményére a jogalkotó azzal, hogy a 
bennfentes információ fogalmát törölte a Btk-ból20, és még utaló szabállyal 
sem hivatkozott a Tpt. értelmező szabályára. 
A 2005. évi XCI. tv. Btk-t módosító rendelkezései a Tőkebefektetési 
csalás tényállásában új elkövetési magatartásként fogalmazták meg olyan 
megtévesztő információ szolgáltatását, amely a gazdálkodó szervezet vezető 
tisztségviselőjének személyével, vagy a gazdálkodó szervezetre vonatkozó 
pénzügyi eszközzel kapcsolatos, továbbá a pénzügyi eszközre vonatkozó 
színlelt ügylet kötést is büntetni rendelték. A piaci szereplőket megtévesztő 
magatartás büntetendőségének továbbra is feltétele maradt viszont annak 
„eredményessége”, de a tőkebefektetés mellett a tőkekivonás is megjelent a 
tényállásban, mint az elkövető büntetendőségét megalapozó eredmény. 
A piaci manipuláció büntetőjog által Tőkebefektetési csalásként szankcionált 
esetei jelentősen eltértek mind a 2003/6/EK parlamenti és tanácsi irányelv 
által szankcionálni javasolt, mind a módosított 2001. évi CXX. tv. 202. §-ban 

tilalmazott magatartások körétől. A büntetőjogi és a közigazgatási szabályozás 
közötti eltérés azonban nem csupán az üldözendő magatartások körének 
közigazgatási jogilag tágabb, büntetőjogilag szűkebb megfogalmazásából 
ered, hanem a két szabályozás között koncepcionális eltérés állt/ áll fenn. 
Az Európai Unió irányelve és a Tpt. üldözendőnek tekint minden olyan 
magatartást, amely a piaci szereplők számára általában valótlan tartalmú 
jelzést szolgáltat, ezzel szemben a Btk. csak azt tekinti bűncselekménynek, 
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amennyiben a valótlan tartalmú jelzés alapján konkrét befektető hoz döntést 
tőkebefektetésre vagy kivonásra. 
A tőkepiac tisztaságát sértő cselekmények – különösen a Bennfentes 
kereskedelem – miatt a Tpt.-ben meghatározott közigazgatási szankciók 
alkalmazása, illetve a Btk. rendelkezései alapján a bűncselekmény 
miatti felelősségre vonás konkuráló lehetőséget jelentenek, (bár együttes 
alkalmazásuk sem kizárt) úgy tűnik a gyakorlatban, hogy a jogalkalmazó 
szervek diszkrecionális döntésén múlik, mikor kezdeményeznek a 
büntetőeljárást, és mikor elégednek meg a közigazgatási szankciók 
alkalmazásával. A büntetőjogi felelősségre vonás előbbiekben jelzett 
esetlegessége ellentétes a jogállami jogalkalmazás kiszámíthatóságának 
alapkövetelményével. 

A tőkepiac védelme a hatályos Btk. rendszerében

A 2012. évi C. tv. változatlan tartalommal emelte át a korábbi Btk. Bennfentes 
kereskedelem, valamint a Tőkebefektetési csalás tényállásait annak 
ellenére, hogy a Tpt. 2005. óta különösen a tiltott piacbefolyásolás eseteiben 
lényegesen szélesebb körben határozza meg a közigazgatási szankcióval 
büntethető magatartások körét. Figyelmen kívül hagyta a jogalkotó a 
tényállások megalkotásakor azon egyeztetések eredményét is, amelyeket az 
Európai Unió szervei 2009. óta folytatnak a pénzügyi piacok szabályozásának 
egységesítése és a visszaélések elleni fellépések hatékonyságának növelése 
érdekében. Ennek a folyamatnak részeként 2011-ben elkészült egy Irányelv 
javaslat a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi 
szankcióiról, de ennek átdolgozása vált szükségessé, amikor az EURIBOR és 
LIBOR bankközi hitelezésre vonatkozó referencia-kamatlábak egyes bankok 
általi manipulálása21, kapcsán kiderült, hogy az Irányelv rendelkezései nem 
terjednek ki a referenciaértékek manipulálására. Mint azt a Bizottság a 
módosított irányelv tervezet bevezetőjében megállapítja:”… a referenciaérték 
manipulálása hatással volt az érintett pénzügyi eszközök árára, a 
referenciaindexeknek mint referencia-kamatlábaknak a (pl. kamatláb-swap 
ügyletekben vagy változó kamatozású jelzáloghitelezésnél történő) széles 
körű használatából kifolyólag a fontos referenciaértékek bármilyen jellegű 
manipulálása vagy az arra irányuló kísérlet komoly hatást fejthet ki a 
piaci bizalomra, és jelentős veszteségeket okozhat a befektetőknek, továbbá 
torzíthatja a reálgazdaság működését”. 
A Bizottság az  átdolgozott Irányelv tervezet 4. cikkében a korábbi tilalmakat 
kiegészítve úgy rendelkezik, hogy piaci manipulációnak minősül: 
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 • olyan információk terjesztése a médián, többek között az interneten 
keresztül, vagy bármely egyéb módon , amelyek hamis vagy félrevezető 
jelzéseket adnak pénzügyi eszközök kínálata, kereslete vagy ára , vagy 
kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügyletek tekintetében, illetve egy vagy 
több pénzügyi eszköz vagy egy kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügylet árát 
a szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzítik , amennyiben az 
információt terjesztő személyek – saját maguk vagy más személyek számára 
– előnyre vagy haszonra tesznek szert az adott információ terjesztéséből;
 • hamis vagy félrevezető információk továbbítása, hamis vagy 
félrevezető adatok közlése, illetve egy referenciaérték kiszámítását manipuláló 
bármely egyéb magatartás22.
Az Irányelv szerint a tagállamok kötelezettséget vállalnak a fenti magatartások 
legsúlyosabb szándékos eseteinek bűncselekménnyé nyilvánítására. 
Az új Btk. megalkotásakor az Irányelv tervezet első változata már elkészült, 
így a magyar jogalkotó számára egyértelműen jelezhette volna tőkepiac 
hatékonyabb védelméhez szükséges változtatások irányát, ha kellő 
megfontolással jár el a terület újraszabályozása során.  

Összefoglalás

Egyet értek dr. Fodor Istvánnal, aki szerint a bennfentes kereskedelem 
tényállása generál-preventív jellegűnek tekinthető. A büntetőjogi szankció 
puszta kilátásba helyezése az esetek túlnyomó többségében megfelelő 
visszatartó erővel bír, mert az értékpapír forgalmazással foglalkozók, illetve 
egyéb bennfentes információt birtokló személyek az elérhető hozamért 
általában nem kockáztatják egzisztenciájukat. 23 Ez a visszatartó hatás 
akkor érvényesül hatékonyabban, ha az érintettek számára világos 
szabályok rögzítik a tilalmazott magatartásokat, a tilalom megszegése 
miatti közigazgatási-, vagy a büntetőjogi-szankció alkalmazására 
objektív kritériumok alapján kerül sor, és nem a jogalkalmazó 
szervek jó vagy rosszindulata dönti el. Az Európai Unió tőkepiacának 
egységesülése, a mind gyakoribb határon átnyúló tevékenység 
ráadásul egyre sürgetőbben igényli a nemzeti szabályoknak a 
közösségi szabályokhoz igazítását is. Az elmúlt két évtizedben a 
tőkepiac védelmének magyar közigazgatási eszközei megfeleltek a 
kor követelményeinek, nyomon követték a tőkepiac változásait, a 
büntetőjogi eszközök hatékonysága  viszont ettől rendre elmaradt. Ez 
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a lemaradás a nemzetközi tendenciáktól különösen látványossá vált 
az új Btk. megalkotásával, a magyar büntetőjog jelen pillanatban nem 
kínál eszközt azok ellen a piaci manipulációk ellen, amelyek egyszerre 
nagyszámú piaci szereplő tőkepiaci pozícióját befolyásolják, vagy 
éppen a nemzeti valuta árfolyamát érintik. 

Hivatkozások
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Absztrakt

A polgári jog és a közigazgatási jog szabályainak határterületén található a 
közigazgatási szerződés. E szerződéstípus helye és megítélése a jogirodalomban 
és a jogi szabályozásban is meglehetősen ellentmondásos. Nemcsak a 
közigazgatási szerződésre vonatkozó szabályozás sokféle, hanem már maga 
a közigazgatási szerződés lényegének megítélése is vitatott. Újból és újból 
kérdésként vetődik fel, hogy a közigazgatási szerződés a klasszikus civiljogi 
értelemben egyáltalán szerződés-e, vagy pedig a közigazgatási jog körébe 
tartozó hatósági aktus. A jogintézmény fogalmára, tartalmi elemeire, a tartalmi 
elemek sajátosságaira a különböző országokban, eltérő nézetek találhatók. 
S jogrendszerenként jelentősen eltér e jogintézmények kialakulásának 
oka, fejlődése és szabályozása is. Mi a közigazgatási szerződés? E kérdés 
megválaszolásához elengedhetetlen a közigazgatási szerződés kialakulását 
áttekinteni. Ezért jelen tanulmányomban a közigazgatási szerződés 
kialakulásának folyamatát, a folyamat mögött meghúzódó történelmi hátteret 
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vizsgálom. Át kívánom tekinteni a közigazgatási szerződés kialakulásának 
főbb történelmi fejlődési irányát, s az egyes fejlődési irányzatok történelmi, 
gazdasági hátterét és specialitását. Bemutatom a három fő irányzat - a 
közigazgatási szerződések bölcsőjeként tekintendő - francia modell, az angol 
út, és a német modell sajátosságait és egymástól való eltérését. 

Kulcsszavak: közigazgatási szerződés, állami feladat, állami beavatkozás, 
hatósági szerződés, állami tevékenység

Bevezetés

A közigazgatási szerződés kialakulási folyamata az egyes jogrendszerekben 
eltérő volt, s maguk a közszerződések is eltérőek az államok történelmi 
adottságai, gazdasági, politikai sajátosságai miatt. A közigazgatási szerződéssel 
szabályozható életviszonyok nagyon sokrétűek, így a szabályozás tárgyát 
tekintve sincsen egységes álláspont. Az alapvető problémát az adja, hogy a 
gazdaságban fellépő, feladatát megvalósító állam tevékenysége látszatra a 
civiljogi szerződések körébe tartozik, de elválaszthatatlan az államiságtól, az 
állami jellegtől, és sokszor a hatósági eljáráshoz is szorosan kapcsolódik.1 
A közigazgatási szerződések kialakulására vonatkozóan Európában három 
klasszikus fejlődési modell különíthető el: a francia, az angol és a német 
modell. 

A francia modell

A közigazgatási szerződések bölcsőjének a francia jog tekinthető. A fogalom 
gyökerei a francia jogi szabályozásból kerültek a jogirodalomba, és a francia 
közigazgatásban jelentek meg először azok a szerződéstípusok, amelyek a 
közigazgatási szerződések jogelődjeinek tekinthetők. Itt jöttek létre a XVIII. 
században az állami megrendelésekkel kapcsolatban az ehhez kapcsolódó 
ügyintézésnek és a viták elbírálásának sajátos közigazgatási szervei is. 
A közigazgatási szerződés fogalom a napóleoni időkben alakult ki, annak 
ellenére, hogy már a 15-17. században voltak állami megrendelések, amelyek 
a közigazgatási szerződések fejlődése szempontjából döntő jelentőségűek 
voltak. A közszerződések első megjelenési formái az állami megrendelésekre 
végzett építési munkákkal kapcsolatos szerződések voltak, melyek sajátos 
alá-fölérendeltségi elemeket tartalmaztak, s a szerződésből eredő viták 
nem a rendes bíróságok hatáskörébe tartoztak. Az állami megrendelésekkel 
kapcsolatos vitákat a napóleoni korban –az akkor bírói szervezettel szemben 
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fennálló bizalmatlanság miatt- külön fórumok bírálták el Ez lényegében a 
közigazgatási bíráskodás létrejöttét jelentette, miután a katonai ügyeket 
(katonai megrendelésekkel kapcsolatos vitákat) nem akarták civil bíróság elé 
vinni, és az akkori közszemléletnek sem felelt volna meg a közigazgatási 
szervek közpénzekkel való gazdálkodásának bíróság általi ellenőrzése.2 
A közmunkák körébe kezdetben a katonai célú építkezések tartoztak, majd 
a közmunkák szorosan összekapcsolódtak a közszolgáltatásokkal. Azt 
tekintették közmunkának, ami a közszolgáltatást szolgálta. A közszerződések 
által biztosították a megrendelések pártatlanságát és a közpénzek 
felhasználásának ellenőrzését is. A közszolgáltatások szervezése során 
gyakran alkalmazott szerződéses forma, a közigazgatási szerződésekre 
vonatkozó tételes joganyag növekedéséhez vezetett. A XIX. század második 
felétől a közszolgáltatások szervezésével járó feladatok felvetették a 
közigazgatási jog és a magánjog elválasztásának kérdését, és azt, hogy a 
közigazgatási bíróság eljárhat-e a közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyekben. 
A francia joggyakorlatban kezdetben az elhatároló ismérv az volt, hogy az 
állami szerv milyen minőségben lép fel: a közhatalom birtokosaként, vagy az 
állami magántulajdon képviselőjeként. A későbbiek során a közszolgáltatás 
mint tevékenység vált elhatároló ismérvvé: minden olyan jogviszonyt 
a közigazgatási jog alá rendeltek, amely közszolgáltatás szervezésére 
irányult és az egyik jogalanya közigazgatási szerv volt. (Mindkét elméleti 
megközelítés hatása megtalálható a mai elméletekben is.) Az állami feladatok 
egy része azon feladatokból állt, amelyeknél az állami cél csak állami 
tevékenységgel volt megvalósítható, másrészt voltak olyan tevékenységek, 
amelyek elvégzését a magánszektor alanyai nem vállalták- így szükségképpen 
a feladat ellátása az államra hárult. Az állam e feladatot szerződésekkel 
oldotta meg. Az I. világháború után a közszolgáltatásokkal kapcsolatos 
szerződésekben dominánsabbá vált az állami jelleg. A XIX. századtól 
kezdve a szabályozás fő jellemzője az volt, hogy a közszolgáltatásokat 
(pl. hálózatos közüzemi szolgáltatás) magánszervezetekhez delegálták. 
A közérdek védelme érdekében - a nagyvállalatok monopólium helyzete 
miatt - az önkormányzati megbízásokat a területi államigazgatás felügyelete 
aláhelyezték.3 A közszerződésekkel ellátott közszolgáltatási jogviszonyt az 
anyagi felelősség megosztás is jellemezte. A közszerződések során eljáró 
állam, vagy önkormányzat nem hatósági, hanem szerződői pozícióban 
található. Valamely szerződés közigazgatási szerződéssé minősítésének a 
francia jogban az volt a következménye, hogy e szerződések tekintetében a 
közigazgatási bíróságok jártak el, és az állami feladat megvalósítás miatt a 
szerződésben a közigazgatási szervek olyan jogokkal rendelkeztek, amelyek 
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a polgári jogi szerződés során őket egyébként nem illethette volna meg.4 A 
közigazgatási szerződésre vonatkozó francia jogfejlődés jelentős lépéseit 
jelentették a közigazgatási bíróságok legfőbb szerve (Conseil d’État) által 
hozott döntések. Ezek közül az egyik legjelentősebb a 1806-os dekrétum, 
mely kimondta, hogy minden olyan vita, amelyet minisztériumok, miniszterek 
állami megrendelésével kapcsolatos nem a rendes bíróságok, hanem a 
közigazgatási bíróságok hatáskörébe tartozik. Az 1873-ban hozott Blanco 
–ügybeli állásfoglalás szerint rendes bíróság nem járhat el olyan vitákban, 
amelyekben a közigazgatási szervekkel szemben támasztanak követeléseket, 
mert a közüzemek a közigazgatási szervezet részét alkotják és ezek működése 
az állam közhatalmi tevékenységének tekintendő. 1903-ban a Terrier-ügyben 
hozott döntés szerint minden olyan tevékenység, amely közszolgáltatásokkal 
függ össze (azok megszervezésére, közüzemek működésére irányul), 
közigazgatási jellegűnek tekintendő függetlenül attól, hogy a megvalósítását 
hatósági cselekménnyel vagy szerződéssel látják-e el, s hogy közigazgatási 
jellegű nem csak a központi, de a helyi szervek közszolgáltatási tevékenysége 
is. Bizonytalanságok azonban továbbra is maradtak abban a kérdésben, hogy 
melyek azok a szerződések, amelyek a közszolgáltatások ellátása során 
közigazgatási szerződésnek tekintendők. A kérdésre választ adott a Thérond-
ügybeli döntés, mely kiterjesztette a közigazgatási szerződések körét, s 
a szerződés tárgyát tekintette meghatározónak: minden olyan szerződés 
közigazgatási szerződés, amely a közszolgáltatás érdekét szolgálja.5 Az 
eltérő nézetek nem változtattak azon a tényen, hogy a közszolgáltatások 
körének szélesedése a közszolgáltatás nyújtása és a közigazgatási szerződés 
összefonódott, s fejlődés során közigazgatási szerződés önállóvá vált. 
A második világháború után az állam beavatkozása a gazdasági életbe 
elengedhetetlenül magával hozta a közszerződések körének bővülését és 
fogalmának kiterjesztését. A francia állam a hagyományos állami feladatokat 
kiszélesítette. Koncesszió alapján a közszolgáltatások szervezését és 
végzését nem állami szervek végezték, hanem magánvállalkozóknak 
adtak privilégiumot a feladatok ellátására. A 20. század elején az állam 
csak akkor végzett közszolgáltatást, ha a magánszférában a feladatot nem 
lehetett megoldani. De az állam finanszírozta - és akár kockázatot is vállalt a 
beruházásokban.

A francia modell „sikerének oka” a jogi szabályozás megfelelősége mellett 
az, hogy az állami, önkormányzati feladat-ellátási kötelezettségből adódó 
többletigények anyagi következményét nem a szerződő fél, hanem az 
önkormányzat viselte. A közüzemi szolgáltatás területén a szolgáltatók 



541

monopolhelyzetének kontrollja érdekében garanciákat teremtettek meg. 
Ilyen garancia maga a szerződés, a feladat-ellátás közigazgatási és bírói 
ellenőrzése, s a közigazgatási bírósághoz való fordulás lehetősége is. 
Mindemellett a közszolgáltatás garanciáinak meglétéért- saját szervezetén 
belül- a szolgáltató is felelős. A francia rendszerben a közszektor jelenléte 
nem állami beavatkozás, sőt állami támogatásról, de az anyagi felelősség 
rendezésének kérdése központi szerepet játszik. A közfeladatok ellátása során 
a közigazgatási és a magánszektor önállósága megmarad és a jogi szabályozás 
is e két szektor egymáshoz való viszonyát, kapcsolatát szabályozza.6A 
francia modell esetjogon keresztül alakult. Az önkormányzatok számára 
mindig biztosított volt a kiválasztás szabadsága, a szolgáltató vállalat oldalán 
jellemzővé vált a nagyszervezet, a díjbevételt mindig a vállalkozó kapta, 
állami támogatást nem feltételezett, ugyanakkor erős állami ellenőrzés 
jellemezte, s lényegében szerződési formakényszer alapján szerződtek.7A 
közfeladat fölötti rendelkezés és a magánvállalkozás tevékenysége között 
nincs elvi ellentét.

„A francia szabályozás közjavak védelmére született egyrészt azon 
vállalkozásokkal szemben, akikkel kapcsolatban kétségesnek tűnt, hogy a 
verseny szabályai szerint járnak el, amikor a vásárló a közszféra. Másrészt 
a gazdasághoz nem értő köztisztviselőkkel szemben, annak elkerülése 
érdekében, hogy a közérdek szempontjából ne a legmegfelelőbb szerződő 
partnert válasszák”. 8

Az angol modell

Az angol jogfejlődés a történelmi, földrajzi adottságok miatt a francia 
fejlődéstől jelentősen eltért. Az angol jogi intézményrendszer tradicionális 
felépítése miatt nem vált külön a közigazgatási bíráskodás. Azonos bíróság 
elé tartoztak a közigazgatási ügyekkel kapcsolatos és a magánszemélyek 
egymás közötti jogvitái is. Angliában sokig nem alakult ki a közszerződés 
speciális kategóriája. Az angol jogrendszerben az alkotmányjog kezdetektől 
megkülönböztetett helyet kapott, az igazságszolgáltatási eljárásokban a 
bírói eljárás nem tagozódott köz és magánjog szerint. Az angol jogi felfogás 
szerint a szerződések általában –a felek minőségére tekintet nélkül-azonos 
jogi megítélés alá esnek.9 Az állam fogalma sokáig nem vált el a király 
személyétől és a közigazgatás központi szerveitől. Így az állam perlése 
nehéz volt, s magához a per megindításához is külön engedély kellett. Ez a 
védelem azonban nem terjedt ki a közigazgatás helyi szerveire. A közpénzek 
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felhasználásának ellenőrzése nem közigazgatási bírósági szervezeten 
keresztül, hanem kezdetben külön e célra létrejött szervek útján valósult 
meg, s amíg a király befolyása egyre csökkent a közpénzek felhasználásának 
ellenőrzésében a parlament jogköre fokozatosan kiszélesedett. A kiszélesedő 
jogkör eredménye lett, hogy a közigazgatási szervek érvényes szerződést 
csak a parlament előzetes finanszírozást megengedő döntése után köthettek, 
melyeket utólag a bíróság ellenőrizhetett. Az állami megrendeléseknek 
Angliában is kiemelt szerepe volt a közszerződések alakulásában, s a 
közpénzek ellenőrzése is jelentőséggel bírt, de az uralkodó magánvagyona 
és a közvagyon lassan vált el egymástól. A koronavagyon felhasználásának 
kérdésében folyamatos harc volt a parlament és a király között.1800-ban 
született meg az első jogszabály, amely szétválasztotta a királyi magántulajdont 
és köztulajdont. Ugyanakkor 1947-ig a királyt nem lehetett perelni, még 
akkor sem, ha nem fizette meg a tartozását. Hitelezői érdeket védett az a 
rendelkezés, hogy az állami megrendelésekhez a parlament hozzájárulása 
kellett. Angliában is a katonai megrendeléseknek volt a legnagyobb szerepe, 
amihez parlamenti hozzájárulás kellett. A közmunkákkal kapcsolatos 
viszonyok kisebb jelentőséggel bírtak, mert az angol az állam kevésbé 
avatkozott be a gazdaságba,1906 előtt a gazdasági problémákat pénzügyi 
kérdésként kezelte,s az állami tevékenység főleg az általános szabályozásra 
korlátozódott.10 Az angol jogban a közigazgatási szerződés nem jelent meg 
önálló jogintézményként, és nem alakult ki átfogó szabályozás. Ennek ellenére 
a szabályozás célja a franciáéval megegyező volt: kialakítani olyan rendszert, 
amely a közpénzek hatékony felhasználását biztosítja. A helyi és központi 
közigazgatási szerveknek jogi helyzete eltérő volt. A helyi szintű közigazgatás 
a magánjog alá tartozott, a helyi közigazgatás szerveit nem tekintették az 
uralkodó nevében eljárónak, így perelhetők voltak, jogi helyzetük nem 
különbözött más jogi személy helyzetétől. 1830-tól a helyi közigazgatás 
átalakítására került sor. Az ipari forradalom hatásaként új felhasználási 
célok meghatározása vált szükségessé, ezek megvalósításához (pl. víz és 
gázszolgáltatás) a parlament engedélye kellett. A kiszélesedő tevékenység 
az állami megrendelések bővülésével és a szerződések differenciálódásával 
járt, de nem alakult ki egységes feltételrendszer, és egységes állami gyakorlat 
sem. Az angol állam megkésve – a liberálkapitalizmus korában - kezdett 
foglalkozni a közszerződések fogalmával.11 Az állami feladatokat pl. városi 
infrastruktúra kiépítését, fenntartásának feladatait önkormányzati tulajdonú, 
erős közvállalatok látták el. 1970-es évektől jelentek meg a magántársaságok 
Kevés nagyvállalat uralta a piacot, de kiépült a szabályozó hatóságok rendszere 
és a gazdasági szabályozás keretében közérdekű minimumokat határoztak 
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meg a közérdek védelmében. .A piaci versenyt segítették a tendereztetés 
szabályaival, ahol nem rendelkeztek előnnyel a köztulajdonú társaságok sem. 
A szerződések tisztán magánjogiak voltak, az állam csak tulajdonosként, nem 
pedig közhatalmi jogosítványok birtokosaként lép fel e szerződésekben. A 
piaci viszonyok ellenőrzésére, a közérdek érvényre juttatására regulációs 
hatóságokat hoztak létre- amelyek még a kormányzattól is részlegesen 
függetlenek voltak. Az angol szabályozást nem az alapos jogi szabályozás 
jellemzi, hanem a gazdasági szabályozási és regularizációs mechanizmusok 
és technikák.12

A német modell

A német jogfejlődés köztes megoldás az angol és a francia jogfejlődés között. 
A német jogban létezett az uralkodó perlésének akadálya, de csak a császárral 
szemben. Az állam és az uralkodó vagyona kezdetben egységes volt, az 
állam a hatalmi viszonyok megtestesítőjeként jelent meg. A német felfogás 
szerint az állam nem lehet mellérendelt helyzetben. Amikor mellérendeltségi, 
egyenjogúsági kérdések jöhetett szóba, akkor nem az államot tekintették 
jogalanynak, hanem az önálló állami jogalanyt: a fiscust, amelyet perelni 
is lehetett. Élesen elváltak a közjogi és magánjogi jellegű viszonyok, s a 
közpénzek felügyelete sem tartozhatott bírósági szervezet hatáskörébe. A 
német jogi irodalom a közigazgatási szerződést nem ismerte el, annak ellenére, 
hogy jelen voltak a közigazgatási szervek magánjogi cselekményei. Az állam 
erőteljes beavatkozása a gazdasági életbe szinte a 18. századig folyamatosan 
fennállt, ezért az állami megrendelések joga is eltérően alakult. Az erős állami 
beavatkozás mellett is létrejöttek azonban a 17. században – elsődlegesen a 
fegyvergyártás területén- a magán és a köztőke közös vállalkozásai. A 19. 
század kezdetén átmenetileg csökkent az állami beavatkozás a gazdasági 
életbe, s nagyobb szerepet kapott a magánszféra. A század második felében 
aztán egyes szolgáltatások területén (pl. vasút, posta, bank) ismét erőteljessé 
vált az állami jelenlét. A monopóliumok államosítására került sor: megnőtt 
a közjog jelentősége. Az állam cselekményeinek egy részét a közjog, más 
részét a magánjog szabályai szerint bírálták el. Vegyes jellegű kategóriák 
létrejötte ellenére, de elvetették a közigazgatási szerződést mint fogalmat. A 
20. században a fegyverkezés, a világháború, a náci rendszer hatására nőtt az 
állami megrendelések szerepe, s a közszolgáltatások bővülésével kapcsolatos 
problémákat hatalmi szempontú megközelítésből oldották meg. Központi 
szinten a közjogi szabályozás dominált, a helyi közigazgatási szervek gazdasági 
tevékenységét a magánjog alá rendelték. A helyi közigazgatási szerveket a 
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társaságok speciális fajtáinak tekintették s rájuk a magánjogi szabályokat 
alkalmazták. A közszolgáltatásokat több helyi szerv együttesen valósította 
meg, ezek egymás között megegyezéseket kötöttek, amit megállapodásoknak 
neveztek el, de a tartalmi elhatárolást a közigazgatási szerződésektől nem 
végezték el.13 Csak 1976-ban került sor először a közigazgatási szerződések 
jogszabályi megfogalmazására.14  A német jog a magánjog - közjogi elemekkel 
kiegészített- szabályait alkalmazza a közszerződésekre. A közszolgáltatások 
területén az erős önkormányzati befolyású közüzemi forma, azaz a 
költségvetési üzem volt a tradicionális minta. Az 1990-es évektől az állami 
befolyásolást a tulajdonos jogán keresztül valósítják meg a polgári jogi 
szabályozás körébe tartozó társaságokon keresztül. 15 

Összegzés

A 21. század eleje óta a közüzemi infrastruktúrális feladatok egész Európában 
-így a vizsgált három modell államának területén is változás alatt állnak. 
Egyrészt az Unió politikája, másrészt a válság hatása eredményeként 
ismét kormányzati szerepet erősítő tendenciák tapasztalhatók. Ez hatással 
van a közszerződések jogi megoldására is.16 Az egyes államok történelmi, 
gazdasági, politika jellemzőinek eltérése miatt az uniós jogi szabályozás a 
különféle jogrendszerekben eltérő hatással lesz a közszerződésekre. A válság 
leküzdése érdekében ellátandó feladatok átalakítják a közhatalmi eszközöket 
is, köztük a közszerződések rendszerét is. 
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Absztrak

Az önkéntesség jelentős szerepet töltött és tölt be hazánk biztonságának sza-
vatolásában. Az önkéntesség egyik ilyen megnyilvánulási formája az önkén-
tes tűzoltó egyesületben való tevékenység. Az önkéntes tűzoltó egyesületek 
szabályozása több alkalommal változott, s 2103 novemberétől jelentős válto-
zás történt a szabályozásuk terén. A szabályozás változását követően a tűzoltó 
egyesületek egy része az önálló beavatkozási jogosultsággal fog rendelkezni 
meghatározott feltételek megléte esetén. A változásokat követve szükségessé 
vált a tűzoltó egyesületek szakmai képzésének szakmai áttekintése az új el-
várásokhoz való igazítása. Jelen előadás áttekintést ad a tűzoltó egyesületek 
szabályozásáról, feladatrendszeréről és a képzésükről. Az előadás a külön-
böző feladatokat ellátó tűzoltó egyesületek közül a beavatkozó egyesületek 
számára vázol fel szakmai képzési javaslatot.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, tűzoltóság, önkéntesség, szakmai képzés, 
mentés
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REVIEW OF PROFESSIONAL 
TRAINING IN VOLUNTEER FIRE 

FIGHTING ORGANISATIONS
Abstract

Volunteering played and is still playing a significant role in guaranteeing 
safety in our country. One example of volunteering is taking part in volunteer 
fire fighting organisations. There have been several changes in the regula-
tions of volunteer fire fighting organisations; a significant one has been taking 
place since November 2013. Following changes in the regulations, some of 
the volunteer fire fighting organisations will gain right of intervention under 
certain conditions. Therefore, it has become necessary to review the profes-
sional training of fire fighting organisations and its adaptation to meet new 
requirements. This presentation gives an overview of the regulations, task 
system and training of fire fighting organisations. It outlines recommenda-
tions on the professional training of organisations performing various tasks, 
especially intervention bodies.

Keywords: disaster management, fire service, volunteering, professional 
training, rescue

Bevezetés

Egy adott közösség védelmében az egyes tagok önkéntes összefogása mindig 
is jelen volt bármilyen társadalmi formáról, társadalmi szervezetségről is le-
gyen szó. Az egyént, a közösséget veszélyeztető tűz megfékezése a bátorsá-
gon és hősiességen kívül megköveteli a szakértelmet, a védekezés elhárításá-
hoz használt eszközök, felszerelések használatához. A közösség védelmében 
aktívan résztvevő önkéntes szerveződések részben hozzájárulnak az adott 
állam biztonságához. Ezzel a tevékenységgel az állami kötelezettség terhé-
nek egy részét veszi le a társadalmi önszerveződés. Tekintettel a tevékenység 
speciális szakmai ismereteire, a tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységét 
végző tagjai számára megfelelő képzéseket és erre épülő továbbképzéseket 
kell szervezni. A tűzvédelmi feladatokat végző önkéntesekre minden korban 
szükség volt. Az önkéntes tűzoltó egyesületek az adott közösséget szolgálva 
képesek a katasztrófák elleni védekezés három szakterületén – tűzvédelem, 
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katasztrófavédelem és polgári védelem – feladatokat ellátni. Ezzel átalakult 
az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai feladatainak rendszere. Az egye-
sületek korábban az adott területen nem rendelkeztek önálló beavatkozási 
jogosultsággal, és így felelősségük sem volt a térség biztonságáért. Ezek a 
változások megkövetelik az önkéntes tűzoltó egyesületek képzési rendsze-
rének, oktatás tartalmának átalakítását, mely biztosítja a katasztrófavédelem 
komplex szemléletének megvalósítását.

Tűzoltó egyesületek szabályozásának áttekintése

Hazánkban egészen a római korig lehet írásos dokumentumokat találni az 
önkéntes tűzoltó egyesületek megalakulásáról és létezéséről. Nagyobb pan-
nóniai településeken megtalálhatók voltak a tűzoltó egyesületek. [1] Ezen 
szervezetek felállításában és tevékenységében elsősorban olyan kézművesek 
vettek részt, akik valamilyen tűzzel, vagy építkezéssel kapcsolatos tevékeny-
séget végzetek. Ilyen kézművesek voltak például a kovácsok. Az egyesüle-
tek szervezeti felépítése a katonai (légó) mintáját követték, hiszen a feladat 
végrehajtása megköveteli a szervezettséget, a feladatban résztvevők egysze-
mélyi irányítását, a tűzoltási és mentési tevékenységben résztvevő csoportok 
munkájának összehangolását és nem utolsó sorban a tevékenységet végzők 
oktatását (katonai szóhasználatban kiképzését). [2] Az önkéntes tűzoltói te-
vékenység a középkorban a városokban folytatódott, s külön ki kell emelni a 
debreceni diákok áldozatos tevékenységét. A szervezett tűzoltói tevékenység 
az 1800-as évek közepétől jelent meg Magyarországon. A kiegyezést követő-
en ugrásszerűen megnőtt az egyesületek száma és szinte minden nagyobb te-
lepülésen létrehoztak egy egyesületet. (Az első tűzoltó egyesület hazánkban 
1863-ban Sopronban alakult meg.) Az egyesületek elméleti és gyakorlati ok-
tatások keretében képezték tagjaikat. A technika fejlődését követve egyre in-
kább megjelentek azok a tűzoltáshoz használt gépek, felszerelések, eszközök, 
melyek az általános tűzoltói szakmai ismereteken kívül speciális eszközkeze-
lési és taktikai ismerteket is megköveteltek. Az időközben kialakított hivatá-
sos tűzoltóságok által alkalmazott egységes szakmai képzési követelmények 
is megjelentek az önkéntes tűzoltó egyesületek képzési tevékenységében.[3] 
A tűzoltó egyesületek képezik az alapját a jelenlegi állam által fenntartott 
hivatásos tűzoltósági rendszer alapját. A tűzoltó egyesületek életében követ-
kező fontos időpont 1945. Ekkor egy Miniszterelnöki rendelet (10280/1945.) 
megszüntette az önkéntes tűzoltó testületeket. Ezt követően a településeken 
önkéntes tűzoltóságok vették át az egyesületek szerepét. Az önkéntes tűzoltó-
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ságok képzésének egységes követelményeiken kialakításában a központi irá-
nyítás mellett a használt felszerelések egységessé válása is jelentős szerepet 
töltött be. A tűzoltóságról és tűzrendészetről szóló 1956. évi 13. törvényerejű 
rendelet a községi önkéntes tűzoltóságok létszámának meghatározását a bel-
ügyminiszterre . A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 
13. törvényerejű rendelet az önkéntes tűzoltóságokat egyesületként határozta 
meg. A szakmai képzésre vonatkozó követelményeket a tűzoltóság központ 
szerve határozta meg. A tűzoltó egyesületek szakmai képzését megyei/fővá-
rosi szinten a járási/kerületi tűzoltóparancsnokságok végzeték. 1992. április 
14-ig a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 3/1980. (VIII.30.) BM 
rendelet 2. számú melléklete szabályozta a tűzoltó egyesületek tevékenységét. 
A tűzoltó egyesültek életében az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 
hozott alapvető változást. Megalakultak a megyei tűzoltószövetségek, me-
lyek részt vállaltak a képzésekben. 1997-től a tűzoltó egyesületek tagjainak 
képzését Belügyminiszteri rendelet szabályozta. A tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 1996. 
augusztus 01-től adta és adja meg jelenleg is a tűzoltó egyesületek szervezeti 
keretét és szakmai tevékenységének fő szabályait. 2008 és 2011 között az ön-
kéntes tűzoltó egyesületekről szóló 2008. évi XXXIII. törvény párhuzamosan 
szabályozta az egyesületeket. 2013. november 29-től a tűzoltó egyesületek 
tevékenységi köre módosult. Az egyesületek a tevékenységi körüknek meg-
felelően közreműködő, vagy beavatkozó egyesületeknek minősülnek. A tevé-
kenységi körök elkülönülése más és más képzettséget, szakmai ismereteket 
igényelnek az egyesületektől és tagjaiktól szaktevékenységük során.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek képzési rendszere

Az önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: tűzoltó egyesület) a ka-
tasztrófavédelmi rendszer részét képezik. A rendszer részeként meghatározott 
szakmai ismeretek elsajátítása és kompetenciák megszerzése szükséges akár 
az önálló beavatkozás, akár a többi védekezésben résztvevő szervezetekkel 
való együttműködés megvalósításához. Ezért a tűzoltó egyesületek szaktevé-
kenységet végző tagjai számára olyan képzést kell biztosítani, mely biztosítja 
számukra a szakmai kompetenciák megszerzését. Természetesen a hivatásos 
és az önkéntes tűzoltó szervezetek eltérő igénybevétele más és más mélységű 
ismerteket igényel. Más a követelmény egy olyan személlyel szemben, aki 
csak esetlegesen kisegítő feladatokat lát el irányítás mellett egy kárfelszámo-
lásban, mint olyan személlyel szemben, aki hivatásszerűen végzi a felszámo-
lási tevékenységet. Ezért szükséges egy központilag meghatározni, minden 
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a tevékenységben résztvevő személy számára a szakmai követelményeket. 
Ezért szükséges mind a hivatásos szervek tagjai, mind a tűzoltó egyesület 
tagjai számára egy egységes követelményeket tartalmazó képzési rendszer 
kialakítása. A tűzoltó egyesület szaktevékenységet végző tagjaival szemben 
támasztott követelményeket és a végzettségeket a hivatásos katasztrófavédel-
mi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban fog-
lalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről 
szóló 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet szabályozza. A jogszabály jelenleg át-
dolgozás alatt áll. A tűzoltó egyesületeken belül tűzvédelemmel kapcsolatos 
feladatot a szaktevékenységet ellátó tag láthat el. Ez a megkötés vonatko-
zik mind a tevékenységet irányító, mind a végrehajtásban résztvevő tagok-
ra. Ezen egyesületi tagok a tűzoltói tevékenység egy részét látják el, s ezért 
számukra feltétlenül szükséges a tevékenység végzéséhez megfelelő szakmai 
ismeretek megléte. A katasztrófavédelemre, a szakképzésre és felnőttképzés-
re vonatkozó jogszabályi változások következtében 2012 januárját követően 
a szakmai képzési rendszer is módosult. A megváltozott szakmai feltételek 
és követelmények a korábbi szakképzés helyett a tűzoltó egyesületek szak-
tevékenységet végző tagjai számára új előírásokat fogalmaztak meg. A BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) 
belső szabályzatában a Kiképzési Szabályzatában szabályozza a tűzvédelmi 
szakterület belső képzési rendszerét. Nem változtak meg azonban a tűzoltó 
egyesületek megkülönböztető jelzéssel ellátott járművei vezetőivel szembeni 
általános és szakmai követelmények. Továbbá nem módosultak a különböző 
technikai eszközök, gépek, berendezések kezelésének elsajátításának elő-
írásai. A szaktevékenységet irányítók számára a korábbi szakképzési köve-
telmények helyett belső tanfolyami képzés is megadja a feladat ellátáshoz 
szükséges szakmai végzettséget. A beavatkozó tűzoltó egyesületek képzési 
rendszerének szerves részét képezi mentorrendszer, s a rendszerbe állító és 
minősítő gyakorlatok követelménye.

Beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó főbb előírások

A tűzoltó egyesület tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékeny-
ségben vesz részt illetve közreműködik abban. A tűzoltó egyesületek 2013. 
november 29-től kétfajta státusszal rendelkeznek. A tűz elleni védekezésről, 
a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 4. § az 
alábbiakban határozza meg a két egyesületi típust:
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„v) közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület: a vállalt tevékenységi terüle-
ten tűzoltási, műszaki mentési feladatokban közreműködő egyesület;

w) beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület: a vállalt tevékenységi területen a 
hivatásos katasztrófavédelmi szervvel kötött megállapodás alapján tűzoltási, 
műszaki mentési feladatokat végző egyesület.”

A tűzoltó egyesületek a tűzoltási, műszaki feladatok ellátásában a hivatásos 
tűzoltóságokkal BM OKF főigazgatói utasításban meghatározott tartalmú 
megállapodás megléte esetén vehetnek részt. A beavatkozó önkéntes tűzoltó 
egyesület (a továbbiakban: beavatkozó egyesület) a vállalt tevékenységi terü-
leten önállóan végez tűzoltási, műszaki mentési feladatokat. A feladat ellátás 
alapja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi vezetője által jóváha-
gyott és a hivatásos katasztrófavédelmei területi szerv vezetőjével megkötött 
megállapodás. A szaktevékenységet ellátó tagoknak a katasztrófák elleni vé-
dekezésért felelős miniszter által előírt szakmai képesítéssel kell rendelkez-
niük. A beavatkozó egyesületek szaktevékenységet végző tagjaival szemben 
az önálló beavatkozás megléte más képesítési követelményt támaszt, mint 
a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület (a továbbiakban: közreműködő 
egyesület) tagjával szemben. A beavatkozó egyesület a megállapodásban 
rögzített módon végzi az önállóan ellátandó szaktevékenységet. Önálló be-
avatkozást az egyesület azon tagja végezhet, aki legalább tűzoltó alapfokú 
tanfolyami végzettséggel rendelkezik és részt vett a rendszerbeállító, vagy 
minősítő gyakorlaton. A szaktevékenységet irányító tag számára magasabb 
szintű képesítési követelményt ír elő a jogszabály. A beavatkozó egyesület 
számára kötelező a rendszeres továbbképzések megtartása és különböző gya-
korlatokon való részvétel. 

Képzésre vonatkozó javaslatok

A beavatkozó tűzoltó egyesületek önállóan látnak el szaktevékenységet, s 
meghatározott időtartamban látnak el készenléti szolgálatot. Így a beavatko-
zó egyesületi tevékenység már összemérhető az önkormányzati tűzoltóságok 
tevékenységével.[4] Ezt figyelembe véve a beavatkozó szaktevékenységet 
végző egyesületi tagokkal szemben ugyanolyan követelmények jelennek 
meg, mint az önkormányzati tűzoltóság tagjaival szemben. Az önkormány-
zati tűzoltók esetében is beszélhetünk alkalomszerűen – önkéntes - és fo-
lyamatosan – főfoglalkozású - igénybe vehető állományról. A beavatkozó 
egyesület szaktevékenységet végző tagjai számára előírandó szakmai kö-
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vetelmények megállapításánál célszerű figyelembe venni többek között: a 
terület jellemzőit, a tűzoltó egyesület rendelkezésére álló eszközeit, felsze-
reléseit, s nem utolsó sorban a szaktevékenységet végzők létszámát (mini-
málisan 1 + 4 fő). A beavatkozó egyesület szaktevékenységének irányítása a 
beavatkozásra, a készenlét ellátására, a szolgálat szervezésére és egyéb szak-
mai ismertek meglétét követeli meg. Ezért az ilyen feladatot ellátó személy 
számára egy „önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam” el-
végzése minimális követelmény. A beavatkozás irányítását végző egyesületi 
tag számára elégségesnek tűnik egy raj szintű irányítási feladatok ellátására 
képesítő képzés megléte. Ez a képzési forma belső tanfolyami képzés és az 
„önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnoki tanfolyam” elneve-
zést viseli. Ez a tanfolyam egy raj irányításához szükséges elméleti és gya-
korlati ismereteket tartalmazza. A beavatkozást végzők számára a rendszeres 
készenlétet figyelembe véve első lépésként a „tűzoltó alaptanfolyam” meg-
léte, majd „ráépülésként” - gyakorlati időt beépítve - az „önkormányzati és 
létesítményi tűzoltó tanfolyam” elvégzése jelentheti a szükséges képzettség 
meglétét. Természetesen ezen képzettségek megszerzése megköveteli a terv-
szerű képzéseket, továbbképzéseket, a gyakorlatokat, s nem utolsó sorban a 
beavatkozó egyesület szaktevékenységet ellátó tagjainak szisztematikus ki-
választását.

Összefoglalás

Az önkéntes tűzoltó egyesületek feladatrendszerének megváltozása magával 
hozza a korábban kialakított oktatási, szervezési és egyéb feladatok változá-
sát. A módosulást szabályozó rendszer kialakult, s jelenleg folynak a rend-
szerbe állító gyakorlatok, a beavatkozó egyesületek rendszerbe állítása. A 
katasztrófák elleni védekezés társadalmasítása megköveteli az önkéntesség 
további erősítését, melyet a Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról 
szóló 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozat és a Nemzeti Önkéntes Stratégia 
2012-2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú felada-
tokról szóló 1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat is megfogalmazott.
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A PÉNZÜGYŐRSÉGI SAJTÓ 140 ÉVE459

Suba László
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Hadtudományi Doktori Iskola, Budapest

Absztrakt

A szervezeti kommunikáció az adott szervezet működésének fontos része. 
Jelen publikáció az önálló magyar pénzügyőrség és vámszolgálat belső 
sajtójának történetét mutatja be, felvillantva e mintegy 140 esztendő 
legfontosabb eseményeit. Képet kaphatunk azon erőfeszítésekről, amelyeket 
a belső testületi sajtóért tettek a mai pénzügyőrök elődei, továbbá arról, hogy 
milyen gondok, problémák foglalkoztatták a pénzügyőröket a kezdetektől 
napjainkig, s milyen formában nyertek megfogalmazást az említett témák. 
A szerző e történeti visszatekintéssel egyrészt dokumentálni kívánja a 
pénzügyőrségi sajtó történelmének fontosabb mérföldköveit, másrészt célja 
annak bizonyítása is, hogy szükség van olyan belső orgánumra, amely erősíti 
a szervezet kohézióját, valamint a szervezeti kultúra egyik színtereként 
funkcionál.

Kulcsszavak: XIX. század, XX. század, kommunikáció, pénzügyőrség, sajtó

459  Jelen tanulmány a Hadtudományi Szemle 2014/1. számában megjelent A 
pénzügyőrségi sajtó kezdetei című cikk bővített és szerkesztett változata.
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Bevezetés

A más államoknak nem alárendelt magyar királyi pénzügyőrség 1867. 
március 10-én alakult meg. „A gróf Andrássy Gyula miniszterelnök által 
megalakított kormány egyik legfontosabb embere gróf Lónyay Menyhért 
pénzügyminiszter, a kiegyezés bonyolult pénzügyi részének kimunkálója, 
elismert nemzetgazdasági szaktekintély volt. Az ő nevéhez fűződik az önálló 
Magyar Királyi Pénzügyőrség létrehozása, mely a magyar államkincstár 
bevételeit biztosító, azaz a gazdasági rendvédelmünk feladatait kizárólagosan 
ellátó, katonailag szervezetten működő szaktestület volt.” (Dettné Légrády 
2000, 10) A szervezet feladata – a pénzügyi törvények és rendszabályok 1868. 
november 26-án megjelent hivatalos összeállításából kitűnően – a csempészet 
és a pénzügyi törvények és szabályok áthágásának megakadályozása, 
továbbá a pénzügyi törvények és rendeletek vagy szabályok megszegőinek, 
az adó- vagy illetékfizetési kötelezettség alól kibúvóknak a felderítése és 
kézre kerítése volt (Emlékkönyv, é. n.). A pénzügyőri munka alapjaiban 
mára sem változott sokat, legfeljebb a hangsúlyok tolódtak el időről-időre. 
A pénzügyőrség létszáma mindvégig néhány ezer fő volt: 1869-ben például 
3498 fő, 1922-ben 4500 fő (Köpf 2004). Ekkora létszámot időben tájékoztatni 
a legfontosabb jogszabály-változásokról, gondoskodni továbbképzésükről, 
eljuttatni hozzájuk a pénzügyőri társasági élet híreit: nagy szervezettséget, 
sok munkát igénylő feladat, aminek ellátására már érdemes volt létrehozni a 
szervezeten belüli pénzügyőr sajtót. 

Mielőtt azonban rátérnék a sajtótörténeti vizsgálódásra, felvázolom a 
rendészeti kommunikáció néhány sajátosságát. Ezek ismeretében állapítható 
meg ugyanis, hogy – legalábbis a pénzügyőri szakma, mint speciális 
rendvédelmi tevékenység vonatkozásában – szükség van-e olyan szervezeten 
belüli orgánumra, amely erősíti a szervezet kohézióját, valamint a szervezeti 
kultúra egyik színtereként funkcionál. 

A rendészeti kommunikáció „differentia specificáját (nevezhetjük a 
közlésfolyamatban felmerülő zajoknak) a következők okozzák:

 a) a rendészeti tevékenység hivatás, amelynek képviselői különös 
felelősséggel és komoly hatalommal felruházva, […] végzik problémamegoldó 
munkájukat, […]

 d) egy sajátos szervezeti kultúra tagjaként, amelynek fő jellemzője a 
szigorú hierarchia, valamint a parancsuralmi rendszer, és amelyben 
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 e) a merev jogi, katonai, hivatalos stílus az uralkodó,[…].” (Cserép 
és Molnár 2010, 5)

E nehézségekkel megküzdve kell a belső rendészeti kommunikációnak 
sikeresnek és elfogadottnak lennie. 

A korabeli lapszámok eredeti példányainak rendelkezésre bocsátásáért 
köszönet illeti (az 1874 és 1945 közötti példányok tekintetében) az Országos 
Széchényi Könyvtár, illetve (az 1945-től napjainkig kiadott lapszámokért) a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete 
által működtetett Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum munkatársait.

A pénzügyőrségi sajtó kezdetei

Hét esztendővel a magyar pénzügyőrség létrejötte után, 1874. február 1-jén 
Pécsett megjelent az első testületi szaklap A pénzügyőr címmel. Az újság 
– a fejléc tanúsága szerint – „ismeretterjesztő és szépirodalmi folyóirat, a 
m. kir. pénzügyőrség szakközlönye és arcképcsarnoka” volt. Amint a Dobos 
Nagy János által szerkesztett és kiadott lap első számának bevezetőjében 
olvashatjuk, már az „ős-Pénzügyőr”-nek is két fő célja volt: „nem fogunk mi ez 
irat hasábjain politizálni, személyeskedni, avagy feleselni… hanem a magas 
szolgálat érdekében: oktatni és mulattatni szándékom…” (A pénzügyőr 1874, 
2). Úgy tűnik, hogy e nemes célok akkor még nem váltottak ki elegendő 
érdeklődést: kellő számú előfizető híján a Pénzügyőrnek mindössze egyetlen 
száma jelent meg. 

Tíz esztendő telt el, míg újabb próbálkozásnak lehetett tanúja 
az olvasóközönség. 1884. február 28-án indult útjára a Pénzügyőrségi 
Közlöny Ozoray Árpád felelős szerkesztő irányításával. Az összesen tizenöt 
csütörtökön megjelent lap az impresszum szerint szaklap volt a magyar királyi 
pénzügy-, vám- és adóőrség számára. Valamennyi szám címoldalán feltűnő 
helyen szerepeltek a szerkesztőség követelései, amelyek a pénzügyőrök 
anyagi körülményein voltak hivatva javítani. 

A harmadik orgánum már nem váratott egy évtizedet magára: 1890. 
január 1-jén, Nagyszőlősön jelent meg, Pénzügyőr címmel. A magyar királyi 
pénzügyi, adó-, és vámőrség közlönye (ez olvasható a fejlécen) havonta 
kétszer, majd később háromszor jelent meg – végül összesen tizennégy számát 
vehették kezükbe olvasói. A Spolarich János szerkesztette újság a szakszerű 
önképzés eszköze kívánt lenni. Mint egyik számukban írták, „nincs semmi 
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testületünk ügyeibe, mi sürgősebb megoldásra várna, mint a szaktanfolyamok 
felállítása” (Pénzügyőr 1890, 148). Az 1890 elejéig megjelent lapokat 
szerény fizetésű, de annál lelkesebb pénzügyőrök készítették és adták ki. 

Az első hosszabb ideig fennálló szakújság az 1890. február 2-án 
indult Magyar Pénzügyőr volt Iklódy Győző szerkesztésében. A szaklap, 
amely „felölelte a pénzügy körébe vágó összes érdekeket”, vasárnaponként 
jelent meg, és sok szakmai tudnivalót, illetve újonnan megjelent rendeletet 
közölt. 

Újabb kiadványok a XX. század első felében

Az első pénzügyőrségi lap, amely tartósan fennmaradt – 1944-ig adták ki 
– az 1908. április 10-én indult, Preszly Gyula szerkesztette Pénzügyőrségi 
Szaklap volt. A pénzügyőrök mindennapi – főleg anyagi – gondjairól szólt, 
tudósított a társasági élet eseményeiről, és sokat cikkezett egy pénzügyőri 
egyesület – tulajdonképpen szakszervezet – létrehozása érdekében. A 
Magyar Pénzügyőrök Országos Egyesülete azután 1917 novemberében 
meg is alakult, később a Pénzügyőrségi Szaklap az egyesület orgánumaként 
működött tovább. Az újság 1929-től új néven, Pénzügyőrségi Szaklap – 
Pénzügyi Tanácsadó címmel és megújult külsővel jelent meg.

A vetélytársak nem voltak igazi versengők, az 1929-ben indult 
Pénzügyőrségi Szemle, ami a Jövedéki lapok mellékleteként jelent meg, alig 
néhány számot ért meg. A Pénzügyőrségi Szaklap másik „útitársa” az 1935-
től négy éven át kiadott Pénzügyőrök Lapja. 

A kor érzésvilágát és a szaklap stílusát, hangvételét jól érzékelteti, 
hogy miként jelent meg az újság hasábjain a harmadik bécsi döntés eredménye: 
Erdély visszacsatolása. A Pénzügyőrségi Szaklap 1940. szeptember 30-i 
számának címlapján Erdély visszatért! címmel kétoldalas szerkesztőségi cikk 
jelent meg, méltatva a történelmi esemény jelentőségét. Idézet a cikkből: „Az 
elmúlt huszonkét esztendő alatt már volt részünk hasonló örömben. Igaz, 
csak kétszer. Ezek se voltak régen. Tavalyelőtt, amikor a Felvidék egy része 
és tavaly, amikor a Kárpátalja került vissza. Ezek jelentették a magyarság 
feltámadásának új hajnalát!” 

Közvetlenül e cikk után szolgálatszervezési, szervezeti információk 
olvashatók. Hozzáteszem, hogy e rendkívül élénk érdeklődést az országhatárok 
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gyakori változtatása iránt gyakorlati szempontok is indokolták, hiszen a 
vámhatár változása szolgálatszervezési döntéseket igényel – e döntések pedig 
befolyásolták a pénzügyőrök mindennapjait.

Besze György fővigyázó a decemberi számban megjelent írásának 
címe: Sajtó és pénzügyőrség. Sajtó alatt a szaksajtót érti (vagyis azt az újságot, 
melynek hasábjain ír). A pénzügyőrségi újságírás feladatainak kifejtését 
követően ezt írja: „egyedül a sajtó a legalkalmasabb szerv arra is, hogy a 
megnagyobbodott országban szétszórtan, egymástól nagy távolságokban 
élő pénzügyőri szerveket egy bajtársi közösségben összekapcsolja, őket 
ebben a törekvéseikben támogassa és számukra a híradó szerepét betöltse” 
(Pénzügyőrségi Szaklap – Pénzügyi Tanácsadó 1940, 12).

1942-ben ünnepelte az önálló magyar pénzügyőrség fennállásának 
hetvenötödik évfordulóját. Ebből az alkalomból rendkívül aktív 
kommunikációs tevékenységnek lehetünk tanúi. Először is: Pénzügyőrségi 
Szaklap szeptemberi száma több mint négy oldalas megemlékező cikket 
közölt az elmúlt háromnegyed század történéseiről. 

A másik fontos esemény: az évforduló tiszteletére újraszabályozták 
az 1930 óta működő pénzügyőrségi múzeum működési szabályzatát, így az 
hivatalosan is megnyitotta kapuit az érdeklődő közönség előtt. A Szaklap 
októberi száma A pénzügyőrségi múzeum sajtóbemutatója címmel szinte egy 
egész hasábot szentel a nevezetes alkalomnak. 

A pénzügyőrség hetvenöt évéről nem csak a szaksajtó és a napilapok 
emlékeztek meg. A Magyar Rádióban akkoriban kedvelt műfaj volt a felolvasás 
(Kollega Tarsoly 2000). A rádió fennállása, 1925 óta először, felolvasást 
tartottak a pénzügyőrségről. Az elhangzottakat szintén a Pénzügyőrségi 
Szaklap októberi száma közölte (rögtön a címlapon!); mint a műsorban 
elhangzott, a pénzügyőrség az állam pénzügyi érdekei mellett a tisztes iparos 
és kereskedő társadalmat is védi. De más feladatai is vannak: a pénzügyőrök 
kezdettől fogva részt vesznek az országhatár fegyveres védelmében. Végül 
szomorú kötelességként megemlékeztek az első világháború pénzügyőr 
áldozatairól, valamint azokról a bajtársakról, akik a rádióadás idején is idegen 
földön harcoltak. 
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Hangnemváltás – a pénzügyőrségi sajtó 
a II. világháború utáni években

1945 nyara elegendőnek bizonyult arra, hogy megszervezzék az új 
sajtóorgánumot. A Pénzügyőrségi Közlöny szeptember 1-jén jelent 
meg először, utoljára pedig 1949 októberében. A Pénzügyminisztérium 
Pénzügyőrségi Osztálya szerkesztette (Emlékkönyv, é. n.). 

1949. november 1-jétől a pénzügyőrségi kiadvány új neve: 
Pénzügyőrök Lapja. A fordulat évét követő időszakban a háború előtti 
hazafias, pátosszal teli hangvételt tárgyilagos, puritán, hétköznapian szakmai 
fogalmazásmód váltja fel. Majd jön a Rákosi-korszak: ettől kezdve minden 
oldalt, minden sort áthat a politika. A néhány hónappal azelőtti szakmaiságot, 
a tárgyilagos hangvételt felváltják a kötelező retorikai fordulatok:  Sztálin 
elvtárs nyilatkozata új erőt ad…, Így dolgozik a nép ellensége!, Fordítsunk 
gondot fiatal kádereink nevelésére! – csak néhány jellemző cím a Pénzügyőrök 
Lapjának egy korabeli számából. 

A Kádár-korszakban a testületi újság betöltötte jól körvonalazható 
szerepét: tudósított a szakmai eseményekről, a mindennapi munkával 
kapcsolatban felmerült problémákról; beszámolt a nemzetközi szakmai 
eseményekről; ismertette a személyi híreket; örömmel újságolta a sportélet 
eredményeit. Emellett még mindig minden cikkben ott a politika. 

Igen hasznos rovat indult útjára 1972-ben: a nyelvművelő rovat. 
Szalkai Pál írta az ez évben megjelent első három cikket: Nyelvi egyveleg 
(Pénzügyőrök Lapja 1972/8-9, 10), Nyelvi műveltség (Pénzügyőrök Lapja 
1972/10, 7), illetve Különírás – egybeírás (Pénzügyőrök Lapja, 1972/12, 7) 
címmel. 

Ha 1945 után a kulcsszó: a tárgyilagosság, akkor ebben az időszakban, 
és azóta is mindmáig: az interjú és a riport. E két műfaj ekkor honosodik meg 
a szakújságban, korábban nem lehetett találkozni velük. 

A modor az ember ajánlólevele! – szögezi le Gy. G. (Gyenis Géza) 
1987-es cikkében. Azt fejtegeti, hogy miként viselkedjen a pénzügyőr az 
eljárása során – túl a szabályzatokban leírtakon (Pénzügyőrök Lapja 1972/6, 4).
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A rendszerváltozástól napjainkig

A rendszerváltozás megújulást jelentett a szakmai sajtóban is. A Pénzügyőrök 
Lapja az „átkos” újságja volt, ezért új orgánum, új cím kellett. Megjelent 
tehát a napjainkban is minden hónapban kézbe vehető Pénzügyőr. A címlap 
tanúsága szerint az orgánum a vám- és pénzügyőrség lapja. „Alapítva 1874”  
adja tudtul a színes borítóba „csomagolt” fekete-fehér-zöld, később teljes 
terjedelmében színes újság. Felvállalta tehát az összes előd hagyatékát, 
feladata ma is ugyanaz, mint az elmúlt mintegy száznegyven évben 
bármikor. Beszámol a testület eseményeiről, interjúkat közöl vezetőkkel és 
beosztottakkal, riportokban hozza közel olvasóihoz a mindennapok küzdelmeit 
és sikereit, magyarázza a jogszabályokat, módszertani útmutatásokat közöl 
és megörökíti a pénzügyőr társasági élet örömteli pillanatait, a pénzügyőr 
sportolók eredményeit. A lap ma a Nemzeti Adó- és Vámhivatal valamennyi 
tagjához, témáit tekintve azonban főként továbbra is a pénzügyőrökhöz szól. 

Összegzés

Az önálló magyar pénzügyőrség – amely 143 évig, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 2011. január 1-jei megalakulásáig működött saját szervezeti 
keretek között – szinte az első évektől rendelkezett belső sajtóval. Az egymást 
követő – olykor egymás mellett működő – orgánumok tematikáját vizsgálva 
látható, hogy évtizedeken át állandó témák voltak: az ismeretterjesztés, a 
szépirodalom, a pénzügyőrök szociális, anyagi helyzete. A XX. század első 
felében nagyobb hangsúlyt kapott a hazafiság eszméje. 

Az újság kezdetektől meglévő szerepe az oktatásban, a szakmai 
ismeretek terjesztésében mind a mai napig jelentős. Ezt példázza a Pénzügyőr 
újság melléklete, amely kizárólag szakmai fejtegetéseket tartalmazó cikkeket 
tartalmaz. 

Betöltötte-e, betölti-e szerepét a 140 éves lap? Az említett tematika 
kétségkívül elősegíti a szervezet (ma inkább úgy fogalmazhatnánk: a 
szakma) kohézióját, hiszen olyan problémák felvetésének lehettünk tanúi a 
vizsgált hasábokon, amelyek a mindenkori pénzügyőri apparátust élénken 
foglalkoztatták. 

 Mindezen túlmenően érdemes lenne feleleveníteni néhány jó 
hagyományt. Ma sem lenne haszontalan a nyelvművelő rovat, vagy az 
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általános viselkedési szabályokról szóló cikksorozat (néhány éve mindkettőre 
volt kísérlet, igaz, hamar véget ért). Ugyancsak érdemes lenne újraindítani 
– természetesen más címmel – Az országos parancsnok válaszol című 
cikksorozatot. Összegezve: erősödnie kellene a lap emberhez, és nem a 
hivatalnokhoz szóló hangjának.

Hivatkozások

A pénzügyőr. I. évf., 1. szám: 1874. február 1.

Cserép Attila, Molnár Katalin. 2010. A rendőrség kommunikációs stratégiája 
és belső kommunikációja. Rendészeti Szemle 2:3-41.

Dettné Légrády Ilona. 2000. A magyar vámtörténet röviden. Rendvédelmi 
füzetek 40:3-12.

Emlékkönyv a Vám- és Pénzügyőrség történetéről 1867—2000. Bp., VIVA 
Média Holding 

Kollega Tarsoly István szerk. 2000. Kultúra, művészet, sport és szórakozás. 
Magyarország a XX. században. Szekszárd, Babits Kiadó http://mek.oszk.
hu/02100/02185/html/499.html, 2013. november 25. 

Köpf László. 2004. Pénzügyőrség és a vámhivatal a Magyar Királyságban 
(1867-1945). A magyar polgári rendvédelem a XIX-XX. században. 
Szerk.: Boda József. Bp., Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Alapítvány 

Pénzügyőr. I. évf., 12. szám: 1890. május 20.

Pénzügyőrök Lapja. XXIV. évf., 6. szám: 1972. június

Pénzügyőrök Lapja. XXIV. évf., 8-9. szám: 1972. szeptember

Pénzügyőrök Lapja. XXIV. évf., 10. szám: 1972. október

Pénzügyőrök Lapja. XXIV. évf., 12. szám: 1972. december

Pénzügyőrségi Közlöny. I. évf., 1. szám: 1884. február 28.

Pénzügyőrségi Szaklap. I. évf., 1. szám: 1908. április 10.

Pénzügyőrségi Szaklap – Pénzügyi Tanácsadó. XXX. évf., 9. szám: 1940. 
szeptember 30.



562

Pénzügyőrségi Szaklap – Pénzügyi Tanácsadó. XXX. évf., 12. szám: 1940. 
december 30.

Pénzügyőrségi Szaklap – Pénzügyi Tanácsadó. XXXII. évf., 9. szám: 1942. 
szeptember 30.

Pénzügyőrségi Szaklap – Pénzügyi Tanácsadó. XXXII. évf., 10. szám: 1942. 
október 30.



563

A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS MA-
GYAR ELNÖKSÉGI PROGRAMJA (2013-

2014)

Szilágyi Ilona Mária

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Honvédtisztképző Kar 
Hadtudományi Doktori Iskola, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt

A Visegrádi Együttműködés 1991. február 15-én jött létre 3 állam 
(Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország) részvételével a „Visegrádi 
Nyilatkozat” aláírásával. 1993-tól, amikor Csehszlovákia kettévált a Cseh 
Köztársaságra és Szlovákiára, Visegrádi Négyekről beszélhetünk. E négy 
ország közötti együttműködés több szinten zajlik, melyek közül egy a 
kormányzati szint, amely éves rotációs rendszerben valósítja meg elnökségét. 
Magyarország 2013 júniusában vette át az elnökséget Lengyelországtól. 
A magyar elnökségi program kettő részből áll: fő prioritások és az eddig 
megkezdett politikák folytatása- külpolitika és ágazati politikák. A fő 
prioritások közé tartozik az energiabiztonság, a biztonságpolitika, a 
külpolitikai kezdeményezések, az észak-dél közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése, és a parlamentáris dimenzió. Úgy gondolom, hogy a magyar 
elnökségi program összefoglalása hiánypótló tanulmány, ezért választottam 
ennek a fontos dokumentumnak az összefoglalását, lényeges elemeinek 
kiemelését a 2014-es „Tavaszi szél” konferenciára.

Kulcsszavak: ágazati politikák, biztonságpolitika, külpolitika, magyar 
elnökség, Visegrádi Együttműködés
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Bevezetés

A Visegrádi Együttműködés gyökerei a 14. századra nyúlnak vissza, 
amikor Károly Róbert magyar király, Luxemburgi János cseh király és III. 
Kázmér lengyel király a Visegrádi várban szorosabb politikai, kereskedelmi, 
és egy sikeres közép-európai együttműködésről döntöttek. De erre még várni 
kellett néhány évszázadot.

1991. február 15-én Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország 
aláírta a „Visegrádi Nyilatkozat”460-ot, s ezzel létrejött a Visegrádi 
Együttműködés. 1993-ban Csehszlovákia kettévált a Cseh Köztársaságra és 
Szlovákiára, ezért innentől Visegrádi Négyekről (gyakran használt rövidítés: 
V4) beszélhetünk. A történelem folyamán sokszor változó intenzitású 
kapcsolatok az ezredforduló után rendszeressé és hatékonnyá váltak.

E négy ország közötti együttműködés új területeit 2004-ben határozták 
meg, amikor csatlakoztak az Európai Unióhoz (EU). Együttműködést 
valósítnak meg egymást közt, az EU- n belül, a NATO- val és más nemzetközi 
szervezetekkel,461 és más partnerekkel.462

Az együttműködés rendszerére jellemző, hogy több szinten zajlik: 
kormányzati, miniszterelnöki, külügyminiszteri, egyéb miniszteri, parlamenti. 
A kormányzati szint, éves rotációs rendszerben valósítja meg elnökségét. Az 
elnökségek saját maguk tervezik meg az éves programjukat, így biztosítva a 
folyamatosságot. Az elnökségi periódus végén minden évben egy hivatalos 
miniszterelnöki találkozó után jelentést adnak ki az elvégzett munkáról.

Magyarország 2013 júniusában vette át az elnökséget 
Lengyelországtól, s tanulmányomban a magyar elnökség 2013-2014-es 
programját foglalom össze, lényeges elemeit kiemelve.

A 2013-14- es magyar elnökségi program

A magyar elnökségi program két részből áll: fő prioritások és az 
eddig megkezdett politikák folytatása- külpolitika és ágazati politikák. 
A fő prioritások közé tartozik az energiabiztonság, a biztonságpolitika, 
a külpolitikai kezdeményezések, az észak-dél közlekedési infrastruktúra 

460  Eredeti neve a nyilatkozatnak: „Nyilatkozat a Cseh és Szlovák Köztársaság, a 
Lengyel Köztársaság és a Magyar Köztársaság együttműködéséről az Európai Integráció 
útján”
461  EBESZ, Európa Tanács, ENSZ
462  az EU- hoz, NATO- hoz csatlakozni kívánó országok segítése
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fejlesztése, és a parlamentáris dimenzió. 
Külpolitika alatt az EU-t érintő ügyeket, a Nyugat-Balkánt, a Keleti 

Partnerséget, a közös kül- és biztonságpolitikát, az ún. V4+ együttműködést, 
és más nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EBESZ, Európa Tanács) való 
együttműködést részletezi a tervezet. EU-s ügyek közé tartozik a V4-ek 
álláspontjának összehangolása a lényeges találkozók előtt, az EU jövő évi 
pénzügyi keretének kérdése, az EU bővítési politikája. A V4+ együttműködés 
a visegrádi országok és más államok vagy szervezetek együttműködését 
jelenti. Három területet emel ki a program: együttműködés a szomszédos 
államokkal- Baltikum, skandináv országok, Románia, Bulgária, Szlovénia, 
Horvátország-, más EU-s partnerekkel- Benelux-államok és Németország-, 
és más partnerekkel- USA, Japán, Kína, ASEAN (Délkelet-ázsiai Nemzetek 
Szövetsége), Latin-Amerika, Afrika, Közel-Kelet.

A program 14 ágazati politikát érint: gazdaság, regionális fejlődés, 
pénzügyek, szociális ügyek- ideértve a roma integráció kérdését is-, 
kultúra-vallás, oktatás és ifjúságpolitika, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, 
környezetvédelem klímapolitikával, egészség, turizmus és sport. Továbbá 
biztonság-és védelempolitika- általános politikai célok, képességek 
fejlesztése, műveletek, kiképzések és gyakorlatok-, belügy- katasztrófa 
védelmi együttműködés, Schengen, határrendészeti egységek vezetőinek 
találkozása-, igazságügy- EU állampolgári jogok, közép-európai igazságügyi 
miniszterek találkozója-, közigazgatás. 
 A magyar elnökség célja, hogy hangsúlyozza a Visegrádi 
Együttműködés szerepét a közép-európai régióban, szélesítse és elmélyítse 
tevékenységét.
 A 2014-es év kettős évforduló a térségben: 25 éve ért véget a 
szocialista rendszer és 10 éve csatlakoztak az Európai Unióhoz.
 A magyar elnökség felkészült, hogy új elemeket adjon a Visegrádi 
Együttműködéshez.
 

A magyar elnökség fő prioritásai

 Egy erős Közép-Európának feltétele az energiafüggőség csökkentése 
a régióban, ezért szükséges a hiányzó észak-dél energia összekötő megépítse 
a régióban. Ennek része a magyar-szlovák összeköttetés, amely már 
folyamatban van, s a magyar elnökség támogatja a lengyel-szlovák összekötő 
előkészületeit.
 Szükséges még az észak-dél út és vasút hálózat fejlesztése Közép-
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Európa infrastrukturális garanciáinak erősítéséhez.
 Gazdasági területen a kis és közepes vállalkozások együttműködését 
támogatja a magyar elnökség a V4-es országokban.
 Európa és környezete biztonságához és stabilitásához felelősségteljes 
biztonság-és védelempolitika kell a Visegrádi Együttműködés részéről, ezért 
a magyar elnökség megteszi a szükséges lépéseket a V4-es harccsoport 
felállításához 2016 elejére. Ezzel párhuzamosan lépéseket tesz a DAV4 
program (védelmi megszorítások a visegrádi régióban) megvalósításához. 
A konkrét javaslatok közt szerepel a hosszú távú számítógépes biztonsági 
mechanizmus kiépítése, V4+ ukrán EU harccsoport felállítása, közös V4-es 
légi felügyelet, közös légierő pilóta kiképző központ, erősebb együttműködés 
a V4-es védelmi akadémiák körében.
 A külpolitikai kezdeményezések közt a skandináv országok 
külképviseleti rendszerét példaértékűnek tartja a magyar elnökség. Cseh 
kezdeményezésre épült az első és egyetlen „Visegrád Ház”, amely többek 
közt a V4-ek láthatóságát erősíti, ezért a magyar elnökség egy újabb ilyen 
ház megnyitását tervezi Ho Si Min városában a keleti gazdasági nyitás 
szellemében. Dél-Kelet-Európa stabilitása érdekében a Nyugat-Balkán 
államoknak segíteni kell az európai integrációhoz való csatlakozásban.

Az északi országokban hosszú ideje működő parlamenti együttműködés 
mintájára kell a V4-es parlamenti dimenziót megalkotni. A javaslat szerint a 
négy ország egyenlő számú képviselőkből álló testületet hozna létre, éves 
elnökséggel és ad hoc bizottságokkal, de politikai csoportosulások nélkül. 
Két ülésszakot kellene tartani, egyet tavasszal és egyet ősszel minden évben.   
 

Az eddig megkezdett politikák folytatása a 2013. július 1-je és 
2014. június 30. közötti időszakban

 
Külpolitika

 A külpolitika területén először az EU-s ügyeket említi a program. 
Folytatni kell a lényeges találkozók előtti egyeztetéseket a V4-ek között 
különösen az Európai Tanács, az Általános Ügyek Tanácsa, és a Külügyi Tanács 
ülései előtt. Az EU 2014-2020-as kohéziós politikájának megtervezésében 
aktív szerepet kíván vállalni a V4, figyelmük középpontjában az új pénzügyi 
keret is helyet kap. Az EU bővítését támogatják, segítik tapasztalataikkal 
a csatlakozni kívánó országokat, különös tekintettel a nyugat-balkáni 
országokra, és más olyan országokra melyek közel állnak a régióhoz földrajzi, 
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gazdasági, kulturális értelemben, így erősítve a közép-európai régiót. Az IPA 
(előcsatlakozási támogatási eszköz)463 keretében a magyar elnökség helyszínt 
biztosít egy találkozóra a Nyugat-Balkán államok és V4-es szakértők számára.
 A Nyugat-Balkán kiemelt terület, a magyar elnökségi program külön 
alfejezetben foglalkozik vele. A Nyugat-Balkán stabilitáshoz, fejlődéséhez és 
fellendüléséhez elengedhetetlen az euro-atlanti integrációs szervezetekhez 
való csatlakozása. A visegrádi országok elkötelezettek a kapcsolatok 
elmélyítésében, hogy segítsék ezt a folyamatot, ezért folytatják a Nemzetközi 
Visegrádi Alap mintájára felállítandó Nyugat-Balkán Alap létrehozását. 
Továbbá a V4-ek remélik, hogy a csatlakozási tárgyalások elkezdődnek 
Szerbiával és Macedóniával, új tárgyalási fejezet nyílik Montenegróval, 
Albánia és Bosznia-Hercegovina pedig megkapja a tagjelölt státuszt, 
valamint tárgyalások megkezdését egy fenntartható Stabilitási és Társulási 
Megállapodási Egyezmény megkötésére Koszovóval. Horvátország 2013. 
júliusában a tervek szerint csatlakozik az EU- hoz, amely új lehetőséget 
teremt a Nyugat-Balkán számára.

Az Európai Szomszédság Politika lényeges eleme a Keleti Partnerség 
Program, melyben aktív szerepet vállal a V4, különös tekintettel az 
Ukrajnával, Moldovával, és Grúziával kapcsolatos nézetek és EU politika 
formálásában. A V4 országok érdeklődve figyelik a folyamatban lévő 
társulási megállapodásokról tárgyalásokat Moldovával, Örményországgal, 
Grúziával (Mély és Átfogó Szabadkereskedelmi Területek témában) és 
Azerbajdzsánnal. Támogatják a Fehéroroszországban lévő modernizációs 
folyamatot az Európai Modernizációs Párbeszéden keresztül. Ukrajnával 
speciális viszonyban áll a V4, mely ország fejlődése meghatározó a régió 
stabilitásának és biztonságának megőrzésében.
 A V4+ együttműködés résztvevői a régió szomszédos országai, más 
EU tagországok és egyéb partnerek. A szomszédos országokkal kialakult 
kapcsolatok a V4-B3 (Balti országok), V4-N5 (északi országok), V4+B3+N5 
formációban léteznek. Kiemelt területet jelent az észak-dél közlekedési 
folyosó, számítógépes biztonság, környezetvédelem, energiabiztonság, 
éghajlatváltozás, vízbiztonság, árvízvédelem, édesvízi források megőrzése. 
Romániával és Bulgáriával folytatni kell az együttműködési és politikai 
párbeszédet a mezőgazdaság, környezetvédelem és éghajlatváltozás, 
regionális fejlődés területén. 

463  2007 januárjában hozták létre, mely egy közösségi programokat és pénzügyi 
eszközt helyettesít, melyek a tagjelölt, illetve potenciálisan tagjelölt országokra irányultak. 
Ilyen program volt a PHARE, a PHARE CBC, az ISPA, a SAPARD, a CARDS, valamint a 
Törökország számára létrehozott pénzügyi eszköz.
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 Az EU tagországok közül a Németországgal való párbeszédet 
emelem ki a programból. A V4-ek közös oktatási programokat szorgalmaz és 
a kölcsönösen előnyös együttműködést az EU- n belül.

Egyéb partnernek tekinti a V4 USA-t, Japánt, Kínát, Latin-Amerikát, 
az ASEAN országokat, Afrikát, a Közel-Keletet. A visegrádi csoport kiemelt 
jelentőségűnek tartja, hogy vonzza Amerika figyelmét Európára, a régióra, 
valamint a transzatlanti kapcsolatokra. Fontos kérdések közt szerepel a 
nemzetközi biztonság (együttműködés a NATO-n belül és Afganisztánban, 
a katonai elkötelezettség fenntartása Európában), energia (energiabiztonság, 
atomenergia, megújuló energiaforrások), a tapasztalatainkon alapuló Keleti 
Partnerség országaival való együttműködés, és az arab országok demokratikus 
átmenetének segítése. Az egyik legfontosabb a V4+ Japán együttműködés, 
mely kiemelt szerepet játszik a visegrádi csoport keretein belül. A magyar 
elnökség folytatja a közös szakértői szintű események szervezését többek 
közt az energiabiztonság, éghajlatváltozás, fejlesztések támogatása, Keleti 
Partnerség területén. A Közel-Keleten a turizmus fejlesztése és a konzuli 
kapcsolatok erősítése, olyan országokban, ahol nincs diplomáciai képviselete 
a V4-eknek. Példa értékű a Fokvárosban, Dél-Afrikában lévő „Visegrád 
Ház”, ahol a konzuli tevékenységek mellett kereskedelem és befektetések 
fejlesztése, turizmus, kulturális tevékenységek, civil együttműködési 
programok is szerepet kapnak a jövőben.

A korábbi eredményekre építve a visegrádi együttműködés 
láthatóságát növelni kell az EBESZ és az Európa Tanács ülésein a biztonság, 
emberi jogok és demokrácia területén.

Az állampolgárok külföldi védelme érdekében a V4-ek folytatják és 
erősítik konzuli kapcsolataikat külügyminiszteri szinten.

Ágazati politikák

 A bevezetőben ismertetett 14 ágazati politika közül az általam 
fontosnak gondoltakat mutatom be a terjedelmi korlátok miatt. Első helyen 
a program a gazdaságot említi, ezen belül is az energiakérdéseket. A magyar 
elnökség tervezi egy fórum létrehozását, mely témája a gáz piac integrációja 
lesz. Eszmecserét fognak tartani a palagáz használatáról, amely nem régen 
került előtérbe, az energiabiztonságot, árat és környezetvédelmi szempontokat 
figyelembe véve.
 A közlekedés területén az út és vasút hálózatot fejlesztik, valamint a 
belvízi közlekedés kapcsán a Duna kihasználhatóságát növelik.
 A munkavállalási politika fő irányultsága a fiatalok alkalmazása 
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Európa szerte, valamint az illegális munkavállalás csökkentése.
 A kreatíviparágak fejlesztése szintén fontos elem, amely keretében 
megvalósítandó a fiatal tehetségek támogatása.
 A szociális ügyeken belül a nők foglalkoztatása, munka és családi élet 
összehangolása, nemek közötti egyenlő bérezés. Fontos kérdés a térségben 
a roma integráció, mely nemzetközi összefogást igényel, ezért 2014. április 
8-án Nemzetközi Roma Napot tartanak, ahol a roma kultúrát ismerhetik meg 
az érdeklődők.
 „Európai állampolgárság” címmel egy konferenciát terveznek 
a magyar elnökség alatt, melynek célja az európai állampolgári jogok 
használatának kiterjesztése.  
 A biztonság-és védelempolitika terén cél 2016 elejére a Visegrádi 
Harccsoport felállítása, közös képesség fejlesztés, a védelmi tervezés 
harmonizálása. 

Összegzés

 A Visegrádi Együttműködés magyar elnökségi programja átfogó, 
széles skálájú dokumentum. Bemutatja a magyar elnökség fő prioritásait, 
mely tanulmányom lényeges részét képezte. Az eddig megkezdett V4-es 
politikák folytatása a másik nagy része a tervezetnek, melyet én rövidebben 
ismertettem, összefoglaltam.
 Előtérbe került az energiabiztonság, az észak-dél közlekedési 
hálózatfejlesztése, a biztonságpolitika, a külpolitikai kezdeményezések, a 
gazdasági együttműködés, a parlamentáris együttműködés megvalósítása, 
ezért ezeket részletesebben tárgyaltam a tanulmányomban.
 A magyar elnökségi program részletesebb bemutatása, valamint 2014 
júniusa után a megtett lépések értékelése, illetve a tervezet és a megvalósult 
tények összevetése további kutatások témája lehet.
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Abstract

You can get to the efficiency of criminal investigation through defining 
conceptual elements and answering theoretical questions. In the course of 
it, criminal investigation and certain scientific approaches of interpretaion of 
efficiency require revelation. Its efficiency cannot be defined easily as it lies on 
such elements as acknowledging and evaluating ’quality’ what the lack of the 
above mentioned can be concluded only in an indirect way. In case of defining 
the efficiency of criminal investigation, such essential elements as the quality 
of criminal investigation are not allowed to vanish in the dusk of abstraction, 
just because science lacks the instruments of drafting. Nevertheless, the 
efficiency of criminal investigation also cannot be demonstrated by the exact 
transformation of mathematics with the rare statistic data of legal facts which 
do not implement such qualities as the satisfaction of the service user or the 
negative ratio of fear of crime. 

Keywords: criminal investigation, efficiency, police, statistics, fear of crime.
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Preface/Introduction

Connecting the concept of efficiency with criminal investigation induces 
several other questions to be answered. Its multi-dimension approach leads 
to the the world of criminality and criminal investigation, where the object of 
the concrete research – in case of the lack of precaution - can easily vanish 
it the dusk of abstraction, endangering the fulfilment of the basic criteria 
of being able to define and measure them. The need of completeness of 
interpretation makes the requirement irresolvable, that requirement which 
affects to the direction of the exact interpretation of the concrete object. 
Therefore, regarding the method of the examination, it is indispensable to 
go from opening up exact quality features to abstract factors, pointing out 
that theories and strategies carry such dimensions, which can be built into 
the evaluation of efficiency, and can be realized as exact efficiency indexes.

Conceptual Approach of Criminal Investigation

Criminal investigation is a governmental action which reacts to criminality as 
a social mass phenomenon. Criminal investigation is fixed to place and time 
which involves reconnoitring only those crimes and committers which are 
determined by penal law. Approaching it from the side of criminal procedure, 
criminal investigation in accordance with the basic principal of contradiction, 
has the same procedure function as accusation, i.e. in criminal procedure 
accusation, defence and judicature are separated from each other.464 This 
basi principle in criminal procedure lay different duties on each authorities. 
In the phase of investigation the criminal investigation function dominates, 
but in the main phase of court the jurisdictional function is decisive. Defend 
is determinant in both procedure phases. It follows from the foregoing that 
criminal investigation procedurally can be identified with the activity of the 
investigating authority.465

The steps listed below has led to the development of Criminal investigation 
function and criminology concerning its history:

464  The XIX law of 1998  about Criminal Procedure . 1§
465  The Faculty of Law Enforcement Sciences, Criminal Procedure Fundamentals 
(2012). Study-aid. Budapest, 14.pp
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- Nationalization of the need of punishment. State offices were born 
which primary tasks were to know the past relevant from a penal 
law point of view, first the attorney then the magistrate, finally the 
criminal police.

- The development of natural science, which by the 19th century 
reached the level that theory and practice could become the instrument 
of knowing the past.

- The building together of basic principal values of constitutionality 
with the above mentioned, which guaranteed the honesty and integrity 
of  procedures with the help of guaranteeing human rights , excluding  
the use of not allowed methods.466

The above summarised three preconditions together formed the currant 
working constitutional systems of criminal procedure, the Anglo-Saxon 
system which is based on the principle of accusation (but contains more 
elements of the principle of investigation), and the continental system which 
is based on the principle of investigation (but receives more elements of the 
principle of accusation), which is also called a mixed ystem. 
Examining the concept of criminal investigation from another approach, we 
can say that it is the activity of a society to force back and overcome crimes.467 
With legislation, a state points out those activities which can be regarded to 
be prosecuted with the instruments/ tools of penal law, on the other hand it 
also points out those institutes which manage criminal investigation tasks and 
it usually gives constitutional authority to manage its tasks. The Fundamental 
Law of Hungary deputes the task of criminal investigation among its several 
other tasks to the police, so the expression itself appears in the police law 
factually, among the tasks of the police.468

Regarding the listed tasks, all the service branches are delt with, and where it 
is not separated which tasks are regarded solely criminal investigation, crime 

466  Finszter Géza (2005-2007), The Theory of Criminalistics and the Praxis in the 
Mirror  of Criminal Procedure Reform. Summary. Budapest, 21.pp
467  Criminalistics Lecture Notes and Studies. Police Academy. Budapest, 2005. 7.pp.
468  The XXXIV law of 1994 about the tasks of the police provides that: 1. § (1) The task 
of the police, besides the tasks stipulated in the Fundamental Law of Hungary, are to control 
frontier traffic, to fight against terrorism and the control stipulated in this act aiming crime 
prevention and crime reconnaissance. (2) The police, stipulated in The Fundamental Law of 
Hungary, in this law, and in other rules on the basis of the authorization of this law, in the range 
of its crime prevention, criminal investigation, administrative and law enforcement duties.
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prevention, administrative or law enforcement tasks. It is so because the 
classical servive branches, as the most connected to the concept of criminal 
investigation, criminal law enforcement, also manages administrative tasks, 
as traffic service has also authority in order   that its investigation bodies  
manage  reconnoitre and investigation tasks  in case of traffic related crimes.  
The public order or border police service observe violations of the law and 
crimes within their law enforcement duties.
Regarding the structure and tasks of the police, it is uniformly in the 
service of criminal investigation, within its structure, exclusive managing 
of its criminal investigating tasks can appear at most because of division of 
labour and construction. This concept is attached to criminal investigation 
and shows a certain overlaping with the concept of jurisdiction as criminal 
investigation is the part of jurisdiction, and which creates the frames of calling 
to account, for as much as the procedure is legal and fits to the expectations 
of constitutionality.
Criminal investigation can be identified with the investigation preceding 
the main phase of court, and though from a law enforcement point of view, 
criminal investigation means a more multiple activity than this, we can 
captivate its essence in criminal work, that is investigation. That is why, 
terminologically, from the side of criminal investigation, police is treated  in 
its investigating authority function.  
Quoting Finszter Géza ’ The criminal investigation organization is partly 
a tighter and partly a wider cathegory than the police. Tighter because it 
does not involve the services of public security, traffic law enforcement 
and management. Wider because all the state managing organizations are 
called criminal investigation authorities which have the right of investigation 
authority, in this way the Board of Customs and Excise, the attorney’s 
investigation offices or the reconnoitre services of borderguarding.’469

Setting out from the wider conception, criminal investigation organizations are 
all the investigation authorities which investigate on their own or on the basis 
of the attorney’s provision during the criminal procedure. The reconnoitre 
of crimes, seeking and ensuring methods of evidence and the reconnoitre of 
state of affairs to an extend that the accuser can decide whether to accuse or 
not, are all set as the tasks of investigation authorities.470 Jurisdiction, in a 
wider sense, involves the attorneys’ and judges’ activities in criminal cases, 
469  In Kozáry Andrea, National Comparative Organization Study, Police Academy. 
Budapest, 2008. 11-14.pp.
470  Bögöly-Budaházi-Csányi-Sléder, Criminal Procedure. Lecture Notes. Rejtjel 
Publisher. Budapest. 2011.76.pp.  
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that is accusation and passing of judgement. Moreover, the attorney’s office 
which is entitled for the prosecution, on the basis of the CLXIII law of 2011. 
(law about the attorney’s office), as a criminal investigation authority also has 
an exclusive investigation sphere of authority. 

Besides the attorney’s office, investigation authorities, thus criminal 
investigation authorities are:

- The National Tax and Customs Office,
- The captain of a Hungarian trading ship or civil air vehicle being 

abroad, on which a Hungarian citizen – in cases determined in 
the Hungarian Penal Code 3.  (2) paragraph, and also in the 4.  - 
committed a crime.

- In certain legal circumstances, the EUROPOL can form a collective 
investigation team with the participation of EU countries.

-   In military crime procedures the army attorney and the captain in 
charge can also investigate.
In the question of efficiency, I am only going to deal with the police, as 
a criminal investigation organization, taking into consideration that it is  
the police that  fight against criminality in most cases. 

Scientific Approaches Regarding the Interpretation of Efficient 
Criminal Investigation

There are several related or different scientific point of views in connection 
with drafting the efficiency of the police, but most of the authors agree that 
the key of criminal investigation and modernisation appears in examining 
efficiency and in disclosing different efficiency measuring reasons and faults. 
In my interpretation, the question of modernising and developing police 
shows an analogy with increasing efficiency, thus views concerning it appear 
as the police projection of developing criminal investigation.
In his study, Dános Valér rejects the view which can reach increasing 
efficiency only with increasing force and instruments. He blames exact 
indexes as there are several fields of police work which cannot be measured, 
thus cannot be homogenized with criminal investigation indexes, as police 
do other work besides criminal services, let it be enough to think about its 
crime and accident prevention activities. He considers absolutising statistic 
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data cheating ourselves and the society as they are not suitable for measuring 
or evaluating police activities. We can only consider criminal statistic indexes 
as one of the elements of measuring efficiency. He thinks it is decisive to 
determine police aims with which harmonizing it is indispensable to clear the 
police phylosophy. He points out that public opinion should not be interpreted 
as the only indexes of police efficiency because most citizens do not have a 
direct contact with the police, thus their opinions are influenced by the written 
and electronic press.471

 
According to Finszter Géza, currently police is a significantly separated 
subsystem of public administration in the state organization. Though this 
model is also suitable to fulfill the EU values of constitutional democracies, 
but its development and increasing efficiency are possible only within very 
narrow borders. On the contrary, the model piles up such sources of danger 
which carry the possibilities of violating the law.472 The militarised and 
centralised structure hindered the professional development of the police, the 
intelligent inner division of labour, and forming professionalism which means 
one of the important quarantees of performing tasks of a high standard.473

In connection with modernising police and with the question of efficiency, 
Kertész Imre said that constitutional state ment a double task for the police, 
on one hand they have to strengthen public order and create safety for 
the citizens, on the other hand it ties police officers’ hands in order not to 
violate people’s rights. One must see that on their own, the police cannot 
liquidate criminality and mass violation of public order, not even can reach 
its significant decrease.474

According to the findings of the Team Consult Projekt, which succeeded in 
reforming the Belgian police from an efficiency and quality assurance point 
of view, Hungarian police have to set the connection between the police and 
citizens on a new basis in order to increase efficiency and to develop. It is 

471  Can the Efficiency of Police Work Be Measured? Law Enforcement Review. The 
4th issue. 40-48.pp.
472  Finszter Géza (2008), Rule of Law and Violence Monopoly. Law Enforcement 
Review. The 11th issue.
473  Finszter Géza (2010), The System Attitude Approach of Law Enforcement and 
Strategic Planning. In: Studies for Law Enforcement Strategy, Law Enforcement Review 
special issue.144.pp.

474  Kertész Imre, Police, Police State, Rechtsstaat. IIIrd part. Internal Affairs Review, 
1990/3.
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an idea to be emphasized, that inhabitants must be urged to produce safety. 
Furthermore, not the activity indexes but the results must be measured, yet in 
the course of it, the sense of security is very important as well as satisfaction 
with the police. Moreover, we must keep to the fore that creating safety is the 
task of the whole society. Police is only the last chain in this system.475

In terms of criminology uses, Katona Géza considers the time series of 
criminal statistics crucially important, still emphasizes that the reasons are 
the same important to judge efficiency. During our research we pay bigger 
attention- instead of the annual evaluations regarding the success and the 
efficiency of criminal investigation authorities- to those criminological 
analyses which, with the means of statistics, desired to establish criminal 
effects of different demographic, economic, geographical, traffic or cultural, 
maybe historical factors.476 Especially important are those researches and 
studies which revealed, with scientific thoroughness, the quantity and quality 
characteristics describing the criminality of different fields, and got to the 
creating factors by means of undoubted connections.
In opposition to Dános Valér, Sebesi Béla puts an emphasis on the 
priorities of the police rather than determining the purpose. To his mind, it 
is primary to decide to which to attach greater importance while choosing 
the organizational and functional system: to centralised or local government 
police, to criminal investigation or public safety. Measuring the efficiency of 
human resource is not exempt from dilemmas since it is especially difficult 
to decide which aspects to choose when talking about developing reasons 
of each organizations, so pressure and exploitation always show a close 
connection with that certain priority relation, and it is relative and exposed 
to development directions and possibilities. He considers those development 
principles the best which places the principle of achievement and complex 
and partial efficiency indexes in the foreground. In his study he emphasized 
the efficiency of using human resources, within this the work of criminal 
service, because according to social judgement, this field of the police - 
criminal investigation – has priority, moreover this activity can be measured 
exactely, respectively the connection of data show a stable and tendentious 
475  Gerhard Gottlieb – Krözsel Károly – Bernard Prestel: Die Reform der Ungarischen 
Polizei. Vorgehen Methoden, Resultate. Felix Verlag, Holzkirchen, 1998. In Szikinger István: 
Ideas about Reforming Hungarian Police. Internal Affairs Review. 2010/7-8. 51-52.pp.
476  Katona Géza (2006), The Development of Criminal Statistics and Criminal Sciences. 
A Life in the Service of Judicial Statistics. Holidday volume in honour of the 70-year-old 
Vavró István. ELTE Faculty of Law. Budapest, 98. pp.  
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picture, thus efficiency and uccess can be drafted numerically well.477

Instead of Summary

The scientific process of modernising and reforming the police started in the 
90ies, the discourse about the nature of changes and about the democratic 
police finding its place has not finished yet since then. There was advancement 
on two important fields. One of them is raising the technical level of the police, 
the other is the self-picture of the police, people prejudicing the police, and 
the expectations from a police officer taking measures.
Raising the technical level and the number of staff was a definite answer 
to increasing criminality, but it only put a continuously struggling reactive 
police model in action, which continuously struggles with new and new 
challenges and which imagines effective criminal investigation with the help 
of increasing the number of staff and the number of measures.
Western European criminology researches of the 60ies and 70ies clearly 
corroborate the fact that the police will never be able to manage it effectively 
only by improving reconnoitre indexes because of its budgetary subsidy – 
and not because of its market organization. Therefore, it is automatically 
a dead- end to invest into improving the number of staff, technology and 
circumstances, as the key factors of improving efficiency.478  Hungarian  
police also have to find new ways. Such ways can be:
 • strengthening social functions beside the functions of enforcing  
 rights and keeping order 
 • creating the type of community police
 • forming the image of the police with a well-planned and well
 executed marketing management, forming crime prevention as a
 basic activity.479

The concept of a proactive police and the type of the community police are 
supported by research findings of criminology, which is regarded a cliché 
nowadays, whereas registered criminality reflects only the capacity of criminal 

477  Sebesi Béla (1993), Human Resource- Requirements, Results, Tasks at the Police. 
Social Changes, Criminality and Police. International Conference. Budapest, 1-4. June 1992. 
Budapest. 229-238.pp.

478  If once, optimal equipment and effective force are produced at a certain police 
organization, further quantity increase will not bring tangible improvement, from neither the 
objective nor the subjective sense of security point of view. Dr. Thomas Feltes (1990), The 
Efficiency of Police Action. Die Polizei, 1990. November. The 11th issue.
479  Daniel J. Mokane (1982), The Community Contacts of the Police in West Yorkshire. 
Internal Affairs, Foreign Observer, 1982/35. issue. 76-78.pp.
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investigation authorities, therefore increasing capacity increases registered 
criminality.480 According to the tangible findings of latency researches, in 
order to avoid  overloading capacity, criminal investigation authorities build 
in ’ avoiding mechanisms ’ to eliminate the criminal procedure principle of 
procedures ex officio, and they combine it with acting in a case or refusing 
to start the authority machinery viewing it from the possible pespective of 
reconnoitre efficiency.481
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