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Pongó Tamás

A boldogság keresése mint alkotmányos érték 
európai alkotmányokban

Helyezés: II. díj (Jog- és állambölcselet II. tagozat)
Témavezető: Dr. Trócsányi László, egyetemi tanár; Dr. Sulyok Márton, tanársegéd;  
Dr. Jakó Nóra Ágnes, gyakornok

„– Nincsenek jogaim?
– Milyen jogokra gondol?

– Arra a papírra, amit ebben a városban írtak.
– Az az alkotmány.

– Igen, az alkotmány. Nincs benne az, hogy azt tehetjük, ami boldoggá tesz?
– Az a boldogság kereséséhez való jog! Miért említi?

– Én próbálok keresni, de valahogy senki se boldog tőle!
– Mi a maga érdekeit nézzük!

– Kedves maguktól, de mégis talán jobban nézik a saját érdekeiket. Minek fizettetik meg az emberrel 
valaminek az árát, ha eleve tudják, hogy úgysem adják meg neki… Ha mindent megteszünk azért, amit 

akartunk, küzdünk, megvívunk minden csatát, kinek van joga megállítani? Kinek?”
 (Részlet a Rocky Balboa c. filmből)1

Bevezetés

A fenti idézet az, amely arra ösztönzött, hogy komolyabban kezdjek foglalkozni a bol-
dogság kereséséhez való joggal, vagy inkább a boldogság keresésével – ez az elhatárolás a 
dolgozat során értelmet nyer – mint alkotmányos értékkel. A fenti filmrészlet tökéletesen 
példázza a természetjogi, individualista, szabadságjogokat széles körben biztosító Amerikai 
Egyesült Államok légkörét, állampolgárainak hozzáállását a jogrendhez, jogalkalmazáshoz. 
Természetesen az ötlet és az érdeklődés itt gyökerezik, de ez egy jogtudományi dolgozat, nem 
filmkritikai cikk, így e ponton el is búcsúzunk Rockytól, s áttérünk az érdemi részre.

Elsőként azt emelném ki, hogy a legfontosabb kérdés a dolgozat kapcsán annak eldöntése, 
hogy alapjogként, illetőleg államcélként definiáljuk magát a boldogság keresését. Véleményem 
szerint államcélként kell értékelni.

Emellett szükséges volt behatárolni, hogy az angolszász országokat pusztán alapként te-
kintve, inkább az Európai Unió tagállamaira helyezzem-e a hangsúlyt, vagy kizárólag az USA 
és Nagy-Britannia legyenek a kutatásom célterületei? Az előbbi mellett döntöttem, mivel 
rendkívül érdekesnek találom azt a kérdést, hogy a kontinentális jogban megjelenik-e, ha igen, 
akkor milyen formában a boldogság keresése.

1 Részlet a Rocky Balboa 2006, United Artists United International Pictures, rendezte: Sylvester Stallone c. filmből
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Ezek alapján érezhető, hogy az idézett szöveg inkább kelt olyan érzést az emberben, mintha 
egy megfoghatatlan szabadságjogként definiálná a boldogság keresését. Álláspontom szerint, 
melyet fent leírtam, ez inkább államcélként, még inkább bújtatott államcélként értékelendő. 
Az angolszász jog gondolatkörében ez a libertariánus felfogás talán megállja a helyét, de a 
vizsgálatot a civiljogi, kontinentális jogrendszerekre vetítve, álláspontom szerint, a boldogság 
keresése inkább („bújtatott”) államcélként értékelendő.

A boldogság kereséséhez való jog a jogelmélet és a jogirodalom eddig Magyarországon 
kevésbé kutatott témája, pedig a legtöbb alkotmányos gondolkodásban fellelhető és a legma-
gasabban rangsorolt alapjogokat, úgy, mint élethez és emberi méltósághoz való jog, mozgás-
szabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, is áthatja ez az eszmekör. Gyakran alkotmányos 
dokumentumok szövegében is explicite megjelenik a boldogságkeresés államcélként, vagy 
konkrét alapjogként. Az alkotmányokban főként a preambulumok, mint értékhordozók tar-
talmazzák a boldogság keresését. 

Dolgozatomban azt kívánom ismertetni, hogy miként jelenik meg mindez az európai álla-
mok egyes államainak alkotmányaiban, s emellett elhatárolások és indokolások útján igyek-
szem egy megfelelő jogelméleti hátteret kimunkálni, egy új jogi koordinátarendszert alkotni.

Első kérdésekként merülhetnek fel, hogy mi is a boldogság, hogyan kapcsolódott össze az 
állammal az ókori filozófiában, a felvilágosodás gondolkodóinak munkáiban és az újkori jog 
területén? Hogyan vetül ki a boldogság keresésére a társadalmi szerződés dinamikájára, és ho-
gyan értelmezhető-e egyáltalán a boldogság keresése a társadalmi szerződés elméletében? Kik 
elemezték e fogalmat, s hogyan vetült, vetül ki mindez a jogra és a jelenkori alkotmányokra? 
Mindezen kérdésekre nyújt választ dolgozatom a soron következő oldalakon.

I. Eszmetörténet

1. Jefferson és a boldogság keresésének megjelenése

A téma elemzésének kezdete kapcsán elengedhetetlen „a boldogság kereséséhez való jog” 
konkrétan, ezzel a kifejezéssel való eredetéről és megjelenési helyéről pár szót ejteni. A „pur-
suit of  happiness” kifejezést először Thomas Jefferson fogalmazta meg, az Amerikai Egyesült 
Államok Függetlenségi Nyilatkozatát szövegező öttagú bizottság tagjaként.2 E dokumentum, 
mint az ismeretes az amerikai alkotmányozási folyamatok kiindulópontja, s a későbbi alkot-
mány alapjaként szolgáló irat. A harmadik amerikai elnök elmélete szerint az elidegeníthe-
tetlen emberi jogok három alappillére az Élet, a Szabadság és a Boldogság kereséséhez való 
jog („unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of  Happiness”3). Ahogy azt 
későbbiekben bizonyítom, a Locke társadalmi szerződésének alapjaként szolgáló élet – sza-
badság – tulajdon triászának jeffersoni újraértelmezésében a tulajdont váltja fel a boldogság 
keresésének joga, tehát ebből következik, hogy a téma elemzése kapcsán ki szükséges térni a 
boldogságkeresés társadalmi szerződéssel kapcsolatos vetületére is.

2 Igaz ugyan, hogy Jefferson már pár nappal korábban a Virginiai nyilatkozatban is megfogalmazta e tézist, de 
mégis annak az alkotmányozási folyamat kapcsán a Függetlenségi nyilatkozatban volt komolyabb súlya.

3 Declaration of  Independence – Függetlenségi Nyilatkozat, 1776. július 4. A nyilatkozat szövegének átirata elér-
hető az Amerikai Egyesült Államok Levéltárának honlapján: http://www.archives.gov/exhibits/charters/decla-
ration_transcript.html (utolsó megtekintés: 2012. 10. 15. 19:08)
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Jefferson korában az élet, illetve a szabadság, mint jogi fogalmak már jól körülhatároltak 
voltak, ám mindez a harmadik pillérről nem volt elmondható. „A könnyebb definiálás érde-
kében egy európai utat javasolt barátainak, mely során az ottani munkásosztály mindennapjait, 
azok öltözködését, életvitelét, s főként azt figyeljék meg, hogy a kormányok, illetve, ahol még 
élt a földesúri rendszer, ott a földesúr mennyi jövedelmet von el a dolgozó emberektől.”4 
– írják egyes szerzők. MacGregor Burns szerint „a boldogság keresése nem szimplán az örömök 
hajszolását jelenti.”5

Az előbb idézett MacGregor Burns a felvilágosodás kori (a későbbiekben elemzésre kerülő) 
gondolkodókra hivatkozással azt állítja, hogy „a felvilágosodás korában, mint napjainkban is, a világ 
sok népe – talán a legtöbb – nem tudja „lerázni a szenvedést.” Nem csak arról van szó, hogy nem boldogok. 
Hiányát szenvedik a boldogságkeresés lehetőségének és eszközeinek. Hiányzik tehát számukra a változást 
elindítani képes leghatékonyabb eszköz, amely el tudná indítani a transzformációt, amely megtölthetné tarta-
lommal a boldogságkeresés üres frázisát.”6 

2. A „pursuit of  happiness” első alkotmányos megjelenése

Az USA alkotmánya, nem ezzel a szóhasználattal ugyan, de külön nevesíti a preambulu-
mában ezt a „jogot” a „promote the general welfare”7, azaz a közjó előmozdítása kifejezéssel, 
azzal, hogy az amerikai nép a közjó előmozdítása érdekében alkotta meg az Egyesült Államok 
alkotmányát. Az alkotmányok valamilyen mértékben mind reflektálnak a közjó előmozdításá-
nak szándékára, ezért a „boldogság kereséséhez való jog” vizsgálata nem csak a tengerentúli, 
hanem az európai alkotmányos gondolatban is szükségszerűvé válik.

Annak indokolását, hogy a közjó hogyan és miért azonosítható a boldogság keresésével a 
későbbiekben fejtem ki, mivel ezen azonosítás a preambulumokból vett konkrét példákkal tá-
masztható alá leginkább. Jogelméleti elhatárolás körébe illesztve pedig a dolgozat szerkezetét 
és logikai fonalát szétzilálná, megakasztaná a közjó elemzése. Az előbbiekre tekintettel tehát a 
preambulumok vizsgálata során térek ki ezen aspektus részletes elemzésére.

Történetileg és tényleges írott formában is tehát az USA-hoz köthető ezen „jog” kialakítása, 
megfogalmazása. A helyszín nem véletlen, hiszen a szabadságjogokat mindennél előbbre tartó 
természetjogi szemléletű országban a boldogság keresését széles körben kívánták biztosítani. 
Ez a tendencia napjainkban is megfigyelhető, például az Amerikai Legfelsőbb Bíróság előtt 
indult ügyben (United States v. Oakland Cannabis Buyers’ Cooperative), mely vitának a célja a 
végstádiumú halálos betegek számára a cannabis használatának legalizálása.8 Eredetének kiléte 
tehát már ismert, azonban tényleges, jogi dokumentumokban való megjelenése, s jelentése 
még tisztázatlan.

4 shinobu kiTayama - hazel rose markus: The Pursuit of  Happiness and the Realization of  Sympathy: Cultural 
Patterns of  Self, Social Relations, and Well-being, Ed Diener - Eunkook M. Suh (szerk.): Culture and Subjective 
Well-Being, MIT Press, 2003, 113-161

5 James macGreGor burns: Transforming Leadership. Grove Press, 2004, 1, saját fordításban.
6 James macGreGor burns: i.m., 2, saját fordítás
7  Constitution of  the United States - Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya. Az alkotmány szövege elérhető 

az Egyesült Államok Szenátusának honlapján: 
 http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm ((utolsó megtekintés: 2012. 10. 15. 19:10)
8 Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának döntése az alábbi ügyszámon: 532 U.S. 483 (2001) http://www.law.

cornell.edu/supct/html/00-151.ZO.html ((utolsó megtekintés: 2012. 10. 15. 19:12)
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3. Platón

A pursuit of  happiness jeffersoni megjelenése előtt jóval, már az ókori görög bölcsek is kutatták 
a boldogság és az állam kapcsolatát. E téma első neves elemzője Platón volt, aki „Az Állam” 
című könyvében egy utópiát festett le, melyben megalkotta a tökéletes államot, beleértve az 
államforma kiválasztásától, az állampolgárok viselkedésén át minden lényeges területen. A mű 
tíz könyvre tagolódik, melynek IV. könyve kapcsolódik szorosan a témához. A nevezett könyv 
azzal a gondolattal indul, hogy a gondolatban megalapítható állam célja az egész államnak, mint 
egységnek a boldogsága. A mű szerint egy államban akkor működik az igazságosság, (ti. akkor 
boldogok az állam polgárai), ha mindenki a saját dolgát végzi, azt a dolgát, amire a természettől 
fogva a legalkalmasabb. Így mindenki csak azzal foglalkozik, amihez a legjobban ért, amely az 
állam legfőbb erénye lesz így. „Az állam célja tehát, hogy biztosítsa az emberek számára a boldog, erényes 
életet. Az ember akkor boldog, ha […] vele született képességei kellőképpen megvalósulhatnak.”9

Adeimantosz és Szókratész dialógusában Szókratész az alábbi gondolattal érvel az állam 
boldogságával kapcsolatban: „Egyelőre mintázzuk meg: mi hogyan képzeljük a boldog államot, de nem 
úgy, hogy abból egy kis csoportot kiragadunk, s ezt tesszük boldoggá, hanem az egészet; aztán nézzük meg 
az ellenkezőjét. Ha éppen egy szobrot színeznénk ki, s valaki hozzánk lépne, és kifogásolná, hogy a test 
legszebb részeit nem a legszebb színekkel díszítjük - például a szemet, bár a legszebb, nem bíborral, hanem 
feketével festjük -, méltán védekezhetnénk így: „Csodálatos ember, ne gondold, hogy olyan szép szemeket kell 
festenünk, hogy azok már ne látsszanak szemeknek; ne kívánd ezt a többi testrésznél sem; inkább azon 
buzgólkodjál, hogy - megadva mindegyik résznek, ami megilleti - az egészet tegyük széppé. Így ne kényszeríts 
most arra bennünket, hogy olyan boldogságot adjunk az őröknek, amely őket inkább teszi mindenné, csak 
nem őrökké. Hiszen a földműveseket uszályos ruhába is öltöztethetnénk, arannyal kicifrázhatnánk, s aztán 
rájuk bízhatnánk, hogy műveljék a földet kedvükre; vagy a tűz körül iszogató, lakmározó fazekasokat, 
korongjukat melléjük téve, kerevetekre fektethetnénk, hogy így dolgozzanak, amikor épp kedvük szottyan, s 
úgy tennénk boldoggá a többieket is, hogy ekképpen az egész állam boldog legyen.” 10

Az ókori filozófus gondolkodásának fonalát felvéve, s kissé átültetve a mai jogi gondolko-
dásmódokba, azt látjuk, hogy természetjogi felfogást tükröz, korát megelőzve, Platón, hiszen 
az egyéni kiteljesedést kell támogatnia az államnak, az egyéni szabadságjogokat kell minél 
szélesebb körben biztosítania, s így, az egyének munkája által érhető el a boldogság. Azonban 
Platón individuális antropológiája, melyből kiindul, tehát az, hogy egyéni sajátosságok adják 
az ember emberi jellemzőit, hiába alakítja ki az individuális emberképet, ugyanis rejtett módon 
kollektivista marad, hiszen mindezen egyéni célok, képességek azért nyernek jelentőséget, 
mivel az eszményi, boldog állam létrejöttének alapkövei.11 Erre a platóni eszmefuttatásra még 
több helyen visszautalok, hiszen a későbbi elhatárolások alapja itt keresendő.

4. Arisztotelész

Platón tanítványaként szintén sokat foglalkozott az államtudomány szerepével, annak célja-
ival, ám mesterével szemben ő realisztikusabb felfogású ókori tudós volt. Az államtudomány 

9 Takács Péter-Könczöl Miklós: Eszmény és valóság a politikában. Az ókori görög állambölcselet vázlata, Takács 
Péter (szerk.): Államelmélet I. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2008, 22-23

10 Platón: Az Állam (fordította: Jánosy István) Magyar Elektronikus Könyvtár, http://mek.niif.
hu/03600/03629/03629.htm (2012. 10. 15. 19:00)

11 Vö. Takács Péter-Könczöl Miklós: Eszmény és valóság a politikában. Az ókori görög állambölcselet vázlata, Takács 
Péter (szerk.): Államelmélet I. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2008, 23
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feladatát és az ahhoz vezető utat akként határozta meg, hogy „az államtudomány a polisz számára 
jelöli ki a legfőbb jóhoz – vagyis a boldogsághoz – vezető utat. S mivel a köz java szerinte is megelőzi az egyéni 
jót, ezért államtudomány a „legfőbb és leginkább vezető tudománynak nevezhető”.”12 

Realistább szemléletmódja abban fejeződik ki, hogy álláspontja szerint nem az eszményi 
állam viszonyait szüksége elemezni, hanem a valós politikai viszonyokat. Abban a kérdésben 
pedig egyetért mesterével, hogy az egyénnél előbbre való a közösség érdeke, tehát kollek-
tivista személetet vall, ám kevésbé idealista, mint Platón, így ő a megvalósítható jót keresi, 
szemben az idillivel.

Arisztotelész másik fontos megállapítása, mely szerint az ember zoón politikon, tehát állami 
keretek között képes jogai teljes kiteljesítésére, csak így élhet jó életet, e kijelentés mai modern 
megjelenése a magyar Alaptörvényben is fellelhető, melyre az elemzés során ott is utalást 
teszek.

5. Aquinói Szent Tamás

Szent Tamás, mint az ókori bölcsek és a felvilágosodás közti időszak egyik jeles gondol-
kodója szintén említést tesz a közjóról (ami a későbbiekben érthetővé válva a boldogsággal 
azonosítható). Elmélete szerint négy féle törvényt különböztethetünk meg az örök törvényt, 
a természeti törvényt, az isteni törvényt és az emberi törvényt. Ezek elemzése a téma szem-
pontjából kevésbé minősül fontosnak, ám az emberi törvény tamási megfogalmazása emlí-
tésre méltó, mely szerint a törvény „az értelem rendelkezése a közjó érdekében, melyet az fogalmaz 
meg, aki a közösség gondját viseli, és amelyet kihirdetnek.”13 A törvényhozás jelenleg az állam fela-
data, akinek e törvényalkotásoknál a közjó előmozdítását kell figyelembe venni, ami az USA 
alkotmányának preambulumi fordulatával összecseng, amely a boldogságkeresés alkotmányi 
megfogalmazásának hazája.

6. Az újkor és a felvilágosodás gondolatvilága

A boldogság keresésének vizsgálatánál a címben jelzett korszak elemzése megkerülhetetlen, 
hiszen az újkor és a felvilágosodás kora meghatározó politikai gondolkodóit is mélységében 
foglalkoztatta e téma. Jelen dolgozat e szerzők közül Thomas Hobbes, John Locke, Jean- 
Jacques Rousseau és a skót Francis Hutcheson elméleteire épít. 

Thomas Hobbes nézetei azért érdekesek a téma szempontjából, hiszen egy sajátos ember-
képet alakított ki, mely szerint az ember nem társas lény, nem zoón politikon, hanem egyén. 
Véleménye szerint az egyénre ugyan meghatározhatóak egyes végső célok, eszmények, cél- 
állapotok, de amint ezeket eléri, azonnal új célokat tűz ki maga elé, de a közösségre ilyen 
eszmény, például boldogság, fogalmilag kizárt, mivel a konkrét cél a közösség minden tagja 
számára más és más. E felfogás jelentősen eltér a két kiemelt ókori bölcs és Aquinói Szent 
Tamás nézőpontjától.

12 Arisztotelészt idézi Takács Péter-Könczöl Miklós: Eszmény és valóság a politikában. Az ókori görög államböl-
cselet vázlata, Takács Péter (szerk.): Államelmélet I. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója 
Budapest 2008, 32

13 Paksy Máté-Tattay Szilárd-Takács Péter: Hit, értelem, közjó. A keresztény politikai bölcselet főbb jellemzői, Ta-
kács Péter (szerk.): Államelmélet I. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2008, 74
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Hobbes szerint az emberek egyenlők és szabadok, mindenki azt szerez meg magának, amit 
tud, s arra így joga is keletkezik. E állapot azonban állandó konfliktust szül („bellum omnium 
contra omnes”), de az emberek értelmes lényként megállapodásokat kötnek ezen állapot elkerü-
lésére. E paktumok betartásának kikényszerítője az államhatalom, vagyis a Leviatán. Tehát „a 
társadalmi szerződés a jogszerű közhatalom megegyezéssel való létrehozása.”14 Az egyének a megállapo-
dás révén egyetlen személlyé: az állammá egyesülnek. Az állam lesz maga a Leviatán, amely a 
békét „lebegő hatalomként” őrzi. A társadalmi szerződést mindenki köti mindenkivel, kivéve 
az uralkodóval, aki szuverén lesz. A szuverén részére a szerződő felek ún. „alávetéses szerző-
dés” keretében lemondanak minden jogukról, kivéve a saját életük megvédéséhez való jogról. 
Hobbes elméletének érdeme véleményem szerint abban rejlik, az általa meghatározott aláve-
téses szerződés gondolata megfelelően alkalmazható az egy személyi uralkodó (monarchia), 
az egy testület (arisztokrácia), valamint az összes szerződést kötő fél (demokrácia) által gyako-
rolt államhatalomra, mégpedig annak az egyensúlyi tényezőnek a figyelembevételével, hogy 
a hatalmi egyensúly megtartását – az alábbiak szerint – minden esetben az adott szuverén 
feladatának tekinti. Azonban a szuverén feladata megtartani a konfliktus-nélküliség állapotát, 
a békét őrizni, tehát egyfajta őrködő szerepet is ellát. Ebből kifolyólag, mint ahogy arra a ko-
rábbiakban utaltam a kollektív közös jót nem ismeri el, mivel csak az egyének szintjén tartja 
ezt értelmezhetőnek, és elméletében az állampolgárok lemondanak minden jogukról, így – ha 
ezt az alávetést a dolgozat témájára vonatkoztatjuk – a boldogság kereséséhez való jog sem 
illeti meg őket. Amennyiben viszont a szuverénnek be nem avatkozási kötelezettsége van, így 
az egyének is és a szuverén is úgy segíthetik elő egymás boldogulását, hogy nem avatkoznak 
be egymás életébe, egyén-egyén, szuverén-egyén viszonylatban sem. 

Hobbes elméletének részletesebb elemzését azért véltem szükségesnek, mert az általam 
képviselt nézőpont, mely a későbbiekben kifejtésre kerül, eltér attól. Alapfeltevéseimben több 
Hobbes elméletével közös vonás is felfedezhető úgy, mint az egyéni boldogság idealizált ma-
ximumának tézise, amit elérvén az már nem lesz valódi maximum, hiszen annak helyébe egy 
újabb maximum lép. Ugyanilyen azonos tézis az állam őrködő szerepének hangsúlyozása, 
amely más kontextusban ugyan, de az ír alkotmány elemzésénél is megjelenik majd.

 A felvilágosodás első nagy gondolkodója John Locke volt, akinek társadalmi szerződés el-
mélete más megvilágításba helyezi az állam és egyén viszonyát. Locke, szemben Hobbes-szal, 
úgy vélte, hogy léteznek természetes jogai az embernek, ezek az élethez, a szabadsághoz 
és a tulajdonhoz való jogok. Állítása szerint az „emberek feladják a természeti állapotban élvezett 
szabadságuk egy részét, és […] polgári társadalommá egyesülnek […]. E szerződés nem puszta alávetési, 
hanem egyesülési és alávetési jellegű. Bizonyos természetes jogokat ugyanis a szerződők nem adnak fel.”15 
Locke szerint e természetes jogok hatékony védelme a közjó által valósítható meg. „A közjó 
- az egyén életének, javainak és szabadságának biztonsága”.16 A társadalmi szerződés elméletében 
Locke hangsúlyozza a politikai biztosítékok fontos szerepét a szuverénnel szemben. A hob-
bes-i elmélettől eltérően Locke felfogásában a kormányzat, a szuverén hatalmának eredete 
nem joglemondás, hanem jogátruházás, egy megbízás. A megbízás jellegéből adódik, hogy 
bizalmi viszonyon alapul, s ennek elvesztése esetén a szuverén elmozdítható. Ezen elmélet 
Hobbes-hoz képest előbbre mutató, hiszen nem tekinti korlátlannak, abszolútnak a szuverén 
hatalmát. Viszont Locke több feladatot is hárít a szuverénre, mint Hobbes, aki szerint pusztán 
őrködnie kell a megállapodás általi biztonság állapota felett. 

14 Takács Péter: Állam, megállapodás, jogszerűség. A társadalmi szerződés elméletei,Takács Péter (szerk.): Államel-
mélet I. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2008,173

15 Takács Péter: Állam, megállapodás, jogszerűség. A társadalmi szerződés elméletei,Takács Péter (szerk.): Államel-
mélet I. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2008, 180

16 Uo.
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E szemléletmód témám szempontjából azért tekinthető kiemelkedően fontosnak, hiszen az 
amerikai alkotmányozás során a locke-i három pillér (élet-szabadság-tulajdon) elvét átvették, 
azzal a számottevő különbséggel, hogy a tulajdon, mint harmadik pillér helyett a boldogság 
keresése került beemelésre az alkotmányba. Így Locke utolsó pillérének kicserélése egy új elv 
életre hívását tette lehetővé, amely – a pursuit of  happiness – dolgozatom témája.

Jean-Jacques Rousseau „A társadalmi szerződésről, avagy a politikai jog elvei”17 című munkájá-
ban alkotta meg a népszuverenitás elméletét, amelynek kiindulópontja, hogy a kezdetekkor 
a társadalom minden tagja szabad és egyenlő, ez az ősállapot. Ebben az ősi rendben pedig 
a legteljesebb béke állapota honol. E felfogás merőben más, mint a Hobbes vagy Locke ál-
tal felvázoltak. Ezt az idilli béke-állapotot nevezi Rousseau a „boldogság korszakának”. Ebből 
az állapotból a természeti hatások, illetve az emberi természet egyre növekvő szükségletei 
kimozdították az embert, így indult el a mostani fejlődés az emberiség tekintetében, mind 
társadalmi, mind erkölcsi szinten. A francia gondolkodó társadalmi szerződési elmélete ennek 
a társadalmi fejlődésnek – szerinte – rossz irányát kívánja másfelé terelni, egyfajta alternatí-
vát biztosítani. Szerződéselméletének alapja, hogy a megegyezés egy megállapodáson alapul, 
alávetés nélküli egyesülés. „Minden személy, valamennyi képességével együtt az általános akarat legfőbb 
irányítása alatt egyesül és mindenkit testületileg az összesség elkülöníthetetlen részévé” fogad az elmélet.18 
Ebben a társadalmi szerződésben a tagok lemondanak minden jogukról, de nem egy külső ha-
talom számára, hanem kvázi maguk – pontosabban egy kollektív személy – számára, aki nem 
más, mint a nép. Ez a népszuverenitás elmélete. Rousseau elméletében a főhatalom gyakorlása 
kizárólag közvetlen demokrácia útján valósítható meg, amelyet abszolútnak tekint. Elméleté-
nek egyik sokat bírált pontja, hogy álláspontja szerint „az állam révén ugyanis a közösség tagjainak 
a közérdekkel nem feltétlenül egybeeső magánérdekeit nem lehet érvényesíteni.”19 E megfogalmazás a 
XX. századi totalitárius politikai rendszerek sajátja volt, amely rendszerek okkal elítélendők, 
mindazonáltal leszögezendő, hogy Rousseau megállapításai – megalkotásukkor – nem ilyen 
deformált politikai rendszer kialakítását szorgalmazták.

Rousseau szerződéselméletének dolgozatomra ható gondolata, mely szerint a főhatalom 
oszthatatlan és mindig a köz javára cselekszik. Az állam célja tehát, a közjó (a boldogság 
állapotának) elérése, amely e téren egybeesik az azt alkotó egyének végcéljával is. A törvényal-
kotás, melyet a nép erősít meg szintén a célt szolgálja, hogy a köz érdekét az államhatalom a 
legmegfelelőbben tudja kifejezni.

Végül, de nem utolsó sorban a skót Francis Hutcheson egy mondatát szeretném kiemelni, 
mely szerint a „boldogság keresése egyben a nyomorúságok elkerülését jelenti.”20 A Hutchesont idéző 
MacGregor Burns szerint John Locke angol filozófus, a fenti gondolatok mellett olyan tar-
talommal látta el a boldogság keresésének pillérét, mely szerint ez az emberi lét küzdelmét 
jelenti abból a célból, hogy megváltoztassa saját magát, illetve az őt körülvevő világot.21 

Az ókor, illetve az újkor és a felvilágosodás korának nagy gondolkodói államról alkotott 
elméleteinek bemutatása, elemzése elengedhetetlen, hiszen a későbbi, általam kidolgozott 
jogelméleti váz legfontosabb elemeinek alapjait e korok kiváló tudósai fektették le, melyeket 

17 Takács Péter: Állam, megállapodás, jogszerűség. A társadalmi szerződés elméletei,Takács Péter (szerk.): Államel-
mélet I. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2008, 182

18 Takács Péter: Állam, megállapodás, jogszerűség. A társadalmi szerződés elméletei,Takács Péter (szerk.): Államel-
mélet I. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2008, 184

19 Takács Péter: Állam, megállapodás, jogszerűség. A társadalmi szerződés elméletei,Takács Péter (szerk.): Államel-
mélet I. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2008, 187

20 „pursuing happiness and eschewing misery”, saját fordításban. James macGreGor burns: Transforming Leadership. 
Grove Press, 2004, 2. 

21 James macGreGor burns: Transforming Leadership. Grove Press, 2004, 2. 
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a tudomány azóta is alakít, formál. Mindemellett jelentőségük abban is rejlik, hogy átvitt érte-
lemben ugyan, de a boldogság keresésének témájával már annak tényleges megjelenése előtt 
is mélységében foglalkoztak. 

II. A „boldogságkeresés” és a boldogulás jogi 
koordinátarendszerének meghatározása

Mit is jelent a boldogság jogi megközelítésben? Szűkebb értelemben esetleg a boldogulás, 
mint a boldogság eléréshez szükséges eszköz hatékony biztosítását az állam részéről, vagy 
tágabban értelmezve a boldogság, mint államcél, csupán egy idealizált célzat?

A boldogság kereséséhez szükséges eszközök biztosítása az alkotmányon keresztül az állam 
által meghatározott államcélként foghatók fel, mely szerint a boldogság értéktartalmának va-
lamely preambulumi megjelenítése azt a célt szolgálja, hogy annak alapján a tételes normaszö-
vegben az alapjogokon keresztül mindenki elérhesse, amit akar, amely saját szubjektív boldog-
ságához szükséges, ehhez quasi eszközként alkalmazván a boldogulást elősegítő alapjogokat. 
(például többek között az emberi méltósághoz való jog elemeként említett önmegvalósítás, 
kiteljesedés joga tehát közvetlenül kapcsolódik a boldogság kereséséhez való joghoz, illetve, 
ahogy azt a későbbiekben bizonyítjuk, a boldoguláshoz való joghoz is.)

A boldogságot a boldogulástól egy vékony réteg választja el, mely szerint a boldogulás, az 
adott (jogi) körülmények közötti minimum eszközök megteremtése (ti. megfelelés a polgárok 
elvárásainak), amelyhez az államnak a lehetőségei szerint minél több segítséget kell nyújtania 
az egyén számára, a boldogság pedig az az idealizált maximum szint, melynek elérése csak 
egy tökéletes társadalomban valósulhatna meg, ahol a lehetőségek erre adottak, illetve, ahol 
az egyén mindezeket felméri, s azokat ki is használja. E sorok kapcsolódnak Platón gondola-
taihoz, mely szerint, ha az egyén számára biztosítjuk a minimális szabadságjogokat, s hagyjuk 
őket kiteljesedni, úgy egyre közelebb kerülhetnek a boldogsághoz, hozzásegítve ezzel saját ál-
lamukat a tökéletes állam utópiájához. Emellett a boldogság, mint idealizált maximum, amely 
sosem érhető el, hiszen azonnal változik, amint az egyén eléri, már Hobbes emberképében is 
kirajzolódik.

Ilyen felfogás keretében kijelenthetjük, hogy az állam által az alapjogok, ezen eszme hatása 
alatt, fokozott és figyelmes érvényre juttatása egy kötelezettség, melynek végső célja a boldog-
ság keresésének, mint államcélnak a minél szélesebb körű biztosítása az egyének számára. Így 
e két jogilag nehezen megközelíthető fogalom eszköz-cél viszonyba kerül egymással. 

Más megközelítést alkalmazva a rendszer holista, illetőleg redukcionista szemlélettel is ele-
mezhető. A holista nézőpont jellemzője az absztrakciókban való gondolkodás, az ilyen típusú 
berendezkedés az „egészből” kiindulva jut el a konkrétig, tehát a holista megközelítés esetén 
az államcél, a boldogság keresése, illetve annak elérése az elsődleges. Az, hogy ez a „bújtatott” 
államcél az alapjogokon tud konkrétan érvényesülni a joggyakorlatban, csupán másodlagos 
egy tisztán holisztikus megközelítés esetén.22

A redukcionista felfogás, mely szemléletét tekintve a másik végéről kezdi az építkezést, épp-
hogy azt vallaná, hogy a boldogulás a fő szempont, így jelenik meg a jogrendben ez az eszme, 
bár később, egy magasztosabb cél, a boldogsághoz való jutás motiválhatja az egyes alapjo-

22 Csink hasonló megközelítéseket alkalmaz az alkotmányértelmezés elméletének megvilágításában. Vö. csink ló-
ránT - Fröhlich Johanna: Egy alkotmány margójára. Alkotmányelméleti és értelmezési kérdések az Alaptör-
vényről, Gondolat, Budapest, 2012, 101-109
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gok működését, biztosítását, alkalmazását. A redukcionizmus alapján tehát a boldogulás, mint 
eszköz, ami lényegesebb, és az idealizált maximum, a boldogság elérése másodlagos. Ehhez 
a megközelítéshez szintén kapcsolódnak Platón szavai, melyek szerint, az egyén számára biz-
tosított legszélesebb szabadságjogok útján az egyén kiteljesedik, így tehát a boldogulás, mint 
eszköz tökéletesen működik. Az eszköz hibátlan működése, az egyének önmegvalósítása, ön-
kifejezése (melyek az élet és emberi méltóság anyajogából levezetett alapjogok), révén később 
elérhető az idealizált boldogság az egyén számára, s ezáltal jutunk el a tökéletes és boldog ál-
lamig (ti. „a bújtatott államcél”) megvalósulásáig. Ez a tisztán redukcionista nézőpont éppúgy 
nem életképes, mint ahogy a tisztán holista álláspont sem az.

A fentiek alapján tehát a boldogság, illetve annak keresése az az államcél, mely megjelenik 
az alkotmányokban, in concreto a preambulumokban, s talán esetleg az alkotmányok tételes 
szövegének soraiban is. Biztosítani kell a társadalom minden tagja számára, s ennek eszközéül 
az állam elősegíti a boldogulást, egyes alapjogok szabályozásán keresztül.

A két felfogás (mármint a holista és a redukcionista) kiegészíti egymást, s egyfajta vegyes 
értelmezést tartok helyesnek, melyben a preambulum, „bújtatott” államcélként definiálja a 
boldogság keresését, a jogalkotás és jogalkalmazás egyik quasi szellemi mozgatórugójaként, 
ugyanakkor szem előtt tartva az egyes alapjogok biztosítása során, hogy e államcélig, csak a 
boldogulás útján juthatnak el a társadalom egyes tagjai.

III. A preambulumok és a boldogság keresése. 
A boldogságkeresés és egyéb alkotmányos értékek, alapjogok 
viszonya

1 A preambulumok szerepe az alkotmányokban

A „boldogság kereséséhez való jog” kontinentális jogban való megjelenítésének helye véle-
ményem szerint egyes preambulumokban érhetőek tetten, mert egy alkotmányban a pream-
bulum határozza meg az alkotmányok szellemiségét, az eszméket, célokat, melyek által ve-
zérelve született a dokumentum, kifejezik a nemzetfelfogást, az alkotmányi szinten védendő 
nemzeti értékeket. (Funkciójukat tekintve értelmezési segédletként vannak jelen az alkotmány 
szövegében.)23

A preambulumok szerkezeti elemei közül – melyek az önmeghatározás, a jogalkotói hata-
lom eredetére, esetleg terjedelmére, illetve tárgyára (mandátum) tett utalás, a célok és értékek 
deklarálása, történelmi narratíva és egyéb elemek (például Istenre való utalás)24 – ezen eszme 
a célok és értékek deklarálásában, illetve a történeti narratíva esetén jelenhet meg.25

Megállapításom szerint tehát a preambulumok azok az alkotmányos értékhordozók, melyek 
definiálják az alkotmányok értéktartalmát, a jogállami berendezkedést, valamint az államcélok 
és a tételes alkotmányi szabályozás alapját adó szellemiséget, és tartalmazzák ezen belül a 
boldogság keresésére való utalást. 

23 44/1998 (X. 14.) ABH
24 sulyok márTon - Trócsányi lászló: Preambulum, Jakab andrás (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Század-

vég, Budapest, 2009, 91.
25 Alkotmányos hátraarc - A Republikon Intézet összehasonlító elemzése az EU-27-ek alkotmányának preambulu-

mairól http://www.republikon.hu/upload/5000175/Ri_preambulum.pdf



16

Ahhoz, hogy be tudjam mutatni és le tudjam példákon keresztül vezetni, hogy miként jele-
nik meg a „boldogság kereséséhez való jog” preambulumokban megjelenő értéktartalma az 
egyes nemzeti alkotmányok tételes normaszövegében, szükséges volt megteremteni egy jogi 
koordinátarendszert, melyet az alábbiakban kellő részletességgel kimunkáltam, s elemeztem. 
Az eszmetörténeti részben már utaltam arra, hogy e koordinátarendszer komplementere az 
angolszász és a kontinentális jog összehasonlításában a közjó fogalmának definiálása, vala-
mint distinkció megtétele a két közjó-fogalom és a mögöttük húzódó felfogások között. Íror-
szág preambulumának elemzésekor ennek bemutatására is sor kerül.

2 A boldogság keresésének megjelenése Európán és USA-n kívül

Kutatásom az Európai Unió tagállamai mellett az USA, valamint a világ más olyan jogrend-
szerei terjedt ki, melynek alkotmányaiban fellelhető a boldogság keresése. Az EU 27 tagálla-
mának alkotmányait áttanulmányozva, főként az ír, illetve a spanyol alkotmányok tették ma-
gukévá ezen eszmét, de világszerte is számos más példát találunk egyes preambulumokban.26

Áttérve a világ egyéb kontinensein található országokra, elsőként Brazíliát említeném. A 
dél-amerikai országban 2011-ben benyújtottak egy tervezetet az alkotmány módosítására, me-
lyet ugyan a Szenátus elfogadott, de a további szűrőn nem ment át, így csak tervezet maradt. 
Ámde figyelemre méltó, hogy egy fejlődő, erősödő gazdasági hatalom területén komoly jogi 
lépésekig jutott a boldogság keresésének alkotmányi szinten való rögzítése. Itt fontos kiemel-
ni, hogy a brazil szemlélet másik oldalról közelítette meg ezt a kérdéskört, hiszen ott elidege-
níthetetlen emberi jogként (alapjogként) került be az alkotmányba, míg álláspontom szerint 
a boldogság keresése elsődlegesen „bújtatott” államcél. A brazil példa mellett említhetném a 
japán, illetve a dél-koreai alkotmányokat is, ahol szintén elidegeníthetetlen alapjogként defini-
álják a boldogság kereséséhez való jogot.27 28

Az előbbi három ország mellett érdemes megemlíteni Bhután-t is, mely a világon elsőként 
vezette be nemzeti össz-boldogság (gross national happiness, továbbiakban: GNH) mérését. A 
GNH mérése alapján kijelenthető, hogy a boldogság keresésének szellemisége befolyással 
bírhat az egyének boldogságára, hiszen a statisztika szerint USA és Írország, ahol a boldogság 
keresésének szellemisége leginkább áthatja az alkotmányt, az igen előkelő 23., illetőleg 11. he-
lyet foglalják el az országok rangsorában.29 (Kapcsolódó szemléltető ábrát ld. a Mellékletben.)

Térjünk vissza a világ különböző pontjairól az „öreg kontinensen” lévő Unió tagállamainak 
alkotmányaihoz, s azok preambulumainak és alapjogi katalógusainak elemzéséhez. Elsőként 
nézzük meg az ír, majd a spanyol alkotmány ide vonatkozó részeit, zárásként pedig vizsgáljuk 
meg, vajon a magyar Alaptörvény tartalmazza-e a boldogság keresését „bújtatott” államcél-
ként, avagy sem.

26 Az ír, spanyol alkotmányt, illetve magyar Alaptörvényt később részletesen elemzem, ezért itt több szó nem esik 
róluk.

27 Alkotmányos joga lesz a braziloknak boldog lenni (mti/ap hír), http://eletmod.transindex.ro/?hir=14754 (2012. 
10. 15. 19:40)

28 A brit kormány nemrég részletezte azt a nagyszabású tervet, amelynek keretében kísérletet tesznek az állampol-
gárok általános jóllétének felmérésére. (ld. 15. lj.)

29 Forrás: Adrian White kutatása (University of  Leicester, England, 2006), http://www.eurekalert.org/pub_relea-
ses/2006-07/uol-uol072706.php (2012. 10. 15. 19:40)



17

3. Az ír alkotmány

Az ír alkotmány elfogadásában közrejátszott az ország történelme, különös tekintettel a 
XIX. század végi, XX. század eleji elszakadási kísérletekre, s végül a függetlenség kivívására. 
Érvelhetnénk azzal is, hogy az ír nép boldogságának keresése körében próbálta kivívni füg-
getlenségét, és ilyen górcső alatt is vizsgálhatnánk az alkotmányozás folyamatát, azonban jelen 
dolgozatnak alkotmánytörténeti elemzés nem szűken értelmezett tárgya, s ezért a további 
vizsgálattól eltekintek. „1922-ben létrejött a Szabad Ír Állam, mely már domíniumi státusba került. 
Írország 1937-ben kivívta függetlenségét, s ugyanebben az évben, július 1-jén népszavazással elfogadták 
az állam alkotmányát, 1937. december 29-én lépett hatályba.”30 Ezt követően számos módosításon 
esett át az alkotmány, de mai napig hatályban van. Az ír alkotmány preambuluma és alapjogi 
katalógusa számos fontos információt rejt a boldogság keresésének – általunk „bújtatott” 
államcélként – való elemzéséhez.

3.1. Az ír preambulum és a boldogság keresése. A közjó fogalmának kétféle értelmezése.

Mint ahogy a korábbi fejezetben utaltam rá a boldogság keresésének kontinentális jogi meg-
jelenése a közjó fogalmában keresendő. A közjó azonban kétféleképpen is értelmezhető, ezért 
ennek elhatárolása elengedhetetlen, ámde, a fentiek alapján ennek - a rendszerünkben - itt 
Írország nemzeti alkotmányának preambulumának elemzése során kerül sor.

Elsőként ki kell emelnünk, hogy a boldogság keresése miként jelenik meg a preambulum-
ban: „keresve a megfontoltság, igazság és jótékonyság elvein keresztül a közjó érvényesülését, az egyén mél-
tóságának és szabadságának biztosítását, a társadalmi igazság elérését.”31 E rövid idézet tökéletesen 
illeszkedik az eddig felvázoltakba. Preambulumban való elhelyezkedése végett kifejezi az ír 
állam fő eszméjét, célját a jogrend kialakítása, fenntartása felé.

Láthatóan, mint ahogy arra korábban is utaltam, s a későbbi alkotmányok bizonyítani is fog-
ják, a boldogság keresése expressis verbis nem jelenik meg sem az USA alkotmányában, sem az 
Európai Unió tagállamainak alkotmányaiban, úgy azonban igen, hogy – álláspontom szerint - a 
boldogság keresése, mint alkotmányos érték azonosítható a közjó fogalmával. E kijelentésem 
alátámasztására a fenti idézet átfogóbb elemzése szükséges. Eszerint a közjó, egy olyan vezé-
relv, melynek tükrében szükséges (de nem kötelező) értelmezni az alkotmányt, s ehhez igazítani 
a jogalkotást és a jogalkalmazást. Emellett, a fenti elméleti jogi koordinátarendszerre vissza-
utalva, a közjó érvényesülése a boldogság keresésének biztosítása, (idealizált célzat, „bújtatott” 
államcél). Ha minden jogszabály az ír jogrendben ennek megfelelne, valamint a joggyakorlat a 
preambulumban hordozott értéktartalomnak megfelelően működne, akkor megvalósulhatna a 
platóni tökéletes állam, amely a boldogságot biztosítaná. Ez azonban, mint államcél, magába 
kell, hogy foglalja a boldogulást segítő alapjogokat, mint eszközöket, hiszen e nélkül az egyén 
nem érhetné el a boldogságot. A Locke és egyéb felvilágosult gondolkodók által felépített in-
dividualista értékrend ideáljára alapozott szabadelvű társadalommodell sem valósulhatna meg 
(akárcsak a platóni tökéletes állam), ha a közjó nem hatná át az alapjogokat, az államszerveze-
tet, s így nem biztosítaná a boldogulást, amely eszköze a boldogság célzatának. 

A jogi koordinátarendszer másik nézőpontja a holista-redukcionista viszony. Itt holista 
szempontból egy absztrakt államcélként értékelhetjük a közjó érvényesülését. Ám itt sem 

30 Trócsányi lászló - badó aTTila (szerk.): Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. KJK-Kerszöv, Budapest, 
2005. 485

31 Trócsányi lászló – badó aTTila i. m. 489. Megjegyzés: az igazságosság, mint tényező már a dolgozat elején 
idézett Platónnál is fontos volt a boldog állam gondolatkörében.
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szabad elfelejteni a vegyes rendszer sajátosságaiból adódóan, hogy a redukcionizmus is hatást 
gyakorol, hiszen a közjó érvényesülése egy üres frázis maradna, ha nem hatná át e kifejezés 
az ír alkotmány alapjogi katalógusát is, mint például az oktatás, a család területét, a magántu-
lajdon védelméhez való jogot (az ír alkotmány alapjogi katalógusát később részletesen vizs-
gálom). Ezáltal válik teljessé a korábbi elméleti váz, mely szerint a boldogulást, az eszközt, 
az alapjogok hivatottak adni, míg az államcélt, a boldogságot, a preambulumok közvetítik a 
társadalom felé, s mindez a kontinentális jogban a közjó érvényre juttatásával érhető el.

Azonban, tekintettel e „jog” angolszász eredetére nem szabad azonos tartalmúnak tekinte-
nünk a közjó kontinentális fogalmát, illetve Jefferson által megfogalmazott társadalmi közjó 
koncepcióját. Az angolszász jogrendszerek erősen individualisztikusak, így a jeffersoni társadal-
mi közjó akként értelmezhető, hogy az állam kötelessége annak biztosítása, hogy az egyén kitel-
jesedhessen. Ennek egyik módja az alapjogok (és alapvető szabadságok) - mint boldoguláshoz 
szükséges eszközök - széleskörű biztosítása, amely által maguk az egyének mozdítják elő életü-
ket saját boldogulások eszközei által a saját boldogságuk, mint célzat, felé az életüket, így előse-
gítve a társadalmi közjó elérését és fenntartását saját maguk és utódaik számára.32 Így e rendszer 
a kollektivizmust háttérbe szorítva az individuumok által látja biztosítva a társadalmi közjót. 

A kontinentális jog egyes országaiban ezzel szemben, főként a konzervatív értékrendű álla-
mokban, a kollektivizmuson keresztül jutunk el oda, hogy a személy számára az állam bizto-
sítani próbálja a közjót. Mindezt úgy kell értelmezni, hogy a közjó nélkülözhetetlen feltétele 
az egyéni jó elérésének. Ellenben, amennyiben a közjó konfliktusba kerül az egyéni jóval, úgy 
a közjó előbbre való, hiszen a boldogság, mint cél elérése élvez primátust. Mivel dolgozatom 
témája a kontinentális jogrendszerekre irányul, tehát e kontextusban vizsgálódom, így a fenti-
ek tükrében, a közjót azonosítom a boldogsággal, az állam pedig a közjó előtérbe helyezésével 
a boldogság keresését, mint államcélt fejezi ki. Ez a felfogás elsőre eltérőnek tűnik a Platón 
által képviselttől, ám lényegét tekintve mégis szinte ugyanazt jelenti. Tekintettel arra, hogy 
szerinte is az állami közjó lesz végül fontosabb, a kollektivizmus, hiába alkotja meg ő maga 
az individualista emberképet. Ugyanis az egyének, mint individuumok, akik a saját boldogu-
lásukat használják fel a boldogság eléréséhez, alkotják meg végül a tökéletes (boldog) államot. 

A felvilágosodás eszmerendszerében szintén a természetjogi alapok lelhetők fel, melyben 
szintén az egyénre terelődik a hangsúly, s ezáltal a közjó megteremtése is. Ezzel szemben a 
kontinentális jogrendszerekben meghonosodott közjó-fogalomban az államé a fő feladat. Ő 
kívánja meg a célzatot megteremteni (a tökéletes államot maga létrehozni), s ehhez kell az 
egyének közreműködése. A preambulumot, mint értelmezési segédletet felhívva, tehát elha-
tárolhatóak egymástól a közjó eltérő jogrendszereiben kialakult eltérő jelentésük, valamint 
tetten érhető a boldogság keresése a közjó fogalmában.

Tovább folytatva a fejezet szűken vett tárgyát, az ír alkotmány elemzését, fordítsuk figyel-
münket az ír preambulum történelmi narratívájára, amely szerint: „alázatosan elismerve kötele-
zettségeinket a mi Urunk, Jézus Krisztus felé, aki átsegítette atyáinkat évszázados megpróbáltatásaikon, 
hálásan emlékezve hősies és lankadatlan küzdelmükre, hogy visszanyerjék Nemzetünk jogos függetlenségét.” 
„A legszentebb Szentháromság Isten nevében” valamint az „alázatosan elismerve kötelezettségeinket a mi 
Urunk, Jézus Krisztus felé” fordulatok invocatio dei-ként (Istenre való utalás) is értelmezhetőek. 
Ez a fajta mély vallásosság híven példáz egyfajta boldogság-centrikus értékrendszert, amelyet 
az alkotmány maga megfelelően közvetít.33

32 Az amerikai alkotmányban a közjó biztosításának célzata a szabadság áldásának a nép saját javára és az utókor 
javára való biztosítása. („We the people […] in order to […] promote the general welfare, and secure the Blessings of  Liberty 
to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution.”) Constitution of  the United States - Az Amerikai 
Egyesült Államok alkotmánya http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm

33 Vö. sulyok márTon - Trócsányi lászló: i. m. 93.
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3.2. Az ír alapjogi katalógus a boldogság keresése tükrében

A preambulum szellemi kifejező erejének és a szerkezeti elemeinek elemzését követően 
érdemes az alapjogi katalógust is áttekinteni, mivel az ír alapjogokat áthatja a preambulumban 
megjelölt boldogság keresésének célzata, így az alapjogok betöltik a korábbiakban általam 
felvázolt elméletet, mely szerint a boldogulás, mint eszköz szerepét töltik be. Az alapjogok 
azonban a dolgozatban másodlagos szerepet kapnak, mivel dolgozatom elsődleges kutatási 
területei a preambulumok, így az alapjogi katalógusban foglaltakat nem teljes körűen elem-
zem. Ellenben bemutatások az előbb említett okok miatt elengedhetetlen. Ebben a részben 
konkrét példákon keresztül bizonyítom be a kimunkált elmélet gyakorlati megvalósulását.

Az ír alkotmány 40-45. cikke fogalmazza meg az alapjogokat „Alapvető jogok” címszó 
alatt. Szerkezetileg az alkotmány utolsó harmadában kaptak helyet az alapjogok, utánuk az al-
kotmány módosítására, a népszavazásra, és az alkotmány hatályon kívül helyezésére, valamint 
a jogfolytonosságra vonatkozó rendelkezések találhatóak. 

Hat kategóriába sorolja az alapjogokat az írek alaptörvénye. E hat kategória: személyhez 
fűződő jogok, család, oktatás, magántulajdon, vallás, valamint szociális politikára vonatkozó 
alapelvek. Mindegyik kategóriában tetten érhető, a „bújtatott” államcélként értelmezett bol-
dogság keresésének joga, ám itt ez csak másodlagos, hiszen az alapjogok pusztán eszközök 
a boldogság kereséséhez, hiszen (a korábban felvázolt jogi koordinátarendszer alapján) ezek 
biztosítják a boldogulást, mely által juthatunk a preambulumban meghatározott célzathoz. 

Jól példázza tehát az ír alkotmány a holista és redukcionista felfogás keveredését, vegyes 
rendszerét, hiszen a preambulum a holista felfogás szerint a szellemiséget, az absztrakciót ré-
szesíti előnyben. E szemlélet kifejezésére a preambulum a legtökéletesebb jogi eszköz. Ellen-
ben az alapjogok terén már inkább a redukcionizmus érvényesül, ahol a távoli célzat háttérbe 
szorul a boldogulással szemben.

A továbbiakban az egyes alapjogi kategóriákon keresztül szemléltetem ezen eszme megjelenését.
Elsőként fontos meghatározni, hogy miket tekintünk személyhez fűződő jogoknak. Ide 

sorolja az alkotmány az élethez való jogot, a törvény előtti egyenlőséget, azt az elvet, mely 
szerint személyi szabadságától senki sem fosztható meg a törvényben meghatározott eseteken 
kívül, a magánlakás sérthetetlenségét, a véleménynyilvánítás szabadságát, a szabad egyesülés-
hez és gyülekezéshez való jogot, valamint a „meg nem születtek élethez való jogát, figyelembe véve az 
anya egyenlő élethez való jogát.” A felsorolt alapvető emberi jogok mind fontos elemei az ember 
mindennapi boldogulásának. Amennyiben bármelyik a fent említettek közül csorbul, úgy az 
ember boldogulását nehezíti, így nem érhető el, sőt nem is közelíthető meg a boldogság, mint 
végső célzat. Mindegyik alapjog megfelelő formájú és mértékű érvényesülése kulcsfontosságú 
a boldogulás, s ezáltal a boldogság eléréséhez. 

Példaként említve a diktatórikus állami irányítást, amelynek keretében a személyi szabad-
ság elvonása nem függ a törvényben leírtaktól, az ember boldogulása ellehetetlenül, hiszen 
kiszámíthatatlan jogi és szociális környezetbe kerül, ahol nem a boldogság lesz a végső cél-
zata a cselekményeinek, hanem a Hobbes-nál is már megjelenő túlélés és biztonság állapota. 
A biztonság érzete, mely kapcsolódik a fenti példához is, mint társadalmi jellemző, szintén 
elengedhetetlen az ember boldogulásához, hiszen amennyiben ez hiányzik, a polgárok nem 
igyekeznek egyéb jogaikat érvényesíteni, hanem már meglévő értékeik védelmére törekszenek 
és létrejön a bellum omnium contra omnes állapota, amelyben az államnak, mint leviatánnak csak 
a rendet kell megtartania saját hatalmának megőrzése végett.34

34 A magyar Alaptörvény XIX. cikkében a szociális biztonságra való törekvést fogalmazza meg államcélként, amely 
megvalósulásában való támogatást a közösség számára hasznos tevékenység mértékéhez és jellegéhez igazítja. A 
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A véleménynyilvánítás szabadságának csorbulása más oldalról közelíti meg a boldogságot. 
Az emberek boldogulásához szükséges, hogy véleményüket kifejtsék, így juttatva kifejezésre 
gondolataikat, akaratukat. A népszuverenitás, mint a demokráciák egyik alappillére, ez úton 
tud leginkább érvényesülni, hiszen a politikai beszéd, a kritikák megfogalmazásának lehetősé-
ge mind a véleménynyilvánítás körébe tartozó jogok az állampolgárok számára. Az emberek 
boldogulásnak egyik legfőbb eszköze ez, hiszen ez magába foglalhatja az önkifejezés, ön-
megvalósítás szabadságát is (ld. fent), mely a boldogság, mint végső cél, eléréséhez a talán a 
legmegfelelőbb út. 

A fenti alapjogok közül rendkívül fontos kiemelni az anya, illetve a meg nem születettek 
(egyenlő) élethez való jogának ütközését. Az erősen vallásos Írországban a társadalom tagja-
inak mindennapjaira jelentősen mértékben kihatnak a hasonlóan szembenálló érték-felfogá-
sok. Elvi kérdés, hogy engedélyezhető-e az abortusz, tehát elvehető-e egy emberi élet, illetve, 
mikortól tekinthető emberi lénynek a magzat? 

E válaszok megadására egy másik dolgozat teljes terjedelme is kevés lehet, így itt arra tér-
nék ki, hogy az anya, illetve a magzat boldogságnak, boldogulásának ütközése során hogyan 
értelmezhetjük ezeket. Elsőként kiemelendő, hogy a katolikus egyház szerint bűn a magzat el-
vetetése, tehát az abortusz, így Írországban ez tiltott.35 Ezt kiküszöbölvén az ír nők, akik abor-
tuszt szerettek volna végeztetni magukon, elutaztak Angliába, ahol legális, s ott végeztették 
el a műtétet. E gyakorlat arra indította az ír parlamentet, az Oireachtas-t, hogy 1992-ben egy 
három kérdésből álló alkotmánymódosítás bocsássanak, a magzati élettel kapcsolatban, köte-
lező népszavazásra. A szavazók úgy döntöttek, hogy az anyáknak joguk van elutazni külföldre 
elutazni, s ott elvégeztetni a műtétet, hiszen az utazáshoz való jogot nem korlátozhatja az 
abortusz tiltásáról szóló törvény. Emellett kérdés volt, hogy annak ellenére, hogy Írországban 
tiltott az abortusz, lehet-e reklámozni az állam területén belül, hogy más államokban legálisan 
végezhető az abortusz. A népszavazás eredménye alapján ez szintén megengedett, hiszen az 
információszabadságot nem lehet korlátozni a magzati élet által.36 

A fentiekből leszűrhető, hogy az anya boldogulását az alkotmány nem úgy segíti elő, hogy 
engedélyezi az abortuszt, szembemenvén a vallás szigorú szabályaival, hanem egyéb alapjo-
gok útján kívánja megteremteni a lehetőséget arra, hogy az anya boldogulását elősegítse, s ez-
által ne fossza meg őt annak lehetőségétől, hogy a saját boldogságának keresését folytathassa. 

A magzat szempontjából értékelve a kérdéskört már más a helyzet. A magzat ugyan emberi 
lénynek tekintendő az egyház szerint, s mivel az alkotmány a preambulumában kifejezi mé-
lyen vallásos mivoltát, így amikor azt mondja a tételes szöveg, hogy „minden állampolgár mint 
emberi lény a törvény előtt egyenlő”, akkor ezt a magzatra is értenünk kell. Ebben az esetben azon-
ban a magzatnak az alkotmány ugyan elvi szinten biztosítja a boldogulását, ami kezdetben 
az élve születés lehetősége, később pedig a saját boldogságának keresése, de gyakorlatilag az 
anya boldogulása előbbre való lesz, hiszen az utazáshoz való jog útján megfosztja a magzatot 
a boldogság keresésének lehetőségétől azért, hogy saját boldogságát kereshesse. (Figyelemmel 
kell lennünk azonban arra a tényre, hogy az anya és a magzat élethez való jogát egyenlőként 
deklarálja az alaptörvény.) A személyhez fűződő jogok kapcsolata a boldogság kereséséhez, 
boldoguláshoz álláspontom szerint ekként értelmezendő. 

biztonság tehát a boldogság keresése és a boldogulás viszonylatában nem csak a személyi szabadság biztosítását 
jelenti, hanem a szociális biztonság előmozdítását is.

35 Az ír Legfelsőbb Bíróság előtti ügyben 1992-ben engedélyezték a terhes nők számára az abortusz elvégeztetését, 
de kizárólag abban az esetben, ha életük a terhesség miatt került veszélybe, beleértve ebbe az öngyilkosság elkö-
vetésének veszélyét is. [A.G. v. X [1992] IESC 1; [1992] 1 IR 1 (5th March, 1992)]. Ennek alapján nyerhet értelmet 
számunkra az a később részletezett ír alkotmánymódosítás, amely liberalizálta az abortusz-szabályozást a mozgás 
szabadságának elismerésével.

36 halmai Gábor – TóTh Gábor aTTila (szerk.): Emberi jogok. Osiris, Budapest, 2003. 337.
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A második alapjogi csoport „A Család” címet viseli. E körben definiálja a család fogalmát, 
s annak szerepét az ír jogrendben, a nők társadalomban betöltött helyét, valamint a házasság 
intézményének, s annak felbontásának okait. A boldogság keresése e részen belül a következő 
módon jut kifejezésre: „az állam elismeri, hogy a nők az otthonteremtésben betöltött szerepükkel olyan 
támogatást adnak az államnak, amely nélkül a közjó nem érhető el.”

Az idézett rendelkezés alapján kijelenthető, hogy a társadalmi boldogság, a közjó (ti. a pla-
tóni tökéletes állam) nem érhető el a nők szerepvállalása nélkül, mely szerepet azonban az 
alkotmány a család területén az otthonteremtésben (mint értékteremtő munkában) definiálja. 

Az alkotmány soron következő albekezdésével válik e gondolat érdekessé, mely szerint a 
nők ne kényszerüljenek munkába gazdasági okból, hogy a család fenntartásába besegítsenek, 
s ezzel elhanyagolják, elsődleges, otthonteremtő szerepük. Szintén egy másik tudományos 
munka alapját képezhetné ez a felvetés, mely szerint e sorok alapján a nő csak akkor vállaljon 
munkát, ha ő ezt szeretné, a saját boldogságának célja vezérli, s nem akkor, ha a megélhetés-
hez szükséges. Hiszen célja az államnak elkerülni az olyan női munkavállalókat, akik „anyagi 
okból” vállalnak munkát, ezzel kockáztatva az alkotmány által védett család és otthon fenntar-
tásának biztonságát.

Tekintettel arra, hogy a preambulumok vizsgálata a fő témája dolgozatomnak már csupán 
két alapjogi kategória rövid ismertetésére térnék ki az ír kontextusban, az oktatás és a vallás 
tekintetében. 

Az oktatás terén a társadalom érdeke az elsődleges az ír alkotmányban. A boldogság, mint 
cél itt előbbre való az egyén boldogulásánál. Mindez kiolvasható az szövegből, ha összevetjük 
a 42. cikk (3) bekezdésének 1. és 2. alpontját, valamint a (4)-(5) bekezdéseket. Az összeve-
tésből kiderül, hogy az alkotmány biztosítja a szülőknek azon jogát, hogy gyermeküket „meg- 
győződésük és törvényes lehetőségeik” alapján bármilyen iskolába beírathassák. Ez a redukcionista 
oldal, mely szerint a szülők, illetve a gyermekük boldogulása az elsődleges, hiszen az isko-
lai alapműveltség elsajátítása, továbbfejlesztése a gyermek boldogságához jutásának eszköze, 
maga a boldogulása. Amennyiben a boldogulása megfelelő, úgy a boldogság elérése közelebb 
és közelebb kerül, ami a holisztikus elem bekapcsolódásával már az állam boldogságát, a közjó 
előmozdítását fogja segíteni. 

Emellett „az állam őrködik a közjó felett”. E fordulat azt teszi világossá a vizsgált kontextusban, 
hogy a gyermek minimális erkölcsi, értelmi fejlődését az állam elvárja, s ehhez a szükséges 
ingyenes alapfokú oktatást biztosítja, valamint más oktatási kedvezményeket nyújt a szülők 
számára, illetve szülők hiányában igyekszik betölteni azok szerepét. Az állam őrködő szerepe 
a közjó nevében arra utal, hogy az állam igyekszik minden helyzetű gyermek boldogulását 
elősegíteni, amennyiben rajtuk kívül álló okból erre nem nyílna lehetőségük, úgy ezt megadni 
minden gyermek számára. Az állam, a szuverén közjó feletti őrködő szerepe már Hobbes-nál 
is megjelenik, ahol azonban az állam be nem avatkozásaként áll fenn, amely szemlélet az ír 
államban kialakulttól jelentősen eltér. Hobbes-nál a közösség szintjén nem értelmezhető a 
boldogulás, csak az egyén szintjén, míg az ír állam tekintetében az egyén számára biztosított 
boldogulás a későbbiekben az állam boldogság keresési célzatát valósítja meg. Az előbbiek 
alapján tehát kijelenthető, hogy az állam őrködő szerepe, ha ugyan más formában is, de már a 
felvilágosodás korában is megjelent.

Utolsó alapjogként a vallást említem, mely az erősen katolikus országban kiemelkedő fon-
tossággal bír. E sorok között expressis verbis nem találjuk meg a boldogsággal azonosított közjó 
fogalmát, itt kissé a szavak mögé kell néznünk, s ott vizsgálódni. A vallásszabadságot bizto-
sítja az alkotmány, amiből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a boldoguláshoz való egyik 
alapvető szabadságot, a vallás és a hit kérdését nem kívánja korlátozni. A preambulum fentebb 
elemzett soraiból kitűnik, hogy a közjó érvényesülése egy olyan érték, melyet minden téren 
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és körülmények terén biztosítani kíván az állam. Ezáltal a boldogság keresését, a boldogulást 
is. A katolikus vallás ugyan nagyon erős, s mindez érezhető a dokumentum szellemiségéből, 
megfogalmazásából, de a más vallást gyakorlók elől sem zárkózik el. Tehát az alkotmány erős 
vallásossága ellenére, a boldogságot, annak keresését, a preambulumban leírt eszmét minden 
egyén számára biztosítani törekszik. (Ennél fogva az a tény, hogy az ír alkotmány vizsgált 
kontextusába nem került bele a közjó érvényesülése, s ezáltal a boldogság keresésének lehető-
sége, még nem jelenti azt, hogy a preambulumból levezetve ne lenne az biztosítva minden ír 
állampolgár számára, vallásától függetlenül.)

Az alapjogok területére tett rövid kitekintéssel zárnám le az ír alkotmány elemzését, mely 
Európa földrajzi területén belül leginkább magáévá tette a boldogság keresésének eszméjét, 
olyan államcélként, mely a teljes dokumentum szellemiségét is meghatározza.

4. A spanyol alkotmány

Az ír alkotmány elemzése kapcsán szóba került a diktatórikus rendszerek negatív hatá-
sa a boldogság keresésére és a közjó háttérbe szorulására, egy Hobbes-ra való utalással is. 
Spanyolország esetében ezen utalás ismét aktualitást nyer, hiszen Franco tábornok 1975-ös 
halálával nyílt meg a lehetőség egy demokratikus átmenetre Spanyolországban. Az alkotmány 
létrehozatalát az újonnan hatalomra kerülő király elvi jelentőségűnek ítélte. Megállapítható, 
hogy egy ilyen mérvű politikai változás - a nép boldogságkeresésének biztosítására - szinte 
mindig magával hozza egy új alkotmány elfogadásának szükségességét, „új játékszabályok” 
lefektetését és a társadalmi szerződés kontúrjainak e keretben történő újragondolását. A hosz-
szas előkészület és viták után végül 1978. december 29-én hatályba lépett az új spanyol alkot-
mány.37 38 E rövid történeti bevezetőből is kiderül, hogy a spanyol alkotmány hosszas viták 
és egyeztetések során formálódott olyanná amilyen, különös tekintettel igaz ez a vizsgálódási 
pontomra, a preambulumra.

4.1. A spanyol preambulum és a boldogság keresése

A spanyol alkotmány különlegessége kutatásom szempontjából abban rejlik, hogy számos 
rendelkezése egybecseng az USA alkotmányában megfogalmazott preambulumi rendelkezé-
sekkel. Mivel a boldogság keresésének szülőhazájához hasonlatos rendelkezés találhatóak a 
spanyol alkotmányban, így a boldogság keresése is fellelhető benne.

Szembetűnő hasonlóság a hárompilléres felépítés, ahogy arra már az USA esetében is utal-
tam.   A spanyol alkotmány szerint e három pillér az igazságosság, a szabadság és a biztonság, 
melyeknek feladata, hogy „előmozdítsa mindazok javát, akiket magában foglal.”39 Az „e javak elő-
mozdítása” fordulat nagyban hasonlít az amerikai „welfare” kifejezésre, amely a korábbi elem-
zések alapján jól láthatóan, a boldogság keresésének alkotmánybeli megfogalmazása, melyet 
a Függetlenségi Nyilatkozat ihletett. Érezhető tehát, hogy a spanyol alkotmány a boldogság 
keresését a javak előmozdítása kifejezéssel államcélként deklarálja. E kijelentés alátámasztásá-
ra a preambulum további megfogalmazása ad választ, amely szerint a három pillér és a javak 
előmozdítása egy szellemiség, aminek feladata az igazságos gazdasági és társadalmi rend elve-

37 Vö. csuday balázs: A spanyol alkotmányos intézményrendszer kialakulása Franco halála után http://www.hhrf.
org/prominoritate/1996/nyar06.htm (: 2012. 10. 15 20:08)

38 Trócsányi lászló - badó aTTila: i.m. 920
39 Trócsányi lászló - badó aTTila: i.m. 921
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inek megfelelő demokratikus együttélés biztosítása, a törvények, mint népakarat kifejezésre 
juttatása,40 az emberi jogok széles körű biztosítása, valamint a haladó szellemű társadalom 
felépítése.

Amennyiben, a javak előmozdítása egyenértékű a boldogság keresésének „bújtatott” ál-
lamcélként való megfogalmazásával, úgy e rendelkezések más megvilágításba helyeződnek. 
Elméleti koordináta-rendszerünkhöz visszanyúlva megfigyelhetjük, hogy a spanyol preambu-
lum rendelkezései az írrel szemben nem holisztikus, hanem inkább redukcionista nézőpont-
ból közelítenek a boldogság keresése felé. Minden kiemelt, s külön nem nevesített fordulat 
azt hivatott biztosítani, hogy a spanyol alkotmány hatálya alá tartozó egyének boldogulása a 
legteljesebb mértékben biztosítva legyen. A támogat, részt vállal, elősegíti fordulatok az egyéni 
kiteljesedést hivatottak elősegíteni. Természetesen a boldogság, mint célzat, tehát a holisztikus 
elem megjelenik, hiszen mindezen boldoguláshoz adott támogatás a javak előmozdítása vé-
gett történik. Következtetésként levonható, hogy a holista-redukcionista vegyes értelmezés a 
helytálló, a tisztán való megjelenésükkel szemben, valamint kiemelhető az cél-eszköz viszony 
kapcsolat is, mivel a boldogságot kifejező gondolat hatja át a boldogulást elősegítő fordulato-
kat a preambulum szövegében.41

Megállapítható, hogy a spanyol alkotmány preambulumában a célok és értékek kihangsúlyozá-
sa szembeöltő. Emellett az alkotmányozási folyamat, a demokratikus átmenet következménye-
ként a népszuverenitás többszöri nyomatékos kifejezése is tetten érhető a szövegben. A spanyol 
alkotmányban a boldogság kereséséhez való jog átvitt értelemben, az amerikai alkotmányhoz 
hasonló szófordulattal szellemiséget meghatározó eszmeként, államcélként megjelenik.

4.2. A spanyol alapjogi katalógus elemzése. Eszközök a boldogság kereséséhez?

A korábban felvázoltak szerint az alapjogi katalógusok áttekintése példálózó, s másodlagos 
szerepet kap a preambulumok elemzése után, de mivel a boldogság keresését több helyen alap-
jogként definiálják (Japán, Dél- Korea), így szükségesnek tartom a kitekintést az alapvető jogokra.

A spanyol alkotmányban „Alapvető jogok és kötelességek” címen szabályozzák az alapjo-
gokat, a preambulum utáni első helyen, amely szerkezeti elhelyezés utal e jogok fontosságára. 
Szerkezetileg az alapjogi katalógus négy fejezetre tagolódik. Fontos, s figyelemre méltó jellem-
zője az alapjogi rendszerezésnek, hogy a „Jogok és szabadságok” fejezeten belül külön cím-
mel ellátva élesen elhatárolja az „Alapvető jogok és szabadságok”, valamint az „Az állampolgárok 
jogai és kötelességei” részeket. Kiindulásként az alapvető jogokat és szabadságokat érdemes a bol-
dogság-boldogulás viszonylatában megvizsgálni, ezek közül is az önkifejezés szabadságának 
kiemelését. A 25. cikk (2), illetve a 27. cikk (2) bekezdésében fogalmazódik ez meg.

A 25. cikk az elítéltek viszonylatában nyilvánítja ki, hogy nekik is joguk van a „fizetett mun-
kára és megfelelő társadalombiztosítási juttatásokra, valamint a kulturális fejlődésre és személyisége teljes 
kibontakoztatására.” Mindezen lehetőségek igazi jelentőségüket a 25. cikkben pár sorral fen-
tebb említett célzattal összefüggésben értelmezhetőek. A szabadságvesztés, illetőleg az egyéb 
biztonsági intézkedések célja ugyanis az elkövető átnevelése, társadalomba való visszailleszke-
désének elősegítése. E rendelkezés láttán, a célzattal összhangba hozva, elsőként az a – nem 
jogias – kifejezés juthat eszünkbe, hogy joga lehet keresni a boldogságát továbbra is, annak 
ellenére, hogy bűncselekményt követett el. 

A szerző itt kíván kitérni egy, a boldogság kereséséhez kapcsolható, de jelenleg, terjedelmi 
korlátok miatt, itt ki nem fejthető kérdéskörre, a reményhez való jogra. A „hope of  release” 

40 Ld. Trócsányi lászló - badó aTTila: i.m. 921
41 Vö. csink lóránT - Fröhlich Johanna: i. m. 101-102
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(szabadon bocsátás reménye) a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróság egyik 
ítéletében látott napvilágot.42 Az ítéletben az a kérdés vetődött fel, hogy a tényleges életfogytig 
tartó szabadságvesztésre ítélteknek van-e ilyen „joguk”? Ha létezik a reményhez való „jog”, 
akkor megvonható-e az elítéltektől? Amennyiben létezik és meg is vonható, és ennek alapja a 
jogerős bűnösséget megállapító ítélet, abban az esetben nem sérül-e valamely egyéb alapjog? 
Látható, a kapcsolódási pont a boldogság keresésével, hiszen kérdésként felmerül az, hogy 
vajon része-e a boldogságnak, vagy a boldogulásnak a reményhez való „jog” biztosítása az 
állam részéről, esetlegesen átfedést kimutatható-e a kettő között. Tekintettel azonban arra, 
hogy ez egy újabb kutatási terület, s nagyban büntetőjogi vonatkozású, így a megemlítésen 
kívül, további részletes elemzésre itt nem kerül sor, arra nincs lehetőségem.

A rövid kitekintés után térjünk vissza a fenti idézethez. A személyiség teljes kibontakozása 
és az egyéb biztosított alapjogok azt feltételezik, hogy az állam az elítéltek boldogulását to-
vábbra is biztosítani kívánja. Az önkifejezés szabadságának alkotmányi kimondása az ilyen 
személyek számára azért bír jelentőséggel, mert így egy kisebb-nagyobb törvényszegés ellené-
re, annak letöltése után, sőt a közben is keresheti saját boldogságát, mivel az állam törekszik 
a boldogulást az önkifejeződés, s az egyéb jogok által biztosítani. Amennyiben ez, a cél (a 
társadalomba való visszailleszkedés) megvalósul, úgy e személyek elősegíthetik a javak elő-
mozdítását43 az ország számára a saját boldogságuk keresése közben.

A személyiség szabad kibontakoztatása természetesen nemcsak az elítéltekre vonatkozik, 
hanem mindenkire. Ezt a 27. cikk (2) bekezdése mondja ki: „A nevelésnek az emberi személyiség 
teljes kibontakoztatására, az együttélés demokratikus elveinek betartására, az emberi jogok és alapvető sza-
badságjogok tiszteletben tartására kell irányulnia.”44

Több egyéb alapjog is elemzésre érdemes a boldogság-boldogulás viszonylatában, azonban 
mivel nem ez a fő vizsgálódási aspektus, így pusztán még egy cikket elemeznék röviden. Ez 
pedig a 48. cikk, mely a következőképpen hangzik: „Az állami szervek biztosítják a feltételeket 
ahhoz, hogy a fiatalok szabadon és tevékenyen vegyenek részt a politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális 
élet fejlesztésében.”45

A fiatalok szempontjából a boldogulás kulcsszerepet kap, hiszen amennyiben az állam al-
kotmányi szinten rögzíti azon szándékát, hogy a fiatalok minél szélesebb körű lehetőséget 
kapjanak a fejlődésükre, azzal a boldogulásukat segíti elő. A boldogulás megteremtése pedig 
újfent az boldogság keresésének eszköze, amely a fiatalok életében kiemelkedő jelentőségű, 
hiszen a későbbiekben az állam helyzetét javító pozíciókba kerülhetnek, amely által az állam 
fejlődhet, s a platóni tökéletes államhoz is közelíthet, bár természetesen azt az idilli állapotot 
soha nem érheti el egyetlen állam sem. Az utánpótlás, a fiatalok fejlődéséhez szükséges állapo-
tok megteremtése minden államban kívánatos, s mindez alkotmányi rögzítése megfontolandó, 
ahogy arra egyébként már az USA alkotmányának vonatkozásában korábban utaltam is.

5. A magyar Alaptörvény

Az alkotmány a legmagasabb szintű jogszabály, a jogforrási hierarchia csúcsán álló do-
kumentum.46 Ellenben nemcsak jogi, hanem politikai, szépirodalmi mű is. Az alkotmányok 

42 pl. Kafkaris v. Cyprus (kérelemszám: 21906/04), az Emberi Jogok Európai Bíróságának 2008. február 12-i ítélete
43 L. fent: a preambulumban e fordulat testesíti meg legkifejezőbben a boldogság keresését, mint „bújtatott” államcélt
44 Trócsányi lászló - badó aTTila (szerk.): i.m. 926
45 Trócsányi lászló - badó aTTila (szerk.): i.m. 929
46 Mellékesen jegyezzük meg, hogy az alaptörvényi Alapvetések T. cikke szövegszerűen az Alaptörvényt magát nem 

tekinti jogszabálynak, de ez a jogforrástani kérdés vizsgálata nem képezi a dolgozat tárgyát.
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számos típusa, jellemzője közül meghatározó a politikai jelleg, annál is inkább, mert e tekin-
tetben is komplex jellegű. „Mindenekelőtt rendelkezik a hatalom megszervezéséről és gyakorlásáról. A 
hatalomgyakorlás sohasem szolgálhatja a kormányzók egyéni érdekeit, hanem annak mindig a közérdeket 
kell szolgálnia.”47 A magyar közérdek (közjó) szolgálatának vonatkozásban, a rendszerváltozás-
sal összekapcsolt szimbolikus alkotmányozási teher kapcsán, utalás tehető Benedict Spinoza 
korábban még nem tárgyalt társadalmi szerződéssel összefüggő elméletére. Spinoza szerint 
a bizonytalanság elkerülése végett születik ésszerű társadalmi szerződés az állam és a társa-
dalom között.48 Bizonyos mértékben talán megalapozottnak tekinthető az állítás, hogy az 
Alaptörvény elfogadása a rendszerváltáskori alkotmányreformot követő ideiglenesség fenn-
tartása miatt, az abból fakadó számos bizonytalanság megszüntetése végett vált szükségessé. 
Az Alaptörvényben az alábbiakban bemutatott fontos értéktartalom rögzül a preambulum 
és az általános elveket tartalmazó alapvetések keretében, amelyek beható elemzése elenged-
hetetlen a boldogság keresésével kapcsolatban. Ezek megfogalmazására az elmúlt 20 évben 
pont azért nem volt lehetőség, mert nem volt politikai akarat az ideiglenes és értéksemleges 
preambulumi önmeghatározás megváltoztatására, amely – ha csak közvetve is –, de hatással 
volt az állam boldogságának keresésére.

5.1. A magyar preambulum, az alapvetések és a boldogság keresése

Alábbiakban Magyarország Alaptörvényének preambulumát (Nemzeti Hitvallás, további-
akban Hitvallás) elemzem a boldogság keresésének szempontjából, s végül kitérek az történeti 
narratívára az egyéb preambulumi funkciók keretében. Ezen felül az alapvető rendelkezéseket 
tartalmazó Alapvetések is elvi jelentőségű fordulatokat fogalmaznak meg a boldogság keresé-
sének kontextusában, amelyeket szintén értékelni kell a vizsgálatban. 

A hitvallási kinyilatkoztatások közül elsőként az alábbi fordulatra utalok: „Valljuk, hogy a 
polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.”49 
Ebben a gondolatban álláspontom szerint szembetűnően kifejeződik a boldogság keresés 
„bújtatott” államcéli szerepe. Amennyiben megkísérelném a boldogságkeresés, mint ideali-
zált célzat elemeit összegyűjteni, a fentiek mindegyike immanens része lenne a fogalomnak. 
Megfogalmazódnak azon társadalmi tényezők, melyekre egy állampolgárnak szüksége van, s 
melyeket az államnak biztosítania kell. A platóni tökéletes állam modern kori megjelenésének 
ékes példája e fordulat. Tetten érhető benne a közjóra törekvés, melyben az egyén és az állam 
közösen törekszik a boldogságra (az ideális államra). 

Tovább elemezve a Hitvallás sorait bebizonyítható a boldogság keresésének „bújtatott” 
államcéli megjelenése. „Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakoz-
hat ki.”50 Az idézett sorokból, hozzávéve a fenti állításokat is, az következik, hogy az egyén 
számára a kiteljesedést, a boldogulásához szükséges minimális mértékig biztosítja az állam, 
azonban a teljes értékű kibontakozáshoz a boldogság elérhetetlen maximum szintjéhez akkor 
tud legközelebb jutni az egyén – a preambulum szellemiségét követve –, ha a boldogságot 
másokkal együtt, egyetértésben keresi. Ez alapján az individuum háttérbe szorul, helyette 
a társadalom kerül előtérbe. Ez a kollektivizmus alapja, mely – a későbbiek során is élesen 
kirajzolódik – az Alaptörvény (továbbiakban Alaptv.) fő eszméje. E mellett kiemelendő, hogy 

47 Trócsányi lászló: Alaptanok, Trócsányi lászló - schanda balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba, 
SZTE ÁJTK-PPKE JÁK, Budapest, 2010

48 Vö. Takács Péter: Állam, megállapodás, jogszerűség. A társadalmi szerződés elméletei,Takács Péter (szerk.): Ál-
lamelmélet I. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2008, 177-178

49 Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás
50 Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás
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az eszmetörténeti részben idézett Arisztotelész szerint is az ember zoón politikon, s kizárólag 
állami keretek között képes jó életet élni.51 E kollektivista nézet az, amely a Hobbes által al-
kotott társadalmi szerződéselméletben fogalmilag kizárt, hiszen a közösség abszolút jóra való 
törekvését már absztrakt szinten kizárja.

A következő ide vonatkozó fordulat, mely szerint „Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol 
az állam szolgálja polgárait”52 a népszuverenitás tökéletes gyakorlásához (a platóni boldog állam-
hoz) szükséges. Ezáltal biztosítja az állam a boldogulást a legteljesebb mértékben, hiszen itt a 
korábbi holista nézőpontból, mely szerint a célzat a fontos, az egészre helyeződik a hangsúly, 
itt fogalmazódik meg a redukcionizmus hatása, hiszen a népszuverenitás nélkül az emberek a 
boldogság keresésére még az esélyt sem kapnák meg, mivel nem választhatnák meg, hogy kik 
irányítsák az életük, kik teremtsenek a lehető legjobb jogi, társadalmi, gazdasági környezetet. 
E választás által került biztosításra a boldogulásuk fajtái, terjedelmük, s azok korlátai is. E 
keretek között kereshetik a célt, a boldogságot.

A fentiek szellemiségében és az ott biztosított boldogulás során, melyet igyekszik bizto-
sítani az állam, egyben reméli is, hogy a fiatalok elhivatottak lesznek, keresik a boldogságot, 
ezáltal fejlesztik az államot, a társadalmat, s mindezen állami kívánalmak, célok a preambu-
lumban expressis verbis meg is jelennek: „Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhi-
vatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét 
naggyá teszik Magyarországot.”53 Így fejeződik ki „bújtatott” államcélként a boldogság keresése, 
melyhez a szükséges eszközöket, a boldogulás formáit is megfogalmazza a Hitvallás.

A célok és értékek deklarációjának funkciójához tartoznak a boldogság „bújtatott államcél-
kénti” megjelenését bizonyító fenti érvek, ám emellett számos egyéb cél és érték is megfogal-
mazódik a Hitvallásban.54

A Hitvallás elemzésének végére érve kijelenthető, hogy „bújtatott” államcélként megjelenik 
a boldogság keresése. A kollektivizmus, a társadalmi felelősség, s a társadalom szerepének 
kihangsúlyozása által a hétköznapi ember számára is értelmezhetően fejezi ki az Alaptörvény 
szellemiségét, nemzetfelfogását, valamint a társadalom (valós vagy vélt) értékrendjét.

A Hitvallásban és az Alapvetésben kifejezett értékek kapcsán szükséges annak tárgyalása a 
magyar vonatkozásban, hogy az alkotmányozó az Alaptörvény megalkotásával felelősséget 
visel a határon túli magyarok sorsáért. A magyar Alaptörvényt az alkotmányozó egy olyan élő 
keretként fogja fel, „amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.”55 Ezek 
a sorok ebben a megfogalmazásban a boldogság keresését „bújtatott” államcélként hordoz-
zák. Ebben, a boldogság keresésére létrejött élő keretben biztosítja a jogalkotó a határon túli 
magyarok számára szülőföldön való boldogulásukat az Alapvetés D. cikke értelmében, annak 
keretében, hogy a magyar jogrend alapját a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között létrejött 
szerződésnek értékeli.56 A magyar Alaptörvény vizsgálata során elkerülhetetlen volt a pream-

51 Vö. Takács Péter-Könczöl Miklós: Eszmény és valóság a politikában. Az ókori görög állambölcselet vázlata, 
Takács Péter (szerk.): Államelmélet I. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2008, 
p 34

52 Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás
53 Uo.
54 „Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, 

a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, 
szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.”

 „Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.
 Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.” „Valljuk az 

elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.” Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás
55 Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás
56 Uo.



27

bulum nemzeti önmeghatározásának elemzése, amiatt, hogy a boldogulás elősegítésének al-
kotmányi megjelenítése indokolttá tette a rendelkezésnek és a mögötte megbújó eszmének a 
boldogság-boldogulás viszonyrendszerében való elhelyezését.

Ezek után továbblépve az Alapvetésben megfogalmazott további alapvető alkotmányos ér-
tékekre és alapelvekre, a boldogság keresése kapcsán, tekintettel a fentebb megfogalmazott 
állításokra, az alábbi rendelkezéseket szükséges értékelnünk. 

Elsőként az Alapvetés O) cikkének vizsgálata indokolt, mely szerint „Mindenki felelős önma-
gáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni.”

Az Alapvetés e cikke az eddig felvázolt kontextusba akként illeszkedik, hogy az egyének 
saját boldogságuk keresése közben felelősséggel tartoznak azért, hogy a jogalkotói cél megva-
lósuljon. E cikket az Alapvetés M) cikkével57 összhangban szükséges értelmezni. Visszautalva 
az eszmetörténeti bevezetőre a platóni tökéletes államban minden egyén azt a dolgát végzi, 
amelyre természeténél fogva a legalkalmasabb, ez a boldogulása, mely az állam által biztosított 
boldogság keresés kiteljesedését segíti elő, a magyar Alaptörvényben ez ekként jelenik meg. 
Amennyiben, figyelemmel a magyar Alaptörvényre, az egyén végzi a boldogulását elősegítő 
tevékenységet, e munkája „értékteremtő munka” lesz, mely előmozdítja Magyarország gazda-
ságát, ily módon a boldogság keresés, mint „bújtatott államcél” megvalósulását.

5.2. A magyar alapjogi katalógus értékelése

Hűen a dolgozat eddigi szerkezeti felépítéséhez az alapjogok ismertetése, a téma néző-
pontján keresztül, másodlagos szerepet kap a preambulumokéhoz képest. Példálózó jelleggel 
pár alapjog kerül kiemelésre, s azt vizsgálom, hogy ezek, mint az eszközök, hogyan segítik 
a boldogság, mint cél elérését, az állam tekintetében pedig a platóni tökéletes államhoz való 
konvergálást. Az Alaptörvény szerkezeti felépítésében a fent elemzett Alapvetés részt követő-
en Szabadság és Felelősség címszó alatt, a dokumentum elején kaptak helyt az alapvető jogok 
és szabadságok, kiemelvén e rendszertani elhelyezéssel ezek jelentőségét.

Az élet és emberi méltósághoz való – mint oszthatatlan és elválaszthatatlan anyajog az 
Alkotmánybíróság jogértelmezése szerint58 – a legalapvetőbb eszköz a boldogság eléréséhez. 
Amennyiben e jogától az ember, a polgár megfoszttatik, úgy annak lehetősége is kizárásra 
kerül, hogy bármikor is újból keresse a boldogságát. Abban az esetben, ha az emberi méltó-
sága sérül, ugyan újfent elkezdheti keresni a boldogságot, de egy olyan törést követően, mely 
távolra veti az adott személyt az idealizált cél elérésétől. E anyajogból vezette le a taláros tes-
tület az önkifejezés szabadságát is.59 E szabadság az alapjogok igénybevételével megvalósuló 
boldogság kereséseként értelmezhető.

A holista-redukcionista vegyes rendszer ötvöződése, hiszen az alapjogok széles körű biz-
tosítása állami feladat, s egyben az egyén boldogulását, mint eszközt jelentik. Az önkifejezés 
eredményeképpen létrejövő termékek (szellemi vagy fizikai) viszont már a boldogság keresé-
sének részei, mivel a sikeres, teljes, szabad önkifejezés megvalósulásával a boldogsághoz, mint 
idealizált maximumhoz közelebb kerül az egyén.

Kiemelésre érdemes még Alaptörvény VII. cikkének (1) bekezdésében biztosított gondo-
lat-, lelkiismeret- és a vallásszabadság.60 A vallásszabadság kérdéskörét az ír alkotmány ismer-

57 „Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik.”
58 23/1990 (X. 31.) ABH
59 8/1990 (IV. 23.) ABH
60 „Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyő-

ződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos 
cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magá-
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tetése során részletesen elemeztem, ami ott a társadalom és az alkotmány erős vallásossága 
miatt elkerülhetetlen volt. A magyar társadalmi viszonyok és kultúra mellett elképzelhetetlen 
és szükségtelen lenne az Alaptörvény túlzott vallási töltettel való ellátása, viszont a vallássza-
badság széles körű biztosítása alapkövetelmény, melynek hazánk eleget is tesz. Kijelenthető, 
hogy az emberek a vallás körébe tartozó számtalan egyház és szervezett kereteket nem öltő 
eszmerendszerekben hisznek, s ez jelenti számukra a boldogulásuk egyik fő forrását. Ebből 
következően a vallás a boldogság kereséséhez éppúgy elengedhetetlen, mint ahogy azt az írek-
nél tapasztalhatjuk, még ha nem is oly mértékben, hogy a preambulumon keresztül az egész 
alkotmány szövegét áthassa.

A véleménynyilvánítás szabadsága mind az önkifejezés, mind a gondolat szabadságához 
hozzákapcsolódik. Az egyének számára boldogulásuk egyik legfőbb eszköze saját érzelmeik, 
gondolataik kifejezése, a kommunikáció egymás között. Ennek elvesztése, illetőleg indokolat-
lan mértékű korlátozása által sérül a boldogulás lehetősége, mely magával vonzza a boldogság 
keresésének ellehetetlenülését.

Következő alapjogként, mely a boldogulás immanens része a munka és foglalkozás szabad 
megválasztásához való jogot emelném ki. Bővebb magyarázat nélkül az eddigiek ismeretében 
is bátran kijelenthető, hogy társadalmunk jelenlegi viszonyai között a megfelelő munkahely, 
munkakörülmény és kereset a boldogság keresésének lehetővé válásának és magvalósulha-
tóságának alapvető eleme. Egyes források ezzel szemben azt állítják, hogy a pénz kevésbé 
fontos a boldogság keresése szempontjából, sokkal inkább meghatározó a közösség és a tár-
sadalmi környezet.61 A kérdés két oldalának bővebb taglalása nem e dolgozat témája, de a kér-
désfelvetés szintjén mindenképp meg kell említeni e kettőséget a pénz és a boldogság keresése 
közti kapcsolat tekintetében.

A művelődéshez való jog összekapcsolódva a tudományos kutatás és a művészeti alkotás 
szabadságával, valamint a tanulás és tanítás szabadságával szintén fontos része a boldogulá-
suknak, hiszen a boldogság keresése megjelenhet akként, hogy a minél magasabb szintű el-
méleti, gyakorlati tudás megismerését jelentse. Tekintettel dolgozatom fő profiljára, a pream-
bulumokra, az alapjogok további elemzésétől eltekintek. Az Alaptörvény az alapjogok által 
biztosítja az egyének boldogulását, ezáltal elősegítve a Hitvallásban „bújtatott” államcélként 
megjelenő boldogság keresését.

IV. Következtetések

A dolgozat írása közben eszméltem rá arra, hogy egy filmben elhangzott kijelentés mögött 
komoly jogi tartalom bújhat meg, amelynek beható elemzése során az alkotmányjog mellett 
az államelmélet és a jogelmélet feltérképezése is elengedhetetlen. A boldogság keresése során 
neves ókori és felvilágosodás kori bölcsek, gondolkodók emberről, egyénről, társadalomról 
alkotott képét vizsgáltam, a saját témám viszonylatában, s meglepően sokan érintették tar-
talmilag e témakört, noha elnevezéséig egészen az amerikai alkotmányozásig kellett várni. 
Példaként említhető Platón boldog állam eszménye, Hobbes idealizált, elérthetetlen egyéni 
maximuma, vagy Locke három pillér elméletének átültetése és átformálása az amerikai alkot-
mányos rendbe. 

néletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa.” 
61 Dan Farber: Some Thoughts about the Pursuit of  Happiness http://legalplanet.wordpress.com/2010/07/04/

some-thoughts-about-the-pursuit-of-happiness/ (2012. 10 15. 21:19)
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Az eszmetörténeti bevezetőben felvázolt számos társadalmi szerződéselmélet értelmezése, 
az abban rejlő pozitívumok és negatívumok mérlegelése adta az alapot egy általam kialakított 
jogi koordinátarendszer megszületésének, mely rendszerben került elemzésre az ír, a spanyol, 
illetőleg a magyar alaptörvény. A közjó és boldogság közti párhuzam indokolása kiemelt je-
lentőséggel bírt a dolgozat egészét tekintve.

Habár a boldogság mindenkinek mást jelent, s emiatt nem tekinthető jogi fogalomnak, 
dolgozatomban többek között azt kívántam bemutatni, hogy ennek ellenére jogi értelem-
ben is felfogható. Álláspontom szerint kijelenthető, hogy a boldogság keresése megjelenik az 
Európai Unió egyes tagállamainak országaiban, sőt hazánkban is. A preambulumok, mint fő 
alkotmányi értékhordozók expressis verbis ugyan nem tartalmazzák e bújtatott államcélt, de 
elemezvén az dokumentumok egészét, átérezvén szellemiségüket, nemzetfelfogásukat, kije-
lenthető, hogy megjelenik bennük.

A téma kutatása, elemzése során megfogalmazódott bennem az az igény, hogy az alkotmá-
nyokban szükségesnek tartom expressis verbis kifejezni ezen eszmét, annak érdekében, hogy 
a jogban kevésbé járatos személyek számára is nyilvánvaló legyen az alkotmányok által köz-
vetíteni kívánt értékrend, szellem. Mindez, mint ahogy azt bebizonyítottam, aktivista szem-
léletmóddal már most is fellelhető, de nem felejthetjük el, hogy az alkotmány minden egyes 
állampolgár részére készül, úgy, hogy bárki által megérthető legyen. E végett tartom lényeges 
és szükséges teendőnek a boldogság keresésének alkotmányi szintű rögzítését.

1. De lege ferenda

A dolgozat során több ponton is kiemeltem, hogy a boldogság keresésének alkotmányi 
szinten való expressis verbis kifejezése szükséges. Ennek eleget téve, s a jelenlegi Hitvallás 
szerkezetét egyben megtartva, javaslatom a következő preambulum-szövegmódosítást tartal-
mazza: 

„Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az 
igazság, a szabadság kiteljesítése. Az állam a polgárainak és Magyarország határain kívül élő ma-
gyaroknak minden körülmények között biztosítani törekszik a boldogság keresésének lehetőségét, eszközül 
alkalmazván az alapvető jogokat és szabadságokat, ezáltal elősegítvén hazánk fejlődését.”62

Összegzés

Dolgozatom megírásának fő célja volt azt bebizonyítani, hogy a boldogság keresése, mint 
„bújtatott” államcél megjelenik egyes európai alkotmányokban. Első lépésként átfogó ál-
lamelméleti kutatást végeztem, mely során az ókori államfelfogásból kiindulva, az újkori és 
felvilágosodás kori társadalmi szerződéselméleteket tekintettem át, amelyekben a boldogság 
keresésének motívuma megjelenik ugyan, de egészen az amerikai alkotmányozást motívum-
ként meghatározó társadalmi szerződési filozófia kialakulásáig ez a megjelenés nem expressis 
verbis. 

Mindezen szerződéselméletek tanulmányozásának indoka egy új jogelméleti váz felépíté-
sének szükségessége, melyre a dolgozat fő része épül, egy alkotmány-elemző résszel kiegé-
szítve. Az állam- és jogelméleti háttéranyagok feltérképezése után több kérdés eldöntése vált 

62 Kiemelés tőlem. A kiemeléssel érintett szövegrész a módosított.
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szükségessé. A boldogság keresése-boldogulás elérése viszonyrendszerben folyt tovább a 
vizsgálódás, egyes európai alkotmányok (Írország, Spanyolország, Magyarország) elemzésé-
vel, koncentrálva a preambulumok, mint értékhordozók tartalmára a boldogság keresésének 
megjelenítése tekintetében. 

A preambulumok vizsgálatában igyekeztem mindenhol reflektálni az adott alkotmányos 
gondolkodás hátterében meghúzódó társadalmi szerződéses elméletekre (pl. Hobbes, Locke, 
Rousseau, Spinoza), hiszen a boldogság keresésének alkotmányos értékként történő megjele-
nítése a közjóért folytatott küzdelemben része a szerződéses elméletek filozófiájának.

Konklúzióimat a jogelméleti és alkotmányjogi koordináta-rendszerben a közjó kétféle fo-
galmának distinkciójával egészítettem ki és tettem teljessé, ezek alapján meghatározva a ma-
gyar vonatkozásban érvényes megállapításokat a boldogságkeresés, mint alkotmányos érték 
alaptörvényi megjelenítésével kapcsolatban. Következtetéseimet az alábbiakban lehet röviden 
összegezni:

•	 Álláspontom szerint kijelenthető, hogy a boldogság keresése megjelenik az Európai 
Unió egyes tagállamainak országaiban, sőt hazánkban is. A preambulumok, mint fő al-
kotmányi értékhordozók expressis verbis ugyan nem tartalmazzák e bújtatott államcélt, 
de elemezvén az dokumentumok egészét, átérezvén szellemiségüket, nemzetfelfogásu-
kat, kijelenthető, hogy megjelenik bennük.

•	 Az alkotmány minden egyes állampolgár részére készül, úgy, hogy bárki által megérthető 
legyen. E végett tartom lényeges és szükséges teendőnek a boldogság keresésének alkot-
mányi szintű rögzítését.
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dr. Szörös Anikó

Cégbíróságok vs. fantomcégek

Helyezés: II. díj (Polgári jog I. tagozat)
Témavezető: Dr. Papp Tekla, egyetemi docens

„A cégbíróság nem lajstromozó hivatal, hanem a törvényszerűség, a legalitás őre.”
Kuncz Ödön

I. Bevezető gondolatok

Az optimális gazdasági forgalom és a gazdasági szféra alanyaiba vetett bizalom megtartá-
sához nem elegendő önmagában a piac szereplőinek jogkövető magatartása, hanem szükség 
van egy segítő intézményre, a törvényességi felügyeleti eljárásra, amely a gazdasági szféra spe-
cifikusságából adódóan különböző hatóságokkal, illetve a Cégbírósággal mutat kapcsolatot. A 
dolgozat ezek közül kizárólag a Cégbíróság, mint a törvényszék szervezetébe tartozó, annak 
cégeljárást lebonyolító szegmensének a munkáját tekinti át.

Napjainkban ez utóbbi jelentősége még inkább felértékelődik, köszönhetően annak, hogy 
az elmúlt években tendenciaszerűen alakultak fantomcégek: székhelyein (telephelyein, fióktele-
pein) és a képviseletre jogosultak lakcímén elérhetetlen és fellelhetetlen cégek. Ezen jelenség 
egyik oka lehet, hogy a cégbíróságok marginális feladatként kezelik a fantomcégek – a hitele-
zői érdekek és a cégnyilvántartás közhitelességének a megóvása érdekében történő – kiszűré-
sét, törvényszerű működésre szorítását, végső esetben pedig azok törlését. 

A dolgozat elsőként a fantomcégek mibenlétét veszi górcső alá, kitérve annak törvényességi felügye-
leti eljárásokkal való kapcsolatára is. A cégtörvényességi eljárást a dolgozat újszerű, a szakirodal-
makban eddig nem ismert rendező elv, a vétívek postai jelzése segítségével két aspektusból 
elemzi: vizsgálat tárgyává teszi az általános és az ismeretlen székhelyű cégek megszüntetésére 
irányuló különleges törvényességi felügyeleti eljárásokat, ezek közül azonban csak az előbbi 
kerül részletesen tárgyalásra. A választás indoka az, hogy ezen eljárástípus alkalmas leginkább 
arra, hogy szemléltesse az egyes cégbíróságok kialakult sajátos gyakorlatát, bemutassa a cégbí-
rák individuális jogalkalmazói megoldásait; a megszüntetési eljárásról a sematizált eljárásme-
nete következtében ugyanez nem mondható el.

A kutatás során két kérdésre kerestük a választ: a cégbíróságok részéről mennyiben kerül megtartás-
ra a cégek törvényes működés helyreállítása szempontjából a lehető legalkalmasabb intézkedés kiválasztására 
vonatkozó elv, illetve az egyes cégbíróságok által kiépített eljárási gyakorlatok mennyiben mutatnak egymással 
egyezőséget, illetőleg különbséget.

A téma különlegességét mindezek mellett az adja, hogy a vizsgált cégtörvényességi eljárás 
a cégjog és a polgári eljárásjog halmazának közös metszete, amely sajátosságai okán eddig 
tudományos szempontból feltáratlan terület.

A fenti kérdések megválaszolása érdekében a dolgozat elsősorban a Szegedi (a továbbiakban: 
SZTC), a Kecskeméti (a továbbiakban: KTC), a Fővárosi (a továbbiakban: FTC), s végül pedig 
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a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán (a továbbiakban: BKTC) töltött több hóna-
pos kutatómunka keretében megismert, az ismeretlenné-elérhetetlenné vált cégek ellen, a 2006-2011. 
közötti időszakban megindult általános törvényességi felügyeleti és a megszüntetési eljárást magukba foglaló 
cégakták összehasonlító-elemző vizsgálatát nyújtja, egyidejűleg elemzése tárgyává teszi a hatályos jogszabá-
lyokat és a közzétett eseti döntéseket, illetve feldolgozza az e témát érintő elérhető jogirodalmi műveket.

II. A fantomcégek

1. A fantomcégek fogalmi körülhatárolása

Fantomcégekről a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi IV. törvény1 értelmében akkor beszélhetünk, amikor a cég a cégjegyzékbe bejegyzett 
székhelyén (telephelyén, fióktelepén) fellelhetetlen és a képviselőjével sem lehet kapcsolatot 
teremteni, mert a képviseletre jogosult lakóhelye ismeretlen vagy ismeretlennek minősül; ide-
értve azt az esetet is, amikor a cég képviselőjének lakóhelye külföldön van és nincs cégjegy-
zékbe bejegyzett kézbesítési megbízottja. 

Hankovszky Zsolt a következő taxatív tartalommal tölti meg a fent megjelölt fogalmat: „Eltűnt 
vagy fantomcégeknek azokat a cégeket kellene tekinteni, amelyek a székhelyükön nem találhatóak, ügyintézésre 
utaló adat nincs, tevékenységük működésével mind a telephelyen, mind a fióktelepükön felhagytak vagy azt meg-
szüntették, a képviseletre jogosult személyek tartózkodási helye ismeretlen vagy az ország területén kívül van.”2 

Ami „a cég képviseletére jogosult személyek” szófordulatot illeti, megítélésünk szerint némi ma-
gyarázatra szorul. Elengedhetetlen annak leszögezése, hogy a megjelölt kifejezés alatt nem-
csak a „szervezeti törvényes képviselőt, illetve a vezető tisztségviselőt kell érteni, figyelemmel arra, hogy 
képviseleti jogot a cég dolgozója is megkaphatja.”3 Abban az esetben, ha a cégnek több képviseletre 
jogosultja van, úgy a cég csak akkor minősíthető elérhetetlennek, ha valamennyi képviselet-
re jogosult vonatkozásában megkísérelték a kapcsolatfelvételt és az valamennyi képviselővel 
szemben sikertelennek bizonyult. 

A cégakták analizálásának eredményeként megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti 
eljárás alapjául szolgáló kérelmekben megjelölt, a cégek fantomizálódásának külső jeleire utaló 
tényállások szinte teljes mértékben azonosságot mutattak, így ezek közül azokat a példákat 
nevesítjük, amelyekből megismerhető az, hogy mikor tekintik a gyakorlatban a céget fantom-
nak, azaz ismeretlen székhelyűnek:

a) a cég székhelyét cégtábla nem jelzi, a székhelyen sem postaláda, sem csengő nem talál-
ható, az ingatlanban talált tulajdonos semmilyen információval nem tudott szolgálni a 
cég működésével kapcsolatban, ráadásul a képviseletre jogosult személy az adóhatóság 
felszólításainak ellenére már évek óta nem látja el törvényben előírt kötelezettségeit;4 

b) a cég székhelyére postázott küldemény5 vagy a hivatalos iratként kézbesített adóhatósági 
irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel 
érkezett vissza;6

1 Továbbiakban: Ctv. Uo. 89.§-a; Kisfaludi A.: Társasági jog, Complex, Bp., 2007., 261. p.
2 Hankovszky Zs.: A cég megszűnésének hivatalból való bejegyzéséről, Gazdaság és Jog, 1997/7-8., 45. p.
3 Pap P. (szerk.): A cégtörvény magyarázata, Complex, Bp., 2009., 502. p.
4 Bíróság cégtörvényességi felügyeleti ügyben hozott elsőfokú határozata (a továbbiakban: Cgt.) 13-11/001533 
5 Cgt.13-11/003212; Cgt.03-09/118502
6 Cgt.13-11/003657
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c) a székhelyen a társaság részére székhelyszolgáltatást nyújtó ügyvédi iroda működött, az 
iroda vezetője a cég képviselőjével szerződést kötött a székhelyszolgáltatás biztosítására, 
viszont közöttük a képviselő külföldi állampolgárságára, külföldi életvitelszerű tartózko-
dására tekintettel a kapcsolatfelvétel sosem valósult meg.7

A fantomcégek de facto megjelenését a kutatás alapján, ötféle módon tartjuk lehetségesnek. 
Elsőként azokra utalhatunk, amelyek a cégjegyzékbe való nyilvántartásba vételi kötelezettségé-
nek8 elmulasztása ellenére folytatják tevékenységüket.

Másodsorban felvetődik azon cégeknek a köre is, amelyek ugyan benyújtják elektronikus úton 
az illetékes cégbírósághoz a cégbejegyzés iránti kérelmüket, de a cégbejegyzési eljárás során 
a hiánypótlásra felhívó végzések részükre kézbesíthetetlenné válnak. Érdemes megjegyezni, 
hogy a fantomcégek kiszűrésére kizárólag az általános cégbejegyzési eljárás során van lehe-
tőség. Az általános cégbejegyzési eljárás esetében annak figyelembe vételével kell differenci-
álnunk, hogy a létrehozni kívánt társaság vonatkozásában beszélhetünk-e előtársaságról vagy 
sem. Az utóbbinál viszonylag egyszerű a megoldás, a cég nem kerül a cégjegyzékbe bejegy-
zésre. Ehhez képest sokkal komplikáltabb a helyzet az előtársaság fennállása alatt, különösen 
abból kifolyólag, hogy az előtársaság és harmadik személyek relációjában jogviszonyok kelet-
kezhetnek. Így a létrehozni kívánt társaság létrejötte államilag történő elismerésének megta-
gadása önmagában nem elegendő, szükség van a fennálló jogviszonyokból származó jogok 
és kötelezettségek rendezésére. E tekintetében az eljárás további sorsa annak függvényében 
változik, hogy a jogügyletek megkötésénél feltüntetésre került-e az előtársaságra utaló toldat 
vagy sem. Ha történt utalás az előtársasági jellegre, úgy az előtársaság köteles a cégbejegyzé-
si kérelem elutasításáról való tudomásszerzést követően haladéktalanul tartózkodni továb-
bi kötelezettség vállalásától, jogok szerzésétől, illetve teljesíteni a fennálló kötelezettségeit; 
e követelmény elmulasztásával okozott károkért korlátlanul és egyetemlegesen helytállni az 
előtársaság vezető tisztségviselője köteles. Ezzel szemben, ha mellőzésre került az előtársasági 
toldat megjelölése, akkor a megkötött jogügylet a Ptk. „Több jogosult vagy több kötelezett a 
szerződésben” című fejezete alapján kerül elbírálásra.9

Az általunk felállított harmadik, negyedik és ötödik csoportot alkotó cégek két szempontból tekint-
hetők egyezőnek: egyrészt, hogy valamennyiük bejegyzést nyert a cégbíróság regiszterébe, 
másrészt pedig a cégbejegyzést követően egyikük sem található meg a cégjegyzékben nyilván-
tartott székhelycímen, a képviselő pedig a lakhelycímén. A különbség véleményünk szerint 
abban nyilvánul meg közöttük, hogy mi okozza az elérhetetlenséget és a fellelhetetlenséget, 
vagyis milyen cél által vezérelt a cég.

Előfordulhat, hogy csupán a székhelyáthelyezés, illetőleg a hivatalos postai küldemények más címre 
való átirányítására vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása idézi elő a korábbiakban megjelölt 
helyzetet, ezt tekintjük harmadik csoportnak. 

Álláspontunk szerint elérhetetlenség indokául szolgálhat az is, hogy egy cég tevékenysége folyta-
tásával ténylegesen felhagy, de facto megszűnik, viszont megfeledkezik a cég jogutód nélküli megszün-
tetése intézéséről. E negyedik esetkörnél kiemelendő, hogy mindezt nem a hitelezői érdekek 
érvényesítésének megkerülése céljából teszi. 

Végül, az ötödik kategória komponenseit jelentő cégek motivációját illetően érdemes utalni 
Darai Péter által felállított következő okokra:10 egyrészről a még egzisztáló cégből való vagyon 

7 Cgt.06-10/000329
8 Ctv. 2.§ (1) bekezdése és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 17.§ (1) 

bekezdése
9 Papp T. (szerk.): Társasági jog, Lectum, Szeged, 2011., 102-106. pp.; Kisfaludi: i.m. 113. p.
10 Darai P.: A cég székhelyével kapcsolatos gyakorlati kérdések, Céghírnök, 2012/1., 13. p.
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kimentésére, másrészről a veszteségesen működő cégek felszámolásának és végelszámolásá-
nak elkerülésére, harmadrészről pedig e fenti eljárások megindítása esetén a hitelezői igények 
kielégítésének a meghiúsítására.11 Ez a felsorolás véleményünk szerint kiegészítésre szorul, mivel 
a fentebb megjelölt három esetkör csak a cégbejegyzés után bekövetkezett okok folytán fan-
tomizálódott cégekre vonatkoztatható, azonban a gyakorlatban számos olyan, tevékenységet 
egyáltalán nem vagy csak rövid ideig folytató cégeket találunk, amelyek ab ovo fantomcégek-
nek tekinthetők. Ezek a cégek könnyen felismerhetőek, mivel a székhelyükként – a köznyelv-
ben használt kifejezéssel élve – cégtemetőket, céggyárakat jelölnek meg, sőt a kutatás során 
olyan céggel is találkoztunk, mely az SZTC címét adta meg a társaság székhelyéül.12

2. A fantomcégeknek az általános törvényességi felügyeleti és a 
megszüntetési eljárásokkal való kapcsolata

Nézetünk szerint a felállított fogalmi kategóriák közül az első két csoportba sorolandó cégek nem 
jelenhetnek meg kérelmezetti pozícióban törvényességi felügyeleti eljárásban. Az állítást az első két eset 
tekintetében a törvényességi felügyeleti eljárás alá vonható cégek köre támasztja alá, ugyanis a 
cégbíróságnak alanyi szempontból nem terjed ki a felügyeleti jogköre azokra, amelyek anélkül 
folytathatnak tevékenységet, hogy számukra a cégjegyzékbe történő bejegyzés kötelező lenne 
és azokra, amelyeknek a bejegyzés iránti kérelme jogerősen elutasításra került.13 Figyelemmel 
arra, hogy a törvényességi felügyeleti eljárás csak cégjegyzékbe bejegyzett, illetve bizonyos 
esetekben14 bejegyzésüket kérő cégek felett gyakorolható, ebből szükségszerűen az követke-
zik, hogy csak az utolsó három fogalmi csoporthoz tartozó cégekkel szemben kezdeményezhető törvényességi 
felügyeleti eljárás.15

A fantomcégek törvényes működésének helyreállítására mind az általános törvényességi felügye-
leti eljárás, mind a különleges törvényességi felügyeleti eljárások közé tartozó ismeretlen székhelyű cégek 
megszüntetésére irányuló eljárás16 is szolgálhat. Maga az általános törvényességi felügyeleti eljárás arra 
történő hivatkozással kezdeményezhető, hogy a cégregiszter nem a valós, törvényes helyzetet 
tükrözi, mivel a bejegyzett adat a bejegyzése után bekövetkező okok folytán jogellenessé vált17 
vagy arra, hogy a cég a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 
nem tartja be,18 a megszüntetési eljárás kapcsán pedig kettős konjunktív kondíció fennállására kell 
utalni: „a cég fellelhetetlensége és a képviselő elérhetetlensége.”19

11 A harmadik indokot Sárközy Tamás is nevesíti (Társasági törvény, Cégtörvény 2006-2007., HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó, Bp.,2009., 443. p.). 

12 Érdemes megjegyezni, hogy az egyszerűsített cégbejegyzési eljárás keretében a cégbíróság köteles ezen cégeket is 
bejegyezni, ezt követően pedig cégtörvényességi eljárást indít ellenük; 2010. március 1-jétől azonban a cégbíróság 
köteles lesz – a cégbejegyzést megelőzően – megvizsgálni a bejegyzendő cég székhelyének valódiságát.

13 Papp: i.m. 212. p.; Petrik F. (szerk.): Polgári eljárásjog Kommentár a gyakorlat számára, III. kötet, HVG-ORAC 
Lap- és Könyvkiadó, Bp., 2011., 1123. p. (a továbbiakban: komm. III.)

14 Ctv. 78.§-a; lásd még ebben a kérdésben Duxné Velcsov K.: Törvényességi felügyeleti eljárás, Céghírnök, 1996/9., 
8-9. pp.; Rózsa É.: „Párhuzamos” törvényességi kérelmek, Céghírnök, 1997/3., 3. p.

15 komm. III.: 1123. p.
16 Ctv. 89-93.§§-ai
17 Ctv. 74.§-a (1) bekezdésének b) pontja; Fővárosi Ítélőtábla 16. Cgf. 40.373/2003.: a székhely akkor felel meg a 

vele szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, ha ott a hivatalos leveleket átveszik (Ctv. 7.§ (1), ennek 
hiátusa okot ad a törvényességi felügyeleti eljárásra.

18 Ctv. 74.§-a (1) bekezdésének d) pontja; a cég székhelyének megváltozása a létesítő okirat módosítását– taggyűlési 
hatáskör – ezt követően pedig a változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtását igényli; Vezekényi 
U.: A cégek törvényességi felügyelete, Cég és Jog, 2000/10.,6. p.

19 Papp: i.m. 330. p.
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Azt, hogy a két eljárás közül melyik kerül foganatosításra, a Ctv. 80. § (1) bekezdés szerinti 
intézkedésnek nem minősülő, a törvényes működés helyreállítására vonatkozó felhívást tar-
talmazó, szabályszerűen mind a székhelyre, mind a képviselő lakcímére kézbesített végzéshez 
kapcsolódó vétívek postai megjelölése határozza meg – természetesen, ha a végzésben foglalt 
felhívás ellenére a törvénysértő állapot változatlanul fennmarad. A vétívekkel kapcsolatban 
azonban elismerhető, hogy némi bizonytalanságot jelent azoknak postai dolgozók általi kitöl-
tése, figyelemmel arra, hogy ezt a cégvezetők olykor a cégbíróság „kijátszására” használhat-
ják fel, ennek ellenére mégis főszerepet játszanak az eljárás kiválasztásában. A vétívek postai 
jelzése egyébként a felszámolási és a végelszámolási eljárás lefolytathatósága szempontjából 
is különös jelentőséggel bír, ugyanis ha a vétívek a társaság elérhetetlenségét tanúsítják, úgy 
e fenti eljárások alkalmazása eleve kizárttá válik, ebből kifolyólag pedig csak a megszüntetési 
eljárás lefolytatása merülhet fel, mely teljesen mellőzi mind a felszámolási, mind a végelszá-
molási eljárás megindítását és lebonyolítását.

A vétívek tanúsága szerint a következő lehetőségek állnak fenn: abban az esetben, amikor 
csak az egyik vétív – teljesen közömbös honnan – jön vissza „ismeretlen”, vagy „ismeretlen 
helyre költözött” jelzéssel, úgy a cégbíróság általános törvényességi felügyeleti eljárás keretében tesz 
kísérletet a cég törvényes működésének kikényszerítésére, kihasználva a Ctv. 81. § (1) bekez-
désben rögzített igen széles szankciórendszert.

Amennyiben mind a székhelycímről, mind a képviselő lakcíméről a vétív „ismeretlen”, illetve „is-
meretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza cégbírósághoz, úgy a megszüntetési eljárás 
kerül lefolytatásra,20 figyelemmel a Ctv. 89. §-ában megkövetelt kettős feltételre. Bármelyik 
kondíció hiátusa esetén azonban a megelőző intézkedések alkalmazása, s azt követően az 
eljárás megindítása ipso iure kizárt;21 ilyen esetben általános törvényességi eljárás kerül foga-
natosításra. 

Érdemes itt megemlíteni, fogalmilag kizárt a megszüntetési eljárás megindítása és lefolytatása a kö-
vetkező két esetben: elsődlegesen az alvó cégekkel szemben, akikkel ugyan a kapcsolatfelvétel 
sikeresen megvalósítható, eleget tesznek a rájuk vonatkozó anyagi jogi szabályokban és léte-
sítő okiratukban foglalt követelményrendszernek, viszont üzletszerű gazdasági, esetlegesen 
non-profit tevékenységet egyáltalán nem folytatnak, másodlagosan azokkal a gazdasági sze-
replőkkel, akik – a fentiekkel megegyezően – szintén elérhetőek, de a működésükre vonatko-
zó jogszabályokat megszegik. Ezen cégeket a cégbírók az általános törvényességi felügyeleti 
eljárásban alkalmazandó szankciókkal kívánják törvényes működésre szorítani.22

Természetesen előfordulhat azon eset is, amikor a posta a vétíveket „elköltözött” jelzéssel 
küldi vissza, ekkor a cégbíróság köteles a visszaérkezetett tértivevényen feltüntetett új címe-
ken megkísérelni a kapcsolatfelvételt a céggel, annak képviselőjével.23

Végül kiemelendő az a ritka eset is, amikor mind a cég székhelycíméről, mind a képviselő lakcíméről 
„nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a tértivevény, vagy a vétív arról tanúskodik, hogy mindkét helyen sza-
bályszerűen került átvételre a hivatalos irat. Ekkor ex lege nincs lehetőség az általános törvényességi 
felügyeleti és a megszüntetési eljárás foganatosítására.  

A későbbiekben, a dolgozat központi részét képező, a cégbírósági gyakorlatot, az eljárási 
megoldásokat elemző munkánkat a fenti gondolatmentet követve, a kézbesítéséhez kapcso-
lódó vétívek visszaérkezése alapján két nagy szerkezeti-logikai egységre tagoljuk: elsőként annak az 

20 Ctv. 89-93.§§-ai
21 Kúria Cgf. VII.31.775/2000.
22 Czene K.-Papp T.: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

magyarázata, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Bp., 2007., 494. p.; Papp: i.m. 329-330.; Gál J.-Vezekényi U.: Cég-
jogi kalauz 2009., HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Bp., 2009., 444. p.

23 KGD 1998/12/280.; Pintér I: A fantomcégek törléséről, Céghírnök, 2000/4., 11. p.
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esetkörnek a körvonalazására vállalkozunk, amikor mindkét vétív „nem kereste” jelzésű vagy arról 
tanúskodik, hogy azt a felek szabályszerűen átvették. Másodsorban az általános törvényességi felügyeleti 
eljárást vesszük górcső alá, amely leginkább képes kidomborítani az egyes cégbíróságok, illetőleg 
az általuk igénybe vett szankciók, valamint azok sorrendje közötti differenciát. Az ismeretlen 
székhelyű cégek megszüntetésére irányuló eljárást, annak menetét nem tettük a dolgozat tárgyává, figye-
lemmel arra, hogy a megvizsgált megszüntetési eljárást magukba foglaló cégakták arról tanús-
kodtak, hogy a gyakorlatban, teljes mértékben a Ctv. 89-93. §§ szerinti szabályoknak megfelelő 
eljárás kerül lefolytatásra, mellőzve mindenfajta jogszabályi követelményekkel ellentétben álló 
jogalkalmazó technikát.

A megszüntetési és az általános törvényességi felügyeleti eljárás kapcsolatáról érdemes elő-
zetesen elmondani, hogy a jogtudomány képviselőinek álláspontja megoszlik a tekintetben, 
hogy amennyiben a Ctv. VII. fejezet normái között nem szerepel speciális, általános cégtör-
vényességi szabályokkal divergáló rendelkezés, úgy a Ctv. VI. fejezet szabályai, figyelemmel 
a különleges törvényességi eljárás céljára és jellegére, megfelelően alkalmazhatóak-e. A vitát 
legfőképpen az váltja ki, hogy különleges törvényességi eljárásban lehetőség nyílik-e a Ctv. 
81. § (1) bekezdésben felsorolt intézkedések alkalmazására. Megszorító nézetet vall Gál Judit 
és Vezekényi Ursula,24 velük szemben permisszív álláspontot képvisel Pap Petra25 és Sárközy 
Tamás.26

Az leszögezhető, hogy mindkét eljárásra a Ctv. és a cégekre vonatkozó anyagi jogi szabá-
lyok,27 továbbá a törvény eltérő szabályainak a hiánya esetén a polgári perrendtartásról szóló 
1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályai megfelelően alkalmazandók – szem előtt 
tartva a törvényességi felügyeleti eljárás papír alapú polgári nemperes jellegét28 –, viszont szü-
netelésnek nincs helye, tekintettel arra, hogy a jogalkotói és a jogalkalmazói szándék egyönte-
tűen az eljárás mielőbbi befejezésére irányul.29 

Bármelyik eljárásra kerüljön is sor, a cél mindvégig a cég jogszabályszerű működése reha-
bilitációjának szolgálata, ennek érdekében pedig a cégbíróság minden esetben a törvényszerű 
működés helyreállítására leginkább alkalmas intézkedést köteles megválasztani, ezzel is elő-
segítve azt, hogy az eljárás alá vont társaság – az eljárás bármely szakaszában is realizálód-
jon – a vele való kapcsolattartást, a hivatalos iratainak átvételét, esetlegesen a cégtáblájának 
kihelyezését biztosítsa. Elöljáróban szükséges kiemelni, hogy elsősorban a hitelezői igények 
kielégítésének kötelezettsége alól szabadulni vágyó fantomcégekkel szemben a cégbíróságok 
nem tudnak hatékonyan fellépni, ezt igazolja, hogy az elemzésbe vont összesen 201 cégügy-
ből csupán 32 esetben került helyreállításra a törvénysértő működés, ami azt jelenti, hogy az 
érintett cégek csupán 16 %-ánál volt eredményre vezető a cégbírósági eljárás, legyen szó akár 
megszüntetési, akár általános cégtörvényességi eljárásról. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a 
cégbírói eljárás teljesen eredménytelennek bizonyulna, mivel a fantomizálódott cégek cégnyil-
vántartásából való kivezetésével egyidejűleg a cégjegyzék közhitelessége fokozatosan helyreáll 
és ezzel mintegy fokozódik a cégjegyzék adataiba vetett bizalom is. 

24 Gál-Vezekényi: i.m. 2009. 434. p.; Gál J.-Vezekényi U.: Cégjogi iránytű, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Bp., 
2006., 274. és 313. p.

25 Pap: i.m. 489.
26 Sárközy: i.m. 2009.720., Czene-Papp: i.m. 484.
27 Ctv. 73.§-a
28 ÍH 2010/3/136.
29 Ctv. 72.§ (2) bekezdése; ÍH 2007/1/41., Egri Törvényszék Cgt.10-98/000257/5; Debreceni Törvényszék Cgt.09-

01-000090/2; Kúria Cgf. VII. 30.525/2002/2.
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III. A törvényességi felügyeleti eljárás megindítása 

A törvényességi felügyeleti eljárásra nemcsak kérelemre, hanem hivatalból is sor kerülhet.30 Ez 
a szabály nem új keletű, bár elismerendő, hogy a korábbi jogszabályok szövegében a két eljárás 
esetkörei nem voltak rendszertanilag-szerkezetileg elhatárolva egymástól.31 A jelenleg hatályos 
Ctv. ezt a problémát kiküszöbölendő elsőként a hivatalból indult eljárás, ezt követően pedig a 
kérelemre induló eljárás szabályanyagát fekteti le. 

1. A cégbíróság eljárása hivatalból

A hivatalból indult eljárás a forgalombiztonságot, illetve egyéb közérdeket sértő vagy veszé-
lyeztető ismertté váló jogszabálysértés kiküszöbölésére irányuló, egypólusú eljárás, melynek a 
cég az egyetlen alanya.32 

A cégbíróság két nagy esetkörben köteles hivatalból eljárni: egyrészt, ha az eljárás foganatosítá-
sának indokoltságáról, illetve az arra okot adó tényekről és körülményekről saját eljárása során 
maga szerez tudomást,33 vagy olyan személytől, „aki az eljárásban kérelmezőként nem kíván részt 
venni, vagy jogi érdeke, illetve más feltétel hiányában nem vehet részt a törvényességi felügyeleti eljárásban”,34 
másrészt, ha az eljárás megindítását más bíróság kezdeményezi.35

Az elvégzett kutatómunka alapján érdemes kiemelni, hogy a megvizsgált cégügyekben hi-
vatalból történő eljárás megindítására csupán négyszer került sor: egyrészt, amikor a cég a 
folyamatban lévő általános törvényességi felügyeleti eljárás során fantomizálódott, és a cég-
bíróság számára nem állt rendelkezésre olyan eszköz, amely megfelelőnek bizonyult volna a 
törvényes működés kikényszerítéséhez, így kezdeményezte hivatalból a megszüntetési eljárás 
lefolytatását.36 Másrészt az SZTC indított saját észlelése nyomán megszüntetési eljárást ami-
att, hogy a cég székhelyére, a képviselő lakcímére kézbesített végzései „ismeretlen” postai 
megjelöléssel érkeztek vissza, vagy amikor maga a cégbizonyítvány tért vissza a vétív tanúsága 
szerint „elköltözött” jelzéssel,37 s végül abban az esetben, amikor egy végelszámolás alatt lévő 
bt. cégügyében állapították meg a Ctv. 89. § (1) bekezdés szerinti feltételeket.38

2. A cégbíróság eljárása kérelemre

A kérelemre induló törvényességi felügyeleti eljárás olyan speciális kétpólusú eljárás, amely 
kizárólag az eredetileg megjelölt jogsértés okán folytatható le,39 és amelynek alanyai ellenér-
dekűek: egyik oldalon a kérelmező, másik oldalon a kérelmezett cég áll, emiatt megfelelően 
alkalmazandóak a kontradiktórius eljárás szabályai is.40 

30 Ctv. 75. § (1)
31 lásd a 1997. évi CXLV. törvény (a továbbiakban: rCtv.) 51-52.§§-ait
32 BDT 2007/6/98; BDT 2006/2/37.: Fővárosi Ítélőtábla 16. Cgtf.43.446/2007/2
33 Ctv. 76.§-a (1) bekezdésének a) pontja
34 Ctv. 76.§ (3) bekezdése
35 Ctv. 76.§-a (1) bekezdésének b) pontja
36 Cgt.01-09/905024
37 Cgt.06-11/000172
38 Cgt.06-10/000119
39 Ctv. 77. § (2); BDT 2010/2/32. 
40 Kúria GK. 70. sz. állásfoglalása; BDT 2006/2/37.; BDT 2007/6/98.; ÍH 2007/1/41.
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A szűk terjedelmi korlátokra tekintettel a kérelmezői körrel, az eljárási legitimáció és a jogi 
érdek fennállásának vizsgálatával, valamint az eljárás kezdeményezésére nyitva álló határidővel 
nem foglalkozunk, csak a kérelmek tartalmát tesszük elemzés tárgyává.

A cégtörvényességi eljárás alapjául szolgáló kérelmeket álláspontunk szerint két esetkörre lehet 
bontani annak alapul vételével, hogy abban az eljárást megalapozó körülmények előadása után 
a Ctv. 74. § (1) bekezdés b) pontjára történő hivatkozással általános törvényességi felügyeleti 
eljárás lefolytatására vagy a megszüntetési eljárás kezdeményezésére irányuló határozott kére-
lem kerül-e megfogalmazásra.

2.1. Általános törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményező kérelem

Megjegyzendő, a kérelmezőknek nem kell megjelölniük azt, hogy milyen törvényességi fel-
ügyeleti intézkedés alkalmazását kérik a céggel szemben, mivel annak eldöntése a cégbíróság 
hatáskörébe tartozik,41 ennek ellenére érkezett olyan kérelem a cégbírósághoz, amelyben a 
Ctv. 81. § (1) bekezdésben felsorolt valamely intézkedés, intézkedéscsoport alkalmazásának 
indítványozására kerül sor.42

2.1.1. Konkrét intézkedést nem indítványozó kérelem
A cégügyek döntő többségében a kérelmezők határozott kérelme csak arra irányul, hogy a 

cégbíróság a céget törvényességi felügyeleti eljárás keretében szólítsa fel a törvényes működés 
helyreállítására – Ctv. 7. § (1) bekezdés maradéktalan betartására –;43 esetenként ez kiegészül 
azzal a kéréssel, hogy a cégbíróság a Ctv. 81. §-ának megfelelő intézkedést alkalmazzon.

2.1.2. Konkrét intézkedést indítványozó kérelem
Elsőként azt kell leszögezni, hogy a vizsgálatba bevont cégbíróságok miként kezelik a konk-

rét intézkedéseket megjelölő kérelmeket, ugyanis a Ctv. erre vonatkozóan nem fogalmaz meg 
rendelkezést, amiből az következik, hogy a Ctv. 72. § (2) bekezdés értelmében a Pp, mint 
háttérszabály kerül előtérbe, különösen az abban lefektetett kérelemhez kötöttség elve.44 Ezen elv 
a bíróságoknak az előterjesztett kérelmekhez kötöttségét jeleni,45 amelyből szükségszerűen 
következik a cégbírák által követett gyakorlat: a cégbíró nem alkalmazhat olyan intézkedést, amely 
ellen a kérelmező kifejezetten tiltakozik. Továbbá a cégbíróság által igénybe vett szankció nem lehet súlyosabb 
annál, mint amelyet a kérelmező indítványozott, figyelemmel a kérelemhez kötöttség elv alapfelté-
teléül szolgáló elvre,46 nevezetesen, hogy a bíró nem terjeszkedhet túl a felek kérelmein – „ne eat 
iudex ultra petita partium”–,47 viszont szabad mérlegelés joga illeti meg a cégbírót abban a tekintetben, 
hogy melyiket válassza az enyhébb hátrányt jelentő eszközök közül. Az rCtv. hatályának idején Veze-
kényi Ursula48 a mai állásponttól lényegesen eltérő nézetet alakított ki: a cégbíró nincs kötve a 

41 Vezekényi: i.m. 2000. 4.p.
42 Cgt.06-10/123459; Cgt.13-10/222223
43 Ctg.13-10/112987; Cgt.13-09/066388; Cgt.01-09/000708
44 Pp. 2.§ (3) bekezdése; Zóka F.: A törvényességi felügyeleti eljárás kérdései, Céghírnök, 1999/11., 7. és 10. pp.
45 Petrik F. (szerk.): Polgári eljárásjog Kommentár a gyakorlat számára, I. kötet, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 

Bp., 2011., 14. p. (a továbbiakban: komm. I.); Juhászné Zvolenszki A.: Polgári eljárásjogi ismeretek, JATEPress, 
Szeged, 2009., 37. p.

46 komm. III.: 414/2. p.
47 Pp. 215.§-a; Kengyel M.: Magyar polgári eljárásjog, Osiris Kiadó, Bp., 2008., 356. p.; Gyarmati J.-Rózsa É.-Szege-

diné Sebestyén K.: A cégjog, Cent Könyvek, 2009., 346. p.
48 Vezekényi U.: A cégbíróságok törvényességi felügyeleti tevékenysége, Gazdaság és Jog, 1994/3., 10. p.; i.m. 2000. 

5. p.
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kérelemben megjelölt intézkedésekhez, ezáltal jogosult akár enyhébb, akár szigorúbb szankció 
alkalmazására azzal, hogy súlyosabb intézkedés foganatosítása esetén erre a cég figyelmét 
felhívni köteles.

A cégbíróságok által követett gyakorlathoz képest a kérelemhez kötöttség elvét illetően 
a közzétett eseti döntésekből49 egy sokkal megengedőbb értelmezés olvasható ki: a cégbíró 
valamennyi kérelemről való döntésével már eleget tesz a kérelemhez kötöttség elvének, ezen 
túlmenően a bírót nem köti a kérelem a szankcióválasztást illetően.

Megítélésünk szerint a gyakorlatban a kifejezett intézkedés megjelölésére pozitív és negatív 
irányból kerül sor, annak függvényében, hogy mi a kérelmező célja: a megjelölt szankció alkal-
mazása vagy éppen ellenkezőleg, az érintett intézkedés mellőzése.

2.1.2.1. Az intézkedés megjelölésének pozitív iránya 
Kifejezett intézkedés foganatosítását indítványozó kérelmeket az FTC kivételével vala-

mennyi cégbíróságon találtunk, jóllehet az esetek döntő hányadában az ügyészség fogalmazta 
meg őket. A részletes eljárásmenetet magukba foglaló beadványoknak50 az ismertetésénél egy-
idejűleg megjelölésre kerül az eljárás tényleges lefolyása is zárójelesen. 

Az érintett cégügyekben a tényállás lényegét tekintve azonos: a hivatalos iratok a képviselő 
lakóhelyéről „nem kereste” jelzéssel érkeztek vissza, a bejegyzett székhelyen valójában más 
társaság vagy lakóház található, a postaládán a cégnév nem volt feltüntetve és cégtábla sem 
volt kihelyezve.

A kérelmekről generális jelleggel elmondható: elsőként az intézkedésnek nem minősülő felhívást 
tartalmazó végzés kibocsátására51 történik utalás, ennek sikertelensége esetére pedig megjelölésre 
kerülnek a társasággal szemben alkalmazandó eszközök: BKTC és SZTC esetén a bírói mér-
legelési jogkörébe van utalva az, hogy mely – a jogszabálysértés súlyával arányban álló – in-
tézkedést alkalmazza (változásbejegyzési kérelmek előterjesztésével a cégek törvényes működése helyreállt, 
ezáltal intézkedést kiszabó végzés nem kerül kibocsátásra), KTC-nél a pénzbírság kiszabása kerül meg-
jelölésre (a javasolt intézkedésnél enyhébb súlyú szankció, a törvényes működés helyreállítására vonatkozó 
ismételt felhívás került foganatosításra).52

Arra az esetre, amikor a cég törvényes működése a cégbíróság által alkalmazott intézkedések 
ellenére sem következik be: BKTC (az ügyek nem jutnak el az eljárás e szakaszába) és KTC esetén 
a társaság további működéstől való eltiltása, egyúttal megszűntnek nyilvánítása (a javasolt intéz-
kedés került végzésbe foglalásra),53 SZTC-nél a megszűntnek nyilvánítás54 kerül előírásra (ugyanaz, 
mint BTC-nél). A beadványokban ezt követően a cég kényszer-végelszámolásának elrendelésre, 
a végelszámoló kijelölésére,55 fizetésképtelenség esetére a felszámolási eljárás megindítása, s 
végül a cég hivatalbóli törlésére56 vonatkozó utasítás kerül megfogalmazásra.

2.1.2.2. Az intézkedés megjelölésének negatív iránya
Ezen esetkörnél az állami adóhatóság Csongrád és Bács-Kiskun megyében előterjesztett 

kérelmei nevesíthetőek, tekintettel arra, hogy az adóhatóság az általános törvényességi fel-
ügyeleti eljárás lefolytatására irányuló beadványában a cégbíróságot a törvényes működés 

49 ÍH 2004/109; BH 2002.449
50 Cgt. 06-11/000002; Cgt.13-09/003022; Cgt.13-10/003745; Cgt.03-06/109032; Cgt.03-09/116584
51 Ctv. 80.§ (1) bekezdése
52 Ctv. 81.§-a (1) bekezdésének b) pontja
53 Ctv. 81.§ (6) bekezdése és 84.§-a
54 Ctv. 81.§ (6) bekezdése
55 Ctv. 116.§ (1) bekezdése
56 Ctv. 62.§-a  (2) bekezdésének c) pontja
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helyreállítása szempontjából leginkább alkalmas szankció kiválasztásában a következő kére-
lem részlettel korlátozza: „felügyelőbiztos kirendelését nem kéri, tekintettel arra, hogy annak díját nem 
kívánja viselni.”57 E szankció alkalmazásának mellőzése mögött a felügyelőbiztos kérelemre fo-
lyó eljárásban való kirendelésével járó magas költségek kiküszöbölése áll, melyet a kirendelés 
esetén a kérelmet előterjesztőknek kellene viselnie. A megvizsgált cégaktában azonban más 
intézkedés mellőzésére vonatkozó kérelemmel nem találkoztunk.

Természetesen a kérelemhez kötöttség elve megköveteli az érintett cégügyekben58 a kifeje-
zetten tilalmazott intézkedés mellőzését, mégis előfordult olyan cégügy,59 amelyben a cégbíró 
kérelmezői tiltakozás dacára rendelte ki a felügyelőbiztost, túlterjeszkedve ezáltal az adóha-
tóság kérelmen. 

2.2. A megszüntetési eljárást kezdeményező kérelem

Közvetlenül megszüntetési eljárás lefolytatására irányuló eljárás kezdeményezésére a gya-
korlatban elvétve került sor, ezt támasztja alá, hogy a górcső alá vett 345 kérelemből mindösz-
sze 15 kérelmező beadványában figyelhető meg – azok is kizárólag KTC és SZTC cégaktáiban 
találhatók. A kérelemhez kötöttség elvének ez esetben is érvényesülnie kell, az SZTC-nél 
ez maradéktalanul meg is történik,60 viszont a KTC-nél a cégbírói jogalkalmazói gyakorlat 
a Ctv. 80. § (1) bekezdés szerinti végzéshez kapcsolódó végzés vétívétől teszi függővé azon 
döntését, hogy melyik eljárás kerüljön lefolytatásra: a kérelmezett megszüntetési vagy az ál-
talános cégtörvényességi eljárás.  Kecskeméten 13 kérelemből 8 esetben61 a kérelemben fog-
laltak ellenére általános törvényességi eljárás került lefolytatásra, köszönhetően annak, hogy 
csak az egyik fent hivatkozott vétív érkezett vissza „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel. 
Ezen jogalkalmazói megoldás azonban nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, a bírói 
döntés nem terjedhet túl a kérelmen,62 véleményem szerint az eljárást megszüntetési eljárás 
előfeltételeinek hiányára hivatkozással meg kellett volna szüntetni, és hivatalból kellett volna 
általános cégtörvényességi eljárást indítani.

Végül annak a szintén KTC cégiratok között fellelt kérelemnek az ismertetése indokolt, ahol 
a jogszabályi rendelkezés mintegy áttörése figyelhető meg: „a városi bíróság felkéri a cégbíróságot, 
hogy mérlegelése szerint a társasággal szemben hivatalbóli megszüntetési eljárást indítsa meg”. Ez amiatt 
tekinthető aggályosnak, mert bírói megkeresés esetében jogszabály63 erejénél fogva nem lehet 
bírói mérlegelésről beszélni.

IV. Az eljárás kezdete 

A dolgozat további gondolati-logikai egységeit a kutatás valódi célját és tárgyát képező 
cégbírósági intézkedéseknek szenteljük. Arra teszünk kísérletet, hogy a teljességre törekedve 

57 Cgt.03-10/002298; Cgt.06-11/000006.
58 Cgt.03-06/104123; Cgt.03-09/113290; Cgt.03-09/116419; Cgt.03-09/116069; Cgt.03-09/113370; Cgt.03-

09/115402
59 Cgt.03-06/104123
60 Cgt.06-10/000870; Cgt.06-10/000933
61 Cgt.03-09/113396; Cgt.03-09/114558; Cgt.03-09/115348; Cgt.03-09/115441; Cgt.03-09/115-586; Cgt.03-

09/115484; Cgt.03-06/110183; Cgt.03-09/113248
62 Pp. 215.§-a
63 Ctv. 76.§-a (1) bekezdésének b) pontja
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felvázoljuk azt, miként alkalmazzák a cégbírák a Ctv. széles bírói mérlegelést biztosító rendel-
kezéseit. 

A cégbíróságnak a kérelem megvizsgálása után – következő lépésként – bizonyosságot kell 
szereznie arról, hogy a cég és/ vagy a képviseletére jogosult személyek fellelhetetlenek.64 Ez 
azon okból kifolyólag bír kiemelt jelentőséggel, mert ha mind a cég, mind a képviselő fellel-
hetetlensége megállapításra kerül, úgy a cég felszámolási és végelszámolási eljárást mellőző 
megszüntetési eljárás következtében kerül törlésre a cégjegyzékből, azaz a hitelezői igények 
kielégítése nélkül.  A jogszabályban azonban semmilyen rendelkezés nem kerül megfogal-
mazásra arra nézve, hogy „meddig kell elmenni a cég felkutatásában”;65 azaz problémát jelent an-
nak megítélése, hogy elegendő-e a cégtörvényességi eljárások feltételeinek megállapításához 
egyetlen bírósági irat „ismeretlen” postai jelzéssel való visszaérkezését igazoló vétív vagy a 
kézbesítést többször meg kell kísérelni.

A cégbíróságok ezt az anomáliát azáltal oldják fel, hogy minden alkalommal első lépésként a 
Belügyminisztérium Központi Hivatalához fordulnak lakcímfelkutatása érdekében.66 

Második lépésként a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárás megindításáról intézke-
désnek nem minősülő felhívó végzéssel határoz,67 melyet a „perbeli esélyegyenlőség, felek egyen-
jogúsága” alapelveknek68 megfelelően megküld a cégnyilvántartásban megjelölt székhelycímre 
(telephelyre, fióktelepre), illetve a képviseletre jogosult lakcímére,69 csatolva a cégbírósághoz 
beérkezett, eljárást megalapozó kérelmet.70 Ennek a végzésnek a kézbesítésével egyidejűleg 
biztosítja a „kérelmezett” cég számára azt, hogy a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása 
iránti kérelem cégbírósághoz való benyújtásáról értesülést szerezzen és álláspontját még az 
érdemi döntés meghozatala előtt kifejthesse.71 Maga a felhívás nem minősül érdemi intézke-
désnek, ezért fellebbezéssel sem támadható. 

Generális jelleggel elmondható a végzések tartalmáról,72 hogy azokban a cégbíró nem egy-
szerűen az eljárás céggel szembeni lefolytatásának a lehetőségére hívja fel a cég képviselőjé-
nek figyelmét, hanem 30 napos határidő kitűzése mellett – ami egy alkalommal, legfeljebb 
30 nappal meghosszabbítható – egyúttal felhívja a céget arra, hogy nyilatkozzon a végzés 
tartalmával kapcsolatban, esetlegesen az abban foglaltaknak tegyen eleget és a törvénysértő 
állapotot szüntesse meg.73

A cégbíróság ebben nem adhat konkrét utasítást a törvényes működés helyreállításra, de azt 
megteheti, hogy kilátásba helyezi azokat a jogkövetkezményeket, melyeket a végzésben foglal-
tak nem teljesítése esetén kíván alkalmazni. A jövőben alkalmazandó szankciók megnevezése kettős 
célt szolgál véleményünk szerint: egyrészt ez biztosítja a törvényes működés helyreállítására 
vonatkozó felhívás számára a nyomatékot azáltal, hogy mintegy „megfélemlíti” a címzetteket, 

64 Pap: i.m. 503. p.; Sárközy: i.m.: 701. p.; BH 2003.30.
65 Horváth A.: Aggodalmak a fantomcégek törlése körül, Céghírnök, 1996/1., 5. p.
66 Ctv. 80.§ (2) bekezdése
67 Kisfaludi: i.m. 234. p.; komm.: 1130. p.
68 Pp. 3.§ (6) bekezdése és 219.§-a  (1) bekezdésének d) pontja
69 Ctv. 80.§ (1) bekezdése; BH 2002.449.
70 A Kúria megalapozatlannak nyilvánította a törlési eljárás megindításáról hozott döntést, mert bár a cég székhelye 

és a képviselő címe megegyezett. A bíróság a törvényességi felügyeleti felhívásban nem szerepeltette a cég nevét, 
a képviselő tisztségét, így nem lehetett megállapítani, hogy annak címzettje a cég vagy egy természetes személy. 
(KGD 1998/5/135.)

71 BH 1993.113.; Pp. 3.§ (6) bekezdése
72 A feldolgozott szakirodalmak a felhívó végzést illetően, a Ctv. vonatkozó szakaszainak ismertetésén túlmenően 

nem foglalnak állást.
73 Ctv. 80.§ (1) bekezdése; Kisfaludi A.- Szabó M. (szerk.): A gazdasági társaságok nagy kézikönyve, Complex, 

Bp.,2008., 568. p.
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másrészt segítséget nyújthat az időhúzó magatartások kiküszöbölésében is. A gyakorlatban a fel-
hívás eredménytelensége esetére megjelölt szankciók a következők – szinte azonos tényállások mellett:

a) BKTC: két megoldással találkoztunk, egyrészt a Ctv. 81. § (1) bekezdése, egyes esetekben 
külön kiemelésre került emellett a pénzbírság, az ismételt felhívás a törvénysértő 
működés helyreállítására, valamint a felügyelőbiztos kirendelése, másrészt a Ctv. 81. §,

b) KTC: egyszer a pénzbírság, végső megoldásként a megszűntnek nyilvánítás,74 máskor – 
hasonlóan BKTC gyakorlatához – Ctv. 81. § (1)-(6) bekezdés oly módon, hogy zárójelesen 
megjegyzésre került a pénzbírság és végső soron a cég megszűntnek nyilvánítása,75 sőt 
előfordult – BKTC-vel azonosan –, a Ctv. 81. §-a is,76 de az sem ritka, amikor 100 000 Ft 
pénzbírság,77

c) SZTC: a fenti két cégbírósággal egyezően Ctv. 81. §78 vagy Ctv. 81. § (1) bekezdés,79 
továbbá pénzbírság és a megszűntnek nyilvánítás,80 a fentiekhez képest újdonság a Ctv. 
81. § (1) bekezdés és a 84. § (4) bekezdés, valamint 81. § (6) bekezdés együttese81 – olykor 
ez kiegészül még a 89. §-val is,82

d)  FTC: az előbbiekkel egyezően a Ctv. 81. § (1) bekezdés,83 újszerű a Ctv. 81. § (1) bekezdés 
és a pénzbírság84 vagy Ctv. 81. § (1) bekezdés és a Ctv. 81. § (6) bekezdés,85 végül Ctv. 81. 
§ (1) bekezdés és Ctv. 89. § együttese.86

Kiemelendő, hogy KTC-nél a másik három cégbíróságtól eltérő, sajátos szövegezésű vég-
zés kerül megfogalmazásra. A végzés álláspontunk szerint három érdemi részre osztható fel: 
első ízben 30, kivételesen – contra legem – 15 napos határidő kitűzése mellett felhívásra kerül 
a cég arra vonatkozóan, hogy jogi képviselő útján nyújtson be változásbejegyzési kérelmet 
a szükséges mellékletekkel együtt a székhelyére nézve, ezután kerül megjelölésre az, hogy 
ki, mikor, mire hivatkozva kezdeményezte a cégtörvényességi eljárás megindítását, zárásként 
pedig azt olvashatjuk, hogy milyen intézkedés kerül jövőben alkalmazásra, ha a felhívásnak 
határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget a cég. 

Szegeden – a KTC gyakorlatához hasonlóan – szintén belefoglaltatik a végzésbe a törvényes 
működés helyreállítására vonatkozó konkrét utasítás, nevezetesen: a cég a törvényes képvi-
selője útján igazolni köteles hitelt érdemlő módon azt, hogy a cég a bejegyzett székhelyét jog-
szerűen használja, vagy amennyiben a székhelye megváltoztatásra került, úgy csatolni köteles 
a székhelyáthelyezésre irányuló változásbejegyzési kérelmét.87

Megjegyzendő, a cégbírák nem határozhatnák meg a törvénysértő működés helyreállításának 
eszközét,88 ugyanis a cég – feltéve, hogy nem vitatja a törvénysértő állapot fennállását – sa-

74 Cgt.03-10/002298; Cgt.03-09/113834
75 Cgt.03-09/113978
76 Ctv.03-06/111189
77 Cgt.03-09/113290
78 Cgt.06-10/000913; Cgt.06-08/000450
79 Cgt.06-10/000961; Cgt.06-10/000956; Cgt.06-10/000900
80 Cgt.06-11/000144
81 Cgt.06-10/000342; Cgt.06-10/000313
82 Cgt.06-08/000462; Cgt.06-10/000945; Cgt.06-11/000100
83 Cgt.01-10/003325
84 Cgt.01-10/011923
85 Cgt.01-09/009144
86 Cgt.01-09/009645
87 Cgt.06-11/000156
88 Kúria Cgf. VII.30.437/2000.; Fővárosi Ítélőtábla 16. Cgtf. 44.583/2004/2.; BH 2007.346.
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ját maga dönti el, miként állítja helyre működését.89 Ezen jogszabályellenes jogalkalmazói 
megoldással egyébként az FTC-n fellelt cégaktában is találkoztunk, ezt igazolják a következő 
végzés-részletek: a cég jelentse be a székhelyének és egyéb adatainak változásait,90 illetőleg, 
ha a társaság jogutód nélkül megszűnt, úgy a végelszámolás megindításának bejegyzése és 
közzététele iránti kérelmét jogi képviselője útján nyújtsa be.91

A cégbíróságon végzett kutatás eredményeként elmondható, a cégbírói döntések nemcsak 
a konkrét utasítás előírásának tilalmába ütköztek, hanem a 30 napos határidőt deklaráló Ctv. 80. § (1) 
bekezdésébe is azáltal, hogy 15 napban maximalizálták a cég számára a nyilatkozattételre nyitva 
álló határidőt. Ez a jogszabályi követelményekkel ellentétes jogalkalmazói megoldás egyéb-
ként – mint már korábban jeleztem – KTC-nél,92 illetve BKTC-nél fordult elő.93 Emellett 
az sem hagyható figyelmen kívül, hogy sokszor került mellőzésre a végzésekből a határidő 
hosszabbításáról szóló figyelmeztetés, habár a határidő hosszabbítás lehetőségét a törvény94 
minden cégügyre kiterjedő hatállyal deklarálja.

Mindent összegezve, véleményünk szerint a Ctv. 80. § (1) bekezdés szerinti felhívó végzés el-
vétve kerül csak a törvény által megkívánt tartalommal megfogalmazásra. Összehasonlítva az 
általános cégtörvényességi és a megszüntetési eljárásokban hozott egyéb végzésekkel elmond-
ható, hogy ebben fordult elő a legtöbb jogi normába ütköző cégbírói rendelkezés. 

A jövőben talán érdemes lenne fokozottabb figyelmet fordítani e végzés megfogalmazásra, 
figyelemmel arra, hogy a kibocsátását, egyidejűleg a kérelmező kérelmének megküldését a Kúria95 
olyan lényegesnek tekinti, hogy az elmulasztását súlyos eljárási szabálysértésként kezeli, amelynek 
következtében a cégbíró96 a cégtörvényességi eljárás megismétlésére és újabb végzés meghozata-
lára utasítható.97 Ennek indokául az szolgál, hogy a gyakorlatban érvényesülnie kell azon jogsza-
bályi rendelkezésnek, miszerint a kérelemre folyó eljárásnál minden végzést, beadványt, kérelmet 
mind a kérelmezőnek, mind a cégnek meg kell küldeni,98 tiszteletben tartva ezzel az eljárás kont-
radiktórius jellegét;99 a hivatalbóli eljárásnál az ügyben született iratokat a Ctv. 72. § (2) bekezdés 
alapján a Pp. 129. § (1) bekezdés e) pontja értelmében pedig az érdekelt felekkel kell közölni. 

V. Az eljárás menete

A továbbiakban a korábban felvázolt, – a cégbíróságokon folytatott kutatómunka során 
megismert összefüggések alapján – általunk kialakított struktúrát követve kerül bemutatásra 
az eljárási típusok menete.100 Az eljárások közös jegyeként említhető, hogy céljuk mindvégig 
a cég törvényes működése helyreállításának biztosítása, ennek tükrében pedig a cégbíróság 
minden olyan esetben, amikor a cég – a törvényességi eljárás bármely szakaszában is realizá-
lódjon – törvényes működését visszaállítja, köteles a céggel szembeni eljárást megszüntetni.

89 ÍH 2008.78.
90 Cgt.01-10/015488 
91 Cgt.01-09/009645
92 Cgt.03-10/002298; Cgt.03-09/113978; Cgt.03-09/116584; Cgt.03-06/110183
93 Cgt.13-11/000128.
94 Ctv. 80. § (1)
95 Kúria Cgf. II.31.028/1991.2.
96 Pp. 251.§ (2) bekezdése alapján
97 Juhászné: i.m. 237. p.
98 Ctv. 77.§ (6) bekezdése
99 Pp. 3.§ (6) bekezdése
100 Lásd 2.2. pontot.
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1. A végzések szabályszerű átvétele vagy „nem kereste” jelzéssel való 
visszaérkezése 

Ezen eljárástípus központi elemét az jelenti, hogy a cég és a képviselő részére küldött fel-
hívó végzésekhez kapcsolódó vétívek tanúsága alapján nem nyer megállapítást a cég fellel-
hetetlensége és elérhetetlensége, törvénysértő működése, következésképpen nem kerül sor a 
cégtörvényességi eljárásra.101 

Álláspontunk szerint ezen eljárást további négy részre tagolhatjuk a következőképpen:102 a fel-
hívó végzések tértivevényei szabályszerű átvételről tanúskodnak vagy „nem kereste” postai 
jelzéssel érkeznek vissza a feladóhoz, esetlegesen a társaság a felhívó végzés eredményeként 
helyreállítja a törvényszerű működését, végül a kérelmező kérelmét visszavonja.

 Abban az esetben, ha a cég székhelyén, valamint a képviselő lakcímén a felhívó végzés sza-
bályszerűen átvételre kerül, úgy a Ctv. 80. § (4) bekezdésre hivatkozással, a kérelemben jelzett 
jogsértés hiányára tekintettel kérelmet elutasító döntést kell hozni. Ugyanilyen módon kell eljárni 
akkor is, ha a felhívó végzések vétívei „nem kereste” jelzésűek. A „nem kereste” postai jelzés 
vonatkozásában fontos kiemelni azt, hogy ilyenkor a Pp. következő rendelkezése lép előtérbe: 
ha a kézbesítés annak köszönhetően eredménytelen, hogy a címzett az iratot nem vette át, az 
iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapján kell kézbesítettnek 
tekinteni,103 ezáltal a vétívek visszaérkezése nem alapozza meg a társasággal szembeni törvé-
nyességi eljárást, 104 azaz az első két esetkör lényegében azonosnak tekintendő. 

Amennyiben a társaság a felhívás eredményeként szünteti meg törvénysértő működését – 
azáltal, hogy változásbejegyzési kérelmet terjeszt elő –, a cégbíróságnak a Ctv. 80. § (3) bekez-
désre utalással kell eljárást megszüntető döntést hoznia.105

A negyedik esetkör arra épül, hogy a kérelmező a kérelmét egyértelmű, határozott, egyolda-
lú bírósághoz intézett nyilatkozatával az eljárás bármely szakaszában tehát, akár a másodfokú 
eljárásban is visszavonhatja.106 Ekkor a cégbíróság eljárást megszüntető végzést hoz a Ctv. 77. § (4) 
bekezdés, valamint Ctv. 72. § (2) bekezdés alapján a Pp. 157. § e) pontja alapul vételével, amely 
ellen a kérelmet elutasító végzésekkel azonos módon fellebbezésnek van helye.107 Azonban, 
ha a cégtörvényességi eljárásnak hivatalból is helye van, a cégbíróság ex officio újabb eljárást 
indíthat, azaz nem a megszűnt eljárás továbbfolytatására, hanem egy újabb törvényességi fel-
ügyeleti eljárás indítására kerülhet sor, a felhívó végzés ismételt kibocsátásával.108 

Az általunk felvázolt megoldási módszerhez képest azonban a gyakorlat igen változatos 
képet mutat az első két eset tekintetében: a végzés szabályszerű átvételénél, illetve a vétívek 
„nem kereste” postai jelzéssel való visszaérkezésénél; amely a cégügyvitelnek – különösen 
FTC és BKTC tekintetében – talán az egyik legneuralgikusabb pontja. 

Elsőként a BKTC végzéseit elemezzük, amelyekből némileg következetlen és a jogszabályi 
követelményeket nem teljes egészében megtartó jogalkalmazói gyakorlat olvasható ki. Mind-

101  BH 2004.121.; Kúria Cgf. II.32.411/2002.
102  Eltérően a következő szakirodalmakban foglaltaktól: Kisfaludi-Szabó: i.m. 568-569. pp.; Fézer T.-Károlyi G.-Pet-

kó M.-Törő E.: A gazdasági szféra alanyai-gazdasági társaságok, Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen, 2011., 
191.; p. Gyarmati-Rózsa-Szegediné: i.m. 346. p.

103  Pp. 99.§ (2) bekezdése; Németh J.-Kiss D.: A polgári perrendtartás magyarázata 1., Complex, Bp., 2010., 249. p.
104  Kúria Cgf. II. 32.411/2002.
105  ÍH 2008/3/127.
106  Kapa M.: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény magyarázata II. Magyar Hivatalos Közlönykiadó 

Bp. 2006. 691.; Ctv. 77.§-ához fűzött CD jogtárbeli kommentár (továbbiakban: CD jogt.)
107  Pp. 162.§ (1) 
108 Ctv. 81.§-ához fűzött CD jogt.
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ezt arra alapozzuk, hogy a cégbírák annak ellenére, hogy a felhívó végzésük szabályszerűen 
kerültek átvételre az ügyvezetők részéről – egyetlen eset kivételével109  – konzekvensen nem 
a Ctv. által megkívánt kérelmet elutasító, hanem eljárást megszüntető végzéseket bocsátottak 
ki,110 mint ahogyan KTC-nél is.111 Ami a „nem kereste” jelzésű vétívekhez kapcsolódó felhívó 
végzéseket illeti, ugyanez állapítható meg.112

Köszönhetően annak, hogy a végzésekben jogsértő módon113 nem kerültek megjelölésre a 
döntések alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések,114 így csupán a Ctv. vonatkozó rendelke-
zéseinek segítségül hívásával tudtuk megítélni a döntések logikai-jogi helyességét.

 Az FTC ügyvitele BKTC-hez képest következetesebb és jobbára a Ctv. által megkövetelt 
eljárási megoldásokat tükrözi: a szabályszerűen átvett felhívó végzésre tekintettel kérelmet el-
utasító,115 törvényes működés helyreállítása esetén eljárást megszüntető végzések születtek.116 

Érdemes utalni azonban a vétívek „nem kereste” jelzéssel való visszaérkezésénél arra a ké-
relmező részére kézbesített végzésekre is, amelyekben a cégbíróság a kérelmezőt egyrészt ér-
tesíti a kézbesítési vélelem beálltáról, másrészt felhívja nyilatkozattételre vagy a törvényességi 
felügyeleti eljárás továbbfolytatása117 vagy a kérelem fenntartása tárgyában.118 Megjegyzendő, 
álláspontunk szerint ezeknek a végzésnek a kibocsátása sem a Ctv., sem a Pp. által nem indo-
kolható. Egyrészt a Pp. csak arra az esetre írja elő érintett felek kézbesítési vélelem beálltáról 
való értesítését – annak beálltától számított 8 napon belül –, amikor a kézbesítésre szánt 
hivatalos irat: keresetlevél, fizetési meghagyás, illetőleg eljárást befejező érdemi határozat,119 
azonban a Ctv. 80.  § (1) bekezdés szerinti végzés egyiknek sem tekinthető. Másrészt a Ctv. a 
kérelemben jelzett jogsértés hiányának esetében expressis verbis kimondja a kérelem elutasí-
tását, az eljárás további menetét nem teszi már függővé a kérelmező akaratától.120 

Szükséges megemlíteni, hogy a „nem kereste” jelzésű végzéseket illetően SZTC-n egy tel-
jesen más fajta megoldással találkoztunk, ott ugyanis az ítélkezési gyakorlat két irányba mutat 
annak függvényében, hogy a kérelemben a törvényességi felügyeleti eljárás alapjául szolgáló 
okként mi kerül megjelölésre: kizárólag a cég részére postázott küldemények „nem kereste” 
vagy „ismeretlen” jelzéssel való visszajövetele121 vagy ezen túlmenően más is – példának oká-
ért a cégtábla hiánya – megjelölésre kerül.122 

Amikor a kérelemben jogsértés alapjául szolgáló körülményként kizárólag a vétívek visz-
szaérkezése kerültek megjelölésre, akkor a cégbíró elsőként a cég képviselőjét, – s nem a 
kérelmezőt, mint ahogyan FTC-nél tapasztalható – értesítette a kézbesítési vélelem beálltáról, 
második lépésként pedig a képviselő részére továbbított végzés első kiadmányának megkül-
désével nyilatkozattételre hívta fel a kérelmezőt kérelme fenntartása tárgyában, hasonlóan az 

109 Cgt.13-11/000740
110 Cgt.13-11/003433; Cgt.13-11/003657; Cgt.13-11/001123
111 Cgt.03-09/113396
112 Cgt.13-11/000128; Cgt.13-11/000737
113 A Pp. 222.§ (1) bekezdése alapján a Pp. 221.§ (1) bekezdésének rendelkezésébe ütközik, s ez a Pp. 259.§-a alapján a 

Pp. 252.§ (3) bekezdése alapul vételével hatályon kívül helyezéshez vezet; BH 1979.72.II.; BH 1993.381-II.; Kúria 
Gf. IV. 32.326/1992.; Kapa: i.m. 877. p.; Németh-Kiss: i.m. 1233. p.

114 Tekintettel arra, hogy ez esetben nem beszélhetünk a Pp. 221.§ (3) bekezdés szerinti egyszerű ténybeli és jogi 
megítélésű ügyről, ahol az indokolás mellőzhető.

115 Cgt.01-09/009645
116 Cgt.01-09/007081; Cgt.01-10/003020; Cgt.01-09/000196
117 Cgt.01-10/011923
118 Cgt.01-09/009645
119 Pp. 99.§ (4) bekezdése
120 Ctv. 80.§ (4) bekezdése
121 Cgt.06-10/000913
122 Cgt.06-11/000006
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FTC-n kialakított gyakorlattal. A vizsgált eljárás végül a felszámolási eljárás jogerős elrendelé-
se folytán megszüntetésére került. 

Abban az esetben, amikor a kérelmező a kérelmét nem csak a vétívek postai jelzésére, 
hanem egyéb indokokra is alapozta, akkor az „előzetes” felhívás eredménytelensége folytán, 
figyelemmel arra, hogy a kérelemben megjelölt eljárás alapjául szolgáló okok közül csak egy 
tekintetében szűnt meg a jogsértés – hivatalos iratok átvétele –, intézkedéseket foganatosítot-
tak: a kérelmezett céget pénzbírsággal sújtották, s felhívták a céget – megszűntnek nyilvánítás 
mellett – a törvényes működés helyreállítására. 

Összegzésképpen rögzíthető, véleményünk szerint bizonytalanságot okoz, hogy egyszer az 
eljárás megszüntetése, máskor a kérelem elutasítása kerül deklarálásra a végzésekben, azaz 
egyszer érdemi, máskor nem érdemi döntés születik, függetlenül attól, hogy a küldemények 
szabályszerű átvétele vagy éppen a vétív „nem kereste” jelzéssel való visszaérkezése szolgál 
alapul, tehát lényegét tekintve azonos tényállások. A jövőben érdemes lenne a Ctv. ezirányú 
módosítása, amelynek következtében egyértelmű válna, mely esetek szolgálnak alapjául az 
eljárás megszüntetésének és melyek a kérelem elutasításának; emellett pedig a Pp. és a Ctv. fo-
kozottabb együttalkalmazása is szorgalmazandó, mellyel talán az egységesebb jogalkalmazás 
is biztosítottabb lenne.

2. Az általános törvényességi felügyeleti eljárásban alkalmazott intézkedések 

A jelen fejezetrészben feldolgozott cégügyekről elöljáróban megállapítható, hogy minde-
gyik esetében az intézkedésnek nem minősülő felhívást tartalmazó végzés vétíve vagy a cég 
székhelycíméről vagy a képviselő lakcíméről „ismeretlen” vagy „ismeretlen helyre költözött” 
jelzéssel érkezik vissza cégbírósághoz. Fontos leszögezni, hogy csak az egyikről érkezhet visz-
sza a tértivevény a fent megjelölt postai jelzéssel, ellenkező esetben a másik két kategóriába 
sorolható a cégügy.

Az idetartozó ügyekben a cégbírák számára igen széleskörű szankciórendszer alkalmazására 
nyílik lehetőség, ennek folyományaként ez az eljárástípus alkalmas leginkább annak igazo-
lására, hogy a Ctv. szabályanyagának jogalkalmazói applikálása eltérő képet mutat nemcsak 
cégbíróságonként, hanem cégbírónként is.

A Ctv. a törvényes működés helyreállítására irányuló felhívástól123 a cég megszűntnek nyil-
vánításáig124 terjedő intézkedések kimondásával megteremti annak lehetőségét, hogy a cégbí-
rák mérlegelési joguk alapján, szabadon választhassák meg azt a szankciót, amely megítélésük 
szerint végrehajtható és leginkább alkalmas a törvénysértő működés helyreállítására; az ott 
meghatározottól eltérő eszközt viszont nem vehetnek igénybe. Habár a törvény a fokoza-
tosság elve szerint125 határozza meg a cégbírósági intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy a 
cégbíróság köteles lenne a fokozatosság betartására.126 Az intézkedések segítségül hívásánál a 
cégbíráknak persze figyelembe kell venniük: az eset összes körülményét, a jogsértés jellegét, a 
súlyosságát és a tartósságát, valamint azt, hogy a szankció foganatosításánál érvényre jussanak 
a jogbiztonság és a forgalombiztonság szempontjai is.127 

123 Ctv. 81.§-a (1) bekezdésének a) pontja
124 Ctv. 81.§ (6) bekezdése és 84.§ (1) bekezdése
125 a minore ad maius elv
126 Papp: i.m. 219. p.
127 30/1994 (V.20.) Alkotmánybírósági határozat; Kúria GK. 70. sz. állásfoglalása I./e.; Kúria Cgf. II.31.564/1992/2.; 

Kúria Gfv. X. 30.689/1995.; Kúria Cgf. VII.32.826/1999/2.; BH 1996.167.; Vezekényi: i.m. 2000. 5. p.
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A Ctv. 79. § (3) bekezdésében foglaltakból következően az intézkedés meghozatalával azon-
ban nem zárul le az eljárás, mindaddig folyik, amíg a cég a törvényes működését helyre nem 
állítja, illetve amíg a cég nem kerül megszűntnek nyilvánításra. Ebből az is következik, hogy 
a szankciót kiszabó végzésekben további jogkövetkezmények kilátásba helyezésével – meg-
felelő határidő biztosításával – fel kell hívni a céget a törvényes működése helyreállítására és 
ennek megtörténtének igazolására. Amennyiben ezen újabb felhívás is eredménytelen, a cég-
bíróság köteles legkésőbb a végzés jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül újabb 
intézkedést foganatosítása felől intézkedni, ismét felhívva a cég figyelmét a kötelezettségének 
teljesítésére.128

Az intézkedések sora, mint lánceljárás egyébként az alkalmazott intézkedések számától 
függetlenül a jogsértő működést kiküszöbölő egységes eljárásnak tekintendő;129 függetlenül 
attól, hogy minden jogerős intézkedést kiszabó végzés kibocsátását követően az eljárás új 
cgt. számon folytatódik.130 Szegeden egyedülálló módon, egy-egy intézkedés eredménytelen 
alkalmazása után külön végzésbe foglalják azt, hogy: „a cég a végzésben meghatározott kötelezettsé-
gének nem tett eleget, így ellene újabb törvényességi felügyeleti eljárást indul”131 és egy másik végzésben 
rendelkeznek az újabb szankció felől. 

A kiszabható szankciók számára nézve nem találunk konkrét jogszabályi rendelkezést; a 
Ctv. pusztán két dolgot szögez le: egyrészt azt, hogy az intézkedések együttes alkalmazása 
megengedett,132 ami a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy a törvényes működés helyreállítá-
sára irányuló felhívás megjelenik a pénzbírságot kiszabó,133 illetőleg a felügyelőbiztos kirende-
léséről134 szóló végzésben. Másrészt a pénzbírságot jelentő intézkedésnél e szankció ismételt 
kiszabásának jogilag biztosított lehetőségét. Tekintettel arra, hogy erre de facto elvétve kerül 
sor és ehelyett sokkal inkább a törvényes működés helyreállítására felhívó végzések kerülnek 
egyazon cégügyben ismételt alkalmazásra, így a következő de lege ferenda javaslatot tartjuk megfe-
lelőnek: a Ctv. fent hivatkozott jelenlegi jogszabályszöveg helyett,  vagy általános jelleggel vagy Ctv. 81. § (1) 
bekezdés a) pont szerinti felhívást tartalmazó végzésekre is kiterjedően kellene megfogalmazni a szankciók 
ismételt alkalmazására való jogot biztosító rendelkezést. 

A továbbiakban a következő szankciók: az ismételt felhívás, a pénzbírság, a felügyelőbiztos kiren-
delése és végül a megszűntnek nyilvánítás egyes cégbíróságoknál tapasztalt de facto mivoltjának 
bemutatására, összehasonlító elemzésére teszünk kísérletet, felvázolva azt is, miként kerülnek 
egymás után alkalmazásra – cégbíróságonként, cégbírónként.

Mielőtt azonban az egyes intézkedések mibenlétére rátérnénk, érdemes felsorakoztatni a 
jogalkalmazói gyakorlatban strict módon követésre kerülő követelményeket. Elsőként azt, 
hogy az első szankció alkalmazására csak a szabályszerűen kézbesített intézkedésnek nem 
minősülő eredménytelen felhívás után kerülhet sor és minden újabb intézkedés foganatosítása 
előtt meg kell arról bizonyosodni, hogy az eljárás alapjául szolgáló jogsértés fennáll.135 Emel-
lett érdemes utalni arra is, hogyha „a cégbíróság intézkedés folytán áll helyre a cég törvényes működése, 
utólag megalapozatlan lenne a felhívás mellőzése a másodfokú bíróság által.”136 

128 Gyarmati-Rózsa-Szegediné: i.m. 348-349. pp.; Ctv. 81 §-ához fűzött CD jogt.
129 Kisfaludi-Szabó: i.m. 569. p.
130 Pálinkásné Mika Á.: A törvényességi felügyeleti eljárás új rendelkezései, figyelemmel a Pp. szabályainak alkalma-

zására, Céghírnök, 2007/1., 7. p.
131 Cgt.06-11/000006
132 Ctv. 81.§ (2) bekezdésének első fordulata
133 Ctv. 81.§-a (1) bekezdésének b) pontja
134 Ctv. 81.-a§ (1) bekezdésének e) pontja
135 Kúria Cgf. VII. 31.001/1999.; Kúria Cgf. VII. 31.662/1999.; Kúria Cgf. 31.948/1999.; Fővárosi Ítélőtábla 16. 

Cgtf.44.818/2009/2.
136 Cgt.01-03/003909/4
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2.1. A törvényes működés helyreállítására vonatkozó ismételt felhívás

Ezen legenyhébb és leggyakrabban alkalmazott szankcióval kapcsolatosan az elsődleges 
feladat a Ctv. 80. § (1) bekezdés szerinti előzetes felhívó végzéstől való elhatárolás.137 A legélesebb 
elhatárolási pontnak azt tekintjük, hogy míg a Ctv. 81. § (1) bekezdés a) pont szerinti ismételt 
felhívást tartalmazó végzés a törvényességi felügyeleti eljárásban alkalmazható szankciós eszköz-
nek tekinthető, amely ellen fellebbezésnek van helye, addig az előzetes felhívó végzés nem 
minősül intézkedésnek,138 és ellene a fellebbezési jog gyakorlására sincs lehetőség.139 A két 
végzés közti különbség abban is megnyilvánul, hogy ki lesz a címzettjük: az ismételt felhívást 
tartalmazó végzés esetén maga a cég, az előzetes felhívó végzés címzettje pedig a képvisele-
tére feljogosított személy.140

Mint ahogyan már korábban utaltunk rá, az előzetes felhívás tekintetében de iure nem 
szerepelhet a törvénynek megfelelő működés helyreállításának módjára, illetve eszközére vo-
natkozó konkrét utasítás, addig az ismételt felhívás esetében, – habár a jogszabály expressis 
verbis nem mondja ki –, már igen. Az általunk vizsgálatba vont ismételt felhívó végzéseknél 
a törvényes működés helyreállításának módjaként többnyire ugyanazon utasítás kerül megfo-
galmazásra, mint amit az intézkedésnek nem minősülő előzetes felhívó végzésnél bemutat-
tunk.

A továbbiakban a következő szempontok szerint tekintjük végig a törvényes működés hely-
reállítására vonatkozó felhívást tartalmazó végzéseket: a jogsértés helyreállítására tűzött határidő 
és a felhívás eredménytelensége esetén a jövőben alkalmazandó további intézkedések megjelölése.

2.1.1. A jogsértés helyreállítására kitűzött határidő
Az ismételt felhívás tekintetében a jogsértő magatartás megszüntetésére irányadó határidő-

re nézve – ellentétben az előzetes felhívással –, a Ctv. nem ad irányvonalat, kövezésképpen 
teljes mértékben a cégbíró mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, milyen időinterval-
lumon belül kívánja meg a cégtől a jogsértő helyzet felszámolását.141 

Az ítélkezési gyakorlatból az olvasható ki, hogy a jogalkalmazók többnyire 30 napos hatá-
ridőt tűznek a jogszerű működés helyreállítására nézve.

Az FTC esetében kizárólag a fenti határidő került kitűzésre, ettől csak akkor tértek el, ami-
kor a törvényes működés helyreállítására felhívó végzésük másodszor került kibocsátásra, ek-
kor ugyanis a céget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napos határidőn belül kötelezték a jogsértés ki-
küszöbölésére.142 Ezzel egyező gyakorlatot követ a BKTC is, azzal az eltéréssel, hogy egyetlen 
esetben a szankció első ízben való kiszabásánál 45 napban maximalizálták a határidőt.143 Velük 
szemben, KTC a felhívó végzések kiszabásánál – akár először, akár másodszor is kerüljön erre 
sor – többnyire 15 napban határozta meg a cég számára a jogsértő működés helyreállítására 
nézve nyitva álló időt és csak elvétve állapított meg 30 napot. Az érvelésük szerint ugyanis 
ennyi idő elegendőnek bizonyul a törvényes működés helyreállításához szükséges változás-
bejegyzési kérelem benyújtásához, vélelmezve azt, hogy a cég tényleges és valódi szándéka a 
jogsértő helyzet felszámolására irányul. Ennek kapcsán jogosan merülhet fel annak vizsgálata, 

137 Erre egyébként egyetlen feldolgozott szakirodalomban sem került sor.
138 Erre utal a Ctv.-ben elfoglalt helye is, ugyanis nem a cégbírósági intézkedésekről szóló címben van, hanem azt 

közvetlenül megelőző 6. címben.
139 Ctv. 72.§ (2) bekezdése alapján a Pp. 223.§-a (3) bekezdésének b) pontja
140 Pálinkásné: Pénzbírság a cégeljárásban III., 12. p. 
141 komm. III.: 1133. p.
142 Cgt.01-10/003020
143 Cgt.13-10/003358
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hogy a 15 napos határidő kitűzése mennyiben felel meg, az egyébként törvény alapján144 a vál-
tozásbejegyzési kérelem előterjesztésére nyitva álló – a változás bekövetkezésétől számítandó 
– 30 napos határidőt meghatározó rendelkezésnek. Álláspontunk szerint azonban nem tekint-
hető aggályosnak a 15 napot kitűző cégbírói rendelkezés, figyelemmel arra, hogy a változás-
bejegyzési kérelem benyújtására okot adó körülmény jóval a felhívó végzés kibocsátása előtt 
következik be, tehát a cégeknek biztosítva van – 15 napos határidő ellenére is – az egyébként 
változásbejegyzési kötelezettség teljesítésére meghatározott 30 nap.

Az SZTC-t illetően egyedülálló eljárási megoldásra kell felhívni a figyelmet, itt ugyanis a 
kérelemre folyó eljárás keretében az előzetes felhívó végzés eredménytelenségét  követően a 
cégbíró a következő végzéssel megkeresi a kérelmezőt: „A cégbíróság felhívja a kezdeményezőt, hogy 15 – 
máskor 30 – napon belül nyilatkozzon, a kérelmezett a törvényes rendjét helyreállította-e. Ha a kérelmező 
a végzésbe foglalt felhívás ellenére nem nyilatkozik, akkor a cégbíróság ezt úgy értékeli, hogy a cég törvényes 
működése helyreállt és az iratokat további intézkedés nélkül irattárba helyezi.”145 146 

Véleményünk szerint ezzel lehetőség nyílik a cégtörvényességi eljárás lezárására a jogsértő 
állapot helyreállításának hiátusában is, amely viszont a Ctv. 79. § (3) bekezdésbe foglalt köve-
telménnyel összeegyeztethetetlen, feltéve, hogy a kérelmező a jogsértő állapot megszünteté-
séről nem szerez bizonyosságot és ennek következtében nem nyújt be nyilatkozatot vagy, ha 
az általa megismert törvénysértő működésre utaló adatok ellenére mulasztja el vagy terjeszti 
elő késedelmesen kérelmét fenntartó nyilatkozatát. A késedelem és a mulasztás kapcsán arra 
azért utalni kell, hogy ha utóbb a kérelmező részéről igazolási kérelem és a kérelem fenntar-
tásáról rendelkező nyilatkozat előterjesztésre kerül, úgy azokat cégbíróságok a Pp. vonatkozó 
szakaszai147 alapján kötelesek elbírálni. 

Mindemellett azért is tekintjük aggályosnak e végzést, mivel ezzel a cégbíróság –mintegy 
igazságszolgáltatási feladatát megosztva a kérelem előterjesztőjével – a kérelmezőt is bevonja 
az eljárás további menetének a meghatározásába, valamint a jogalkalmazói döntés artikulálá-
sába, a jogszabályi felhatalmazottság hiánya ellenére.

2.1.2. Lehetséges jövőbeni szankciók
Ezen logikai egységnek két végpontja van: a BKTC, amelyhez a legkülönbözőbb variációkat 

rejtő végzések kapcsolódnak és az FTC, amely az ismételt felhívó végzés eredménytelenségére 
nézve nem jelölt meg jövőben alkalmazandó intézkedéseket, legfeljebb akkor, ha ismételten 
került kibocsátásra a végzés, ekkor ugyanis a felhívás már megszűntnek nyilvánítás terhe mellett 
történt.148

A BKTC esetén annak érdekében, hogy az ismételten kibocsátott törvényes működés hely-
reállítására irányuló felhívás ne csupán ’pusztába kiáltott szó’ legyen, a cégbírák – kilátásba 
helyezik a következő szankciókat: Ctv. 81. §,149 Ctv. 81. § (1)-(6) bekezdések,150 a céget, vagy az 
eljárásra okot adó vezető tisztségviselőt sújtó pénzbírság vagy az intézkedés súlyához igazodó 
fokozatosság betartása nélkül a cég megszűntnek nyilvánítás,151 vagy egyszerűen a megszűnt-
nek nyilvánítás.152

144 Ctv. 34.§ (1) bekezdése és 50.§ (6) bekezdése
145 Cgt. 06-11/000052; Cgt.06-10/000342; Cgt.06-10/000329
146 Egyébként a három ügyből kettőben a kérelmező fenntartotta, egyben visszavonta a kérelmét.
147 Pp. 106.§ (1) bekezdése; 107.§-a; 109.§ (1) bekezdése és (3)-(4) bekezdései
148 Cgt.01-09/0144311
149 Cgt.13-10/003272; Cgt.13-10/001660
150 Cgt.13-10/003936
151 Cgt.13-10/003358; Cgt.13-11/000136; Cgt.13-10/003745 
152 Cgt.13-10/003272; Cgt.13-09/002104
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A KTC és az SZTC a korábbiakban is ugyanilyen gyakorlatot követ.
Végül, kulcsfontosságú annak kiemelése, hogy a végzés kibocsátása után az eljárás kétféle 

eredménnyel zárulhat: az eljárás megszüntetésével153 vagy a cégtörvényességi eljárás továbbfolytatásával.
Összegzésképpen mind a négy cégbíróság tekintetében kijelenthető, a felhívó végzések csekély 

számban154 voltak eredményesnek, azok is annak köszönhetően, hogy a cégek változásbejegy-
zési kérelmek benyújtásával mintegy visszaállították a törvényszerű működésüket.

Ami az eredménytelenség után kiszabott soron kövező szankciókat illeti, az általunk elem-
zett cégbíróságok két csoportba oszthatóak. Egyik csoportot a BKTC és az FTC alkotja, ahol 
sosem kerül pénzbírság kivetésre, illetve felügyelőbiztos kirendelésre. Velük szemben, a másik 
csoportot alkotó KTC és az SZTC ezeket is foganatosítja. Mindent összevetve, a cégügyekből 
levonható az a megállapítás, hogy önmagában a cégek a tényleges hátrányt nem okozó felhívó 
végzés eredményeként nem állítják helyre a törvényes működésüket, ennek folyományaként 
újabb intézkedések kerülnek alkalmazásra: többnyire a törvényes működés helyreállítására 
vonatkozó ismételt felhívás,155 ennek sikertelensége esetén – vagy ennek mellőzésével közvet-
lenül – pedig a végső szankciót jelentő további működéstől való eltiltás, egyben megszűntnek 
nyilvánítás és a kényszer-végelszámolás elrendelése.156

2.2. A pénzbírság kiszabása

A következőkben arra az esetre hívjuk fel a figyelmet, amikor a cégbíróság pénzbírsággal 
sújtja a céget vagy – ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárás alapjául szol-
gáló okot a vezető tisztségviselőt szolgáltatta – a vezető tisztségviselőjét;157 ez az egyetlen 
szankció, melynek kiszabására tehát nem csak a céggel szemben nyílik lehetőség. Elöljáróban 
érdemes elmondani, hogy a pénzbírságot kiszabó végzések száma minimális, 158 amely igazolja 
a szankció sikertelenségét. 

Ennél az intézkedésnél – álláspontunk szerint159 – öt szempont determináló: milyen szankció 
alkalmazása után, kivel szemben, milyen mértékű pénzbírságot, milyen intézkedés terhe mellett szabnak 
ki és mennyi időt biztosítanak a törvényes működés helyreállítására. 

A továbbiakban e szempontok szem előtt tartásával igyekszünk teljes és átfogó képet nyúj-
tani: a szankció kiszabására minden esetben a Ctv. 81. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhívást 
tartalmazó végzés eredménytelensége miatt kerül sor, e tekintetben tehát a cégbírák részéről 
a fokozatosság elve kerül megtartásra.160 

A szankció közvetlen célja a cég, illetve a vezető tisztségviselő vagyonában okozott értékcsök-
kenés útján a cég törvényszerű magatartásra szorítása. 

A törvény azáltal, hogy 100 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedő pénzbírság kiszabására ad 
lehetőséget, igen széles skálát biztosít a cégbíróság számára a bírság mértékének a megállapítá-
sára nézve. A bírság összegének eldöntésénél természetesen a jogsértés súlyára, jellegére, a cég 
cégbíróság által ismert vagyoni helyzetére és az előzetesen igénybe vett szankciók eredményére 
153 Ctv. 80.§ (3) bekezdése
154 Számszerűsítve, FTC esetén csupán három: Cgt.01-10/003020; Cgt.01-09/903572; Cgt.01-10/012207; BK-

TC-nél csupán két: Cgt.13-10/003636; Cgt.13-11/000128; SZTC esetében egy ügyben: Cgt.06-10/000802; KTC-
nél esetén pedig teljesen hatástalan volt.

155 Ctv. 81.§-a (1) bekezdésének a) pontja
156 Ctv. 81.§ (6) bekezdése; 84.§ (1)-(2) bekezdései; 117.§ (1)-(2) bekezdései
157 Ctv. 81.§-a (1) bekezdésének b) pontja
158 Mindössze tizenkilenc cégügyben fordult elő.
159  Sajnálatos módon az általunk feldolgozásra került irodalmak szűkszavúan fogalmaznak e szankciót illetően.
160 Cgt.03-03/100307 szám alatti ügyben három egymást követő törvényes működésre felhívó végzés kibocsátása 

után kerül sor ezen intézkedés igénybevételére.
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figyelemmel kell a cégbírónak eljárnia.  Habár tág határok között van lehetősége a bírság mérté-
kének meghatározására, ennek ellenére rendre 100 000 Ft mértékű bírság kerül megállapításra a 
cégbírák részéről. Ettől eltérő tartalmú végzés kibocsátására csak 2 esetben került sor, amikor a 
BKTC-nél 200 000 Ft értékben, az SZTC-nél pedig 1 000 000 Ft értékben került maximalizá-
lásra a szankció. Az utóbbi pénzbírságot kiszabó végzés ellen egyébként fellebbezést terjesztet-
tek elő,161 amely beadványt a tartalma alapján162 az SZTC igazolási kérelemként kezelte és maga 
bírált el,163 megvizsgálva az előadott indokolást, azt, hogy a kiszabott bírság összege méltányos 
volt-e, illetőleg annak a felhívással egy időben történt-e kiszabása,164 illetve, hogy a hiánypótlási 
kötelezettségét sorozatosan elmulasztotta-e.165 Mindezek érdemi mérlegelése után a cégbíróság 
helyben hagyó döntést hozott, a korábbi végzését hatályon kívül helyezte, külön végzésében 
pedig 500 000 Ft mértékű pénzbírságot szabott ki a céggel szemben.166

A pénzbírság alkalmazása a gyakorlatban nem önmagában alkalmazott intézkedés, vala-
mennyi végzésbe belefoglaltatik – mint ahogyan erre már korábban utaltunk – a törvényes 
működés helyreállítására szóló felhívás is, eltérés legfeljebb abban tapasztalható az egyes cég-
bíróságok között, hogy a törvényes működés helyreállítására mennyi időt biztosítanak: fősza-
bály szerint 15 nap, kivételes jelleggel 8 nap,167 esetlegesen 30 nap168 került kitűzésre.

Arra az esetre, ha a végzésben foglaltak nem kerülnének a cég részéről teljesítésre, a cég-
bíróságok későbbiekben alkalmazandó intézkedésként többnyire a megszűntnek nyilvánítást 
jelölték meg, kivételes jelleggel a felügyelőbiztos kirendelésével,169 vagy a pénzbírság ismételt 
alkalmazásával fenyegettek.170

Abból, hogy a kutatómunka során csak szórványosan találtunk pénzbírságot kiszabó végzé-
seket, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a cégbírák e szankciót nem tartják alkalmasnak 
a fantomcégek törvényes működésének helyreállítására, teljesen érthető módon. Ugyanis, ha 
abból indulunk ki, hogy a vezető tisztségviselő elérhetetlen, ami a legtöbb tényállás alapja, 
akkor nincs racionális indoka az intézkedés alkalmazásának, mert az intézkedés elérhetetlen 
személlyel szemben nem lesz kikényszeríthető és kizárólag a Törvényszék Gazdasági Hivatala 
számára fog be nem hajtható követelést jelenteni. Mindent egybevetve, pártolandónak tekint-
jük e szankció mellőzése mellett állást foglaló BKTC-i és FTC-i gyakorlatot. 

2.3. Felügyelőbiztos kirendelése

A felügyelőbiztos171 legfeljebb 90 napra történő alkalmazására a cégbíróság kérelemre vagy 
hivatalból akkor jogosult, ha cég törvénysértő működése rendkívül komplikált okokra vagy 
csak hosszú idő alatt kiküszöbölhető mulasztásra vezethető vissza, esetleg ha a cég jogsérté-
sének helyreállítása más eszköz segítségül hívásával nem lehetséges. 172

161 Ctv. 72.§ (2) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 233.§-a (3) bekezdésének b) pontjaalapul vételével
162 Pp. 3.§ (2) bekezdése
163 Pp. 109.§ (1) bekezdése
164 Pálinkásné: Pénzbírság a cégeljárásban III., 12. p.
165 Kúria Cgf. II.30.898/2000/5.
166 A Kúria Cgf. II. 30.898/2000/5. judíciumában leszögezte, hogyha a cég a bírság elkerülése végett semmit sem 

tesz, hiánypótlási kötelezettségét sorozatosan elmulasztja, nem állapítható meg olyan fontos ok, amely magatar-
tását méltányolhatóvá tette volna és a pénzbírságot kiszabó végzés megváltoztatását indokolná.

167 Cgt.13-10/001678
168 Cgt.06-10/000930
169 Cgt.03-09/116419; Cgt.03-09/113290; Cgt.03-09/116069
170 Cgt.03-06/110341
171 minden vizsgált ügyben ügyvéd
172 Ctv. 81.§-a (1) bekezdésének e) pontja; Társasági törvény, Sárközy: i.m.: 713. p.



54

A kutatás során csak a KTC-nél találkoztunk e szankció foganatosításával, mégpedig olyan 
cégügyekben,173 amelyekben a cég fantomizálódása mellett egyébiránt a beszámoló letétbe 
helyezési kötelezettség is elmulasztásra került.

Valamennyi esetben a törvényes működés helyreállítására vonatkozó felhívás és a pénzbír-
ság eredménytelensége után került alkalmazásra az intézkedés – mintegy betartva a fokoza-
tosság elvét –, azonban egyik ügyben sem volt célravezető: egy eset kivételével174 – az ismételt 
felhívó végzés kibocsátása és végül a megszűntnek nyilvánítás követte.175 

Teljesen egyetértünk e szankció – és a pénzbírság – mellőzésével, hiszen látva a cégbíróságok gya-
korlatát, konstatálható, egyik szankció sem vezetett a törvényes működés helyreállításához. 
A szankciók mellőzése mellette szóló érvként egyrészt az eljárás elhúzódásának megakadá-
lyozását látjuk, másrészt a felügyelőbiztos kirendelésével járó költségek kiküszöbölését, amit 
egyébként a kérelemre indult eljárásban a kérelmezőnek kellene előzetesen viselnie, hivatal-
bóli eljárásban pedig a kérelmezett cégnek, amely elérhetetlensége folytán erre nyilván nem 
lesz kötelezhető, következésképpen – pénzbírsághoz hasonlóan – szintén a Magyar Állam ol-
dalán fog vagyoni hátrányt jelenteni.  Emellett arról se feledkezzünk meg, hogy a cégbírónak 
mindig a törvényes működés helyreállítása szempontjából a lehető legalkalmasabb intézkedés 
kiválasztására kell törekednie, márpedig a fantomizálódott cégek esetében, amelyekkel előre 
látható módon nem valósítható meg a kapcsolatfelvétel, és amelyektől nem szerezhető meg a 
cég iratanyaga, ami egyébként a felügyelőbiztos munkájának kiindulópontja, előzetesen nem 
lehet mást valószínűsíteni, mint a szankció eredménytelenségét.

2.4. A megszűntnek nyilvánítás

A végső, egyben legsúlyosabb szankció: a cégek megszűntnek nyilvánítása, amelynek alkal-
mazására akkor kerül sor, amikor a cégbíróság az általa alkalmazott szankciók ellenére nem éri 
el, hogy a cég notórius jogsértő működésével felhagyjon. Tekintve, hogy végső eszközről van 
szó,176 a cégbíróság köteles előzetesen felhívni a céget határidő tűzésével a jogkövető magatar-
tásra, és egyúttal figyelmeztetni a mulasztás jogkövetkezményére.177

A hatályos Ctv. szakított a fokozatosság elvének merev alkalmazásával:178 a társaság további 
működéstől való eltiltására, megszűntnek nyilvánítására és jogutód nélküli megszűnésére már 
egyetlen intézkedés sikertelen alkalmazását követően is sor kerülhet, feltéve, hogy a cégbíró-
ság megítélése szerint további szankciótól sem várható eredmény; ehhez természetesen az 
eset összes körülményének vizsgálata és mérlegelése szükséges.179 

173 Cgt.03-06/104123;Cgt.03-09/113290;Cgt.03-09/116419; Cgt.03-09/116069; Cgt.03-09/113370; Cgt.03-
09/115402

174 Cgt.03-09/115402: itt a megszüntetési eljárás keretében Ctv. 90. § (4) szerinti tagok felhívására került sor.
175 Cgt.03-06/104123; Cgt.03-09/113290; Cgt.03-09/116419; Cgt.03-09/116069; Cgt.03-09/113370 
176 Pálinkásné Mika Ágnes szerint – a Ctv-hez fűződő kommentárokban foglaltakkal szemben – a céget megszűnt-

nek nyilvánító végzés már nem szankció, hanem az ügy érdemében hozott, az eljárást befejező olyan határozat, 
amelynek meghozatalára akkor kerül sor, ha a megelőzően alkalmazott intézkedés ellenére sem állította helyre a 
cég a törvényes működését. (Pálinkásné: A törvényességi felügyeleti eljárás új rendelkezései, figyelemmel a Pp. 
szabályainak alkalmazására 7. p.)

177 Ctv. 84.§ (1) bekezdése; Pálinkásné: A törvényességi felügyeleti eljárás új rendelkezései, figyelemmel a Pp. szabá-
lyainak alkalmazására, 6-12. pp. 

178 Az rCtv. főszabályként a fokozatosság elvének követelményét támasztotta,– kivételes jelleggel – mégis lehetővé 
tette a cégbírák részére a megszűntnek nyilvánítás alkalmazását abban az esetben is, amikor előzetesen nem ke-
rült sor valamennyi intézkedési lehetőség kimerítésére. (Gál J.: Törvényességi felügyeleti változások, Céghírnök, 
1997/4., 11. p.)

179 Ctv. 84.§ (2) bekezdése; Fővárosi Ítélőtábla 16. Cgtf.43.906/2009/2.; Gyarmati-Rózsa-Szegediné: i.m. 350. p.
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Arra vonatkozóan, hogy mikor kerül sor a cég megszűntnek nyilvánítására, cégbíróságon-
ként változatos képet találunk. Az SZTC és a BKTC esetében e szankció tipikusan harma-
dik-negyedik lépésként került foganatosításra, előzetesen: a törvényes működésre irányuló 
ismételt felhívás, a pénzbírság és az ismételt felhívás 180 vagy egyszeri181- kétszeri182 ismételt 
felhívás került alkalmazásra. Az FTC ügyvitelében csupán egyetlen cégügyben valósult meg 
– az ismételt felhívást követően – a cég megszűntnek nyilvánítása.183 A KTC – a fentiektől 
eltérően – „a fokozatosság elvét messzemenőkig megtartva” jár el, mivel a cég megszűntnek 
nyilvánítása előtt a következő intézkedésekkel törekszik a cég jogsértő helyzetének a helyre-
állítására: leggyakrabban a törvényes működésre irányuló felhívás, a pénzbírság, a felügyelő-
biztos kirendelése, valamint az ismételt felhívás184 vagy az ismételt felhívás, a pénzbírsággal 
sújtás,185 elvétve pedig kétszeri törvényes működés helyreállítására irányuló ismételt felhívás.186

A cégbíróságok gyakorlatának elemzése eredményeként megállapítható, hogy KTC kivé-
telével a bíróságok a cég közhiteles regiszterből való törlése előtt tipikusan egy-két enyhébb 
súlyú jogkövetkezménnyel járó intézkedést alkalmaznak; a Ctv. 81. § intézkedéseinek egymást 
követő alkalmazása, véleményünk szerint is csak az eljárás időbeni elhúzódását jelentené anél-
kül, hogy eredményre vezetne.   

Az ügy érdemében hozott, eljárást befejező, megszűntnek nyilvánító végzésben – figyelem-
mel a hitelezői érdekek minél teljesebb kielégítésének a követelményére – a cég működéstől 
való eltiltása, megszűntnek nyilvánítása mellett egyúttal rendelkezni kell a cég jogutód nélküli 
megszűnésére irányuló eljárást kell kezdeményezni, ha pedig a cégre vonatkozó anyagi jogsza-
bályok szerint sem végelszámolás, sem felszámolás nem foganatosítható, úgy ennek tényéről  
haladéktalanul értesíteni kell az állami adóhatóságot.187

A végzésekben egyöntetűen kényszer-végelszámolási eljárás, mint szankció jellegű törvé-
nyességi felügyeleti eszköz188 iránti intézkedés került rögzítésre; viszont annak folyománya-
ként, hogy az esetek többségében sikertelen volt a cég képviselőjével való kapcsolatfelvétel, 
emiatt pedig nem került átadásra a társaság iratanyaga, illetőleg vagyona, a végelszámolók 
rendre a végelszámolási eljárás befejezettnek nyilvánítást és egyúttal felszámolási eljárást el-
rendelését kérték a cégbíróságtól.189 A cégbíróság valamennyi érintett cégügyben megállapí-
totta a végelszámolói kérelem megalapozottságát, végzésében pedig kezdeményezte a társaság 
felszámolását;190 ugyanezen végzésben döntött arról is, hogy végelszámolót – erre irányuló 
kérelmére tekintettel – jelöli-e ki felszámolóként191 is. Korábban abban a kérdésben, hogy a 

180 Cgt.06-11/000052; Cgt.06-10/000913
181 Cgt.06-10/000945; Cgt.06-10/000961
182 Cgt.06-11/000006
183 Cgt.01-09/903690
184 Cgt.03-09/104123; Cgt.03-09/115240; Cgt.03-09/113290; Cgt.03-09/116419; Cgt.03-09/116069
185 Cgt.03-09/109533; Cgt.03-03/100307; Cgt.03-06/111189; Cgt.03-06/000161
186 Cgt.03-09/113740
187 Ctv. 84.§ (1) bekezdése
188 Fővárosi Ítélőtábla 13. Cgf.43.427/2008/3.
189 Jelen esetben tehát a végelszámoló nem maga kezdeményezte a felszámolási eljárást a csődeljárásról és a fel-

számolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 22.§-a (1) bekezdésének b) pontja alapján, hanem a fent 
hivatkozott jogszabály 22.§-a (1) bekezdésének c) pontja alapul vételével a cégbíróságtól kérte azt. (lásd erről még 
Nochta T.: Társasági jog, Dialóg Campus, Bp.-Pécs, 2011., 206-209. pp.) Ezen megoldást egyébként Zóka Ferenc 
a Pp. 227.§ (1) bekezdése alapján, a bíróságnak a végelszámolást elrendelő határozatához való kötöttsége folytán 
teljesen elfogadhatatlannak tekinti. (A cég működéstől eltiltása, és megszűntnek nyilvánítása, Céghírnök, 2003/3., 
3. p.) 

190 Cgt.13-10/002843
191 Juhász L.: Felszámolás-felszámolási költségek Gazdaság és Jog 2006/5., 5. p.: „A bíróság által végzéssel kijelölt, állami 

feladatokat ellátó teljesítési segéd (megbízott), aki elsősorban a hitelezői érdekek hordozója teljes anyagi felelősség mellett.”; Bíró Gy.: 
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végelszámoló kinevezhető-e egyazon eljárásban felszámolónak is, a jogalkalmazói gyakorlat 
három irányba mutatott. 

A Szegedi Ítélőtábla e kérdésben a következőképpen foglal állást:„a körülmények ismeretében, 
a munka és a költségmegtakarítás érdekében a végelszámoló felszámolókénti kijelölése kifejezetten indokolt, 
praktikus és ilyen módon garantált a végelszámolási tisztet ellátó felszámolási szervezet költségeinek legalább 
részben való megtérülése;”192 egyszóval nem tartotta aggályosnak a végelszámoló felszámolóként 
való kijelölését ugyanazon cégeljárásban. Pest megyében a cégbírói végzésekből az olvasha-
tó ki, hogy csak abban az esetben került ugyanazon személy egyazon eljárásban végelszá-
molóként és felszámolóként kirendelésre, amennyiben a végelszámolói eljárásban felmerült 
költségigényéről lemond.193 A harmadik álláspontot képviselők teljesen elzárkóznak e fenti 
megoldástól, arra hivatkozva, hogy a végelszámolóként eljáró személy a felszámolási eljárás-
ban végelszámolói díja, költségtérítése, Áfa-követelése erejéig maga is követelést fogalmaz 
meg. A jelenleg követendő, viszonylag egységesnek tekinthető álláspont a Szegedi Ítélőtábla 
döntésével azonos.

Végső lépésként nem marad más, mint a cég cégjegyzékből való törlése, a cég megszün-
tetése: a cég jogutód nélküli megszűnésére  a cégbíróság törlést elrendelő végzése jogerőre 
emelkedésének napjával kerül sor,194felszámolási eljárás keretében pedig a felszámolási eljá-
rást lefolytató törvényszéknek az adós társaság megszüntetéséről szóló végzésének jogerőre 
emelkedésének napjával.195

Összegzésképpen, magunk részéről aggályosnak tekintjük a cégbíróság részéről a kényszer-vég-
elszámolási eljárás elrendelését, ugyanis előre belátható a végelszámoló tevékenységének si-
kertelensége, mindazon okoknál fogva, amelyeket már a felszámolóbiztos jogintézményénél 
ismertettünk. Ennek köszönhetően: a költségek duplikációja196 és az eljárás időbeni elhúzó-
dása következik be, jóllehet a forgalom biztonsága és a cégnyilvántartás közhitelessége meg-
követeli, hogy a körülményekhez képest a legrövidebb időn belül kerüljön sor a fantomcégek 
cégnyilvántartásból való törlésére. A törvényességi felügyeleti eljárás időtartamának csökken-
tésével többnyire megakadályozhatóvá válik a céggel szembeni, be nem hajtható követelések 
felhalmozódása. Mindezek tükrében üdvözítőnek tekinthető a jelenleg hatályos Ctv. azon ren-
delkezése, mely lehetővé tette, hogy a cégeket egyetlen eredménytelen, sikertelen intézkedés 
után is megszűntnek lehessen nyilvánítani, feltéve, hogy további szankciók céggel szembeni 
igénybe vétele már előre láthatólag meddő próbálkozásnak bizonyul.

VI. Záró gondolatok

A górcső alá vett cégbíróságok jogalkalmazói gyakorlatának összevetése, elemzése ered-
ményeként a következő megállapítások tehetőek: az egyes cégbírósági gyakorlatok, illetve a 
cégbírói döntések a Ctv. különféle bírói jogértelmezésnek teret engedő szabályanyagának kö-
szönhetően igen eltérő képet mutatnak. Minden egyes cégbíróság, minden egyes cégbíró sajá-
tosan értelmezi a Ctv. rendelkezéseket, s más utat követnek a cégek törvényes működésének 

A felszámoló jogi helyzete, Gazdaság és Jog, 1999/5., 11. p.: „névjegyzékbe felvett potenciális megbízott, aki a megbízója 
érdekében, annak költségére, díjérdekelten és legfeljebb működési készkiadásait kockáztatva végzi teljes anyagi felelősség mellett 
sajátos szaktudást igénylő feladatát”.

192 Szegedi Ítélőtábla Cgtf. III.30.442/2005/2.
193 Cgt.13-10/002843
194 Kúria Cgf. VII.32.815/1999.
195 Kúria 5/1999. Polgári jogegységi határozata
196 A végelszámoló és a felszámoló díja is megállapításra kerül.
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helyreállítása érdekében. Egyesek, élve a Ctv. adta széles szankcióskálával több intézkedést 
foganatosítanak a cég törlését megelőzően, mások a törvényes működés helyreállítására irá-
nyuló felhívást követően azonnal törlik a céget a cégnyilvántartásból. 

A lehető legalkalmasabb intézkedés kiválasztására vonatkozó elv álláspontunk szerint nem kerül 
betartásra, ennek legnagyobb akadályát egyébként a korábban hatályos cégtörvények által 
megkövetelt fokozottasság elvének cégbírák általi megtartásában látjuk, jóllehet ezen elv sem teljes 
mértékben kerül megtartásra, különösen BKTC és FTC gyakorlatában. Meglátásunk szerint 
a szankciók megválasztásánál irányadónak kellene tekinteni azt, hogy a céggel szembeni kap-
csolatfelvétel szinte lehetetlen, ennek folytán olyan intézkedések kiszabása, melyek a cég ol-
daláról elérhetőséget igényelnek, mellőzendőek, mivel ezektől eleve nem várható eredmény.

Véleményünk szerint a bejegyzéskor, valamint a már bejegyzett cégek működésének elle-
nőrzése során a jelenleg tapasztalhatónál fokozottabb figyelmet kellene fordítani a fantom-
cégek kiszűrésére. Ezen felül reményeink szerint a kutatás eredményei, a normaanyag és az 
egyénileg felépített elméleti megoldás, az alkalmazott módszertan, illetve az elemzett cégbí-
róságok döntési mechanizmusainak összevetése eredményeként megfogalmazott javaslatok 
és a de lege ferenda gondolatok alapul szolgálhatnak a Ctv. jövőbeni módosításának elméleti 
megalapozásához is; különösen az intézkedések ismételt és együttes alkalmazásánál, a pénz-
bírságot kiszabó és felügyelőbiztost kirendelő szankciók tükrében, valamint az eljárás meg-
szüntetés és a kérelem elutasítás kettősénél. 

A cégbíróságokon töltött idő alatt beláthatóvá vált, hogy a cégbírói karra nehezülő ügyteher 
a viszonylag rövidre szabott határidők megtartását szinte teljesen lehetetlenné teszi, ennek 
orvoslásául fontosnak tartjuk a későbbiekben a határidők meghosszabbítását, biztosítva ezzel 
a megalapozott bírói döntések meghozatalához szükséges időt.

Meggyőződésünk szerint a 2012. év elején módosított Ctv. rendelkezések a fantomcégekkel 
szembeni fokozottabb küzdelmet hivatottak szolgálni különösen: 
•	 a kiemelt jelentőségű az ún. adóregisztrációs eljárást,197 
•	 az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem illetékének számottevő meg-

emelése,198 valamint 
•	 a Ctv.199 és a Gt.200 vezető tisztségviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi,201

•	 a tisztség viselését kizáró, 
•	 a társaságok fizetésképtelen helyzetében a vagyoni felelőssége tágulását, illetve 
•	 tagsági jogviszony létesítését szigorító szabályai. 

Továbbá üdvözlendőnek tartjuk, hogy – 2012. március 1-i hatállyal – egyrészről visszaál-
lítják a kézbesítési megbízott intézményét,202 másrészről, hogy kivezetésre kerül a Ctv-ből az 
ügyvédi székhelyszolgáltatás cégtörvényben történő szabályozása és, hogy a székhelyvalódiság 
vizsgálatának jogát újra a cégbíróság hatáskörébe visszaadják,203 belátva, hogy e jogosultság 
kizárólag ügyvédekre és közjegyzőkre telepítése önmagában nem vezet eredményre. 

197 Ctv. 36.§ (4a) bekezdése
198 Itv. 45.§ (3) bekezdése Hatályos: 2012. III. 1-től.
199 10.§ (3) bekezdése; 22/A.§-a; 24.§-a (1) bekezdésének h) pontja; 27- 29.§§-ok egyes rendelkezései Hatályos: 2012. 

III. 1-től.
200 5.§ (5) bekezdése; 23.§ (3)-(9) bekezdései; 30.§ (3) bekezdése Hatályos: 2012. III. 1-től.
201 Újdonság: az összeférhetetlenséget a jövőben a bűnügyi nyilvántartó szerv fogja végezni.
202 Ctv. 31.§-a
203 Ctv. 7.§-a
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A kodifikációs bizottság maga is felfigyelt a „csalárd csődöt okozók”204 térhódítására, ame-
lyekkel szemben fel kívánja venni a harcot. Ennek érdekében kerül bevezetésre a kényszer-
törlési eljárás.205 

A kutatás alapján azonban megállapítható, hogy a jelenlegi és a közeljövőben hatályba lépő 
szabályok csupán kezdeti lépések a kívánt cél, a fantomcégek ellehetetlenítésének eléréséhez. 
A jogalkotónak át kell gondolni a hatályos rendelkezéseket és meg kell találnia a helyes lépése-
ket annak érdekében, hogy a tudatosan hátrányos szervezeti politikát folytató cégek anomáliái 
ne egy esetleges csőd, vagy felszámolás után kerüljenek napvilágra.

Meglátásunk szerint komoly kihívást jelent a jelenleg több irányba mutató cégbírósági jog-
alkalmazó gyakorlatot egységes útra terelése. Ennek érdekében a jövőben mind a Kúriának 
és az Ítélőtábláknak, mind a jogalkotónak komoly szerepet kellene felvállalnia. Reményeink 
szerint a jövőben egy gyakorlati tapasztalatokon nyugvó, ésszerű megoldásokat, többnyire 
kógens jellegű rendelkezéseket magában foglaló Ctv. kerül megszövegezésre. 
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Témavezető: Dr. Karsai Krisztina, egyetemi docens

Bevezetés

A szervezett bűnözés napjaink kriminális, sőt társadalmi életének egyik legégetőbb problé-
mája. Bár különféle bűnbandák, bűnöző szervezetek már a középkorban is léteztek, a modern 
értelemben vett szervezett bűnözés jelentősége a XX. század második felében kezdett foko-
zatosan felerősödni. Az egyre sokoldalúbbá váló, „kifinomultabb” módszereket alkalmazó és 
a politikai életet is helyenként már befolyásolni képes bűnöző szervezetek mind nagyobb kihí-
vás elé állították az ellenük fellépni kívánó állami bűnüldöző szerveket. Ráadásul a kezdetben 
kizárólag egy állam határain belül tevékenykedő, hazai célok megvalósítására létrejött bűnöző 
csoportok, kihasználva a globalizáció, a technikai, közlekedési fejlődés nyújtotta lehetősége-
ket, fokozatosan terjesztették ki tevékenységüket külföldi területekre, ami szükségképpen ve-
tette fel a nemzetközi együttműködés igényét az ellenük folytatott küzdelemben.1 Az is hamar 
nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományos, bilaterális megállapodások nem jelenthetnek igazán 
hatékony megoldást a sok esetben országokon vagy kontinenseken átívelő bűnhálózatokkal 
szemben, így nem meglepő, hogy több nemzetközi szervezet, illetve társaság is napirendjére 
tűzte a kérdést. Ezek közül kiemelhető az ENSZ, melynek keretében több fontos megállapo-
dás is született (1994. Nápolyi Deklaráció, 2000. Palermói Konvenció).2

A tagállamok hasonló jogi kultúrája, földrajzi közelsége és a formálódó közös jogrend miatt 
a nemzetközi szervezetek törekvéseinél jóval hatékonyabb fellépésre nyílt lehetőség az euró-
pai integráció keretei között. Az ennek szellemében született dokumentumok főként rendőr-
ségi, illetve büntetőjogon kívüli együttműködésre vonatkoznak, valamint büntető eljárásjogi 
intézkedéseket tartalmaznak. Nem elhanyagolható azonban a büntető anyagi jogi szabályok 
közelítését célzó rendelkezések szerepe sem, melyek nélkül előbbiek is bizonytalan alapokon 
nyugodnának. A büntető jogszabályokat és ezáltal a nemzeti szuverenitást érintő jogharmoni-
zációs törekvések mindenesetre rendkívül kényes területet képeznek, melytől így csak lassabb 
ütemű eredmények várhatók.

Ennek ellenére dolgozatomban az Európai Unió szervezett bűnözéssel szembeni joghar-
monizációs törekvéseinek e szegmensével kívánok foglalkozni. Nem célom ugyanakkor min-
den anyagi jogi vonatkozású kérdést részletesen érinteni, így nem térek ki például a szankci-

1 BERTA 2006. 431. o.
2 Jelentős eredményeket mutatott fel a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (Association Internationale de Droit 

pénal) is, mely a Budapesten tartott 1999-es kongresszusán négy szekcióban tárgyalta a szervezett bűnözés bün-
tetőjogi vonatkozásait, melyről határozatok is születtek. Ld. HOLLÁN 2000. 115-123. o.
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ókkal, jogi személyekkel, büntethetőséget megszüntető okokkal kapcsolatos, vagy a szerve-
zett bűnözéshez köthető egyéb bűncselekményekre vonatkozó rendelkezések bemutatására. 
Munkám fókuszában azok a jogharmonizációs törekvések során megfogalmazott tényállások 
állnak, melyek önmagukban vonatkoznak a szervezett bűnözésre. Célom, hogy rávilágítsak e 
deliktumok alkalmazásának szükségességére, valamint, hogy ismertessem az egyes változatok 
közötti eltéréseket, és az e mögött húzódó különféle dogmatikai megfontolásokat.

Az uniós vívmányok, illetve különösen a csak javaslatban rekedt megoldások elemzéséhez 
több helyen felhasználtam a sok tekintetben ezek mintájául szolgáló olasz szabályozást. Köz-
ismert, hogy a szervezett bűnözés különös relevanciával bír Olaszország esetében, tekintettel 
a történelmi hagyományokra és a jelenség aktuális helyzetére. Ennek köszönhetően az ottani 
jogalkotó olyan tapasztalatokból meríthet, olyan speciális jelenségekre kell reagálnia, melyek-
kel Európa más országaiban kevésbé találkozhatunk. Az olasz szabályozásra való utalást így 
két tényező is indokolja. Egyrészt a speciálisan a maffiára, illetve az egyéb – európai viszony-
latban is elterjedt – bűnszervezetekre vonatkozó rendelkezések elhatárolása történhet meg 
ezáltal. Másrészt a jelenséggel már régebb óta és intenzívebben szembeszállni kényszerülő 
büntetőjogi felfogás összevetése (elsősorban) a hazánkban tapasztaltakkal érdekes eltérésekre 
világít rá, ami természetesen a két jogrendszer közötti általános dogmatikai különbségekből 
is fakad.

A fenti célkitűzéseknek megfelelően, a szervezett bűnözéssel szembeni európai uniós fellé-
pés vázlatos történeti ismertetése után, dolgozatomat az e jelenséggel kapcsolatos fogalmak 
bemutatásával kezdem, melyek kiindulópontot és alapot jelentenek a továbbiakban elemzésre 
kerülő tényállások számára. Az uniós jogforrásokban megfogalmazott önálló bűncselekmé-
nyeket először elhelyezem a szervezett bűnözés elleni fellépés eszközrendszerében, majd a 
vonatkozó dogmatikai és gyakorlati problémák felvetésével, a diszpozíciók jellege szerint cso-
portosítva elemzem azokat, kiegészítve a hatályos dokumentumokban ugyan nem szereplő, 
de a jogalkotási folyamatban megjelenő más elkövetési magatartások, tényállás-variánsok be-
mutatásával. Végül azt vizsgálom meg, hogyan illeszthetők az itt elemzett bűncselekmények 
a fennálló nemzeti büntető jogrendekbe, figyelembe véve az olasz és a magyar szabályozás 
közötti eltéréseket.

I. Az Európai Unió szervezett bűnözéssel szembeni fellépésének 
történeti áttekintése

Bár az Európai Közösségek, illetve Unió már korábban is tett lépéseket a szervezett bűnö-
zés jelenségének felmérése, visszaszorítása érdekében, a kérdéssel átfogóan először az 1997. 
június 16-17-i amszterdami Európai Tanács foglalkozott. Az itt elfogadott Akciótervben3 
főként a bűnüldözést segítő, koordinációs jellegű és a kriminológiai kutatások fejlesztését, 
egyeztetését előmozdító, valamint a szervezett bűnözés terjedésének megelőzését szolgáló 
ajánlások kaptak helyet. E dokumentum ugyanakkor a jogközelítésre nézve is megfogalma-
zott egy konkrét javaslatot, mégpedig a bűnszervezetben részvétel kriminalizálására vonatko-
zóan. Ez utóbbi felhívásnak tett eleget a Tanács 1998. december 21-én elfogadott együttes 
fellépésével, melyben elsőként fogalmazták meg a büntetőjogi harmonizáció alapját jelentő 
bűnszervezet fogalmát is.4

3 Action plan to combat organized crime (A továbbiakban: Akcióterv 1997.)
4 Együttes fellépés, amelyet a Tanács az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikke alapján fogadott el az Európai 
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Az új évezred kezdetére az Európai Tanács kidolgozott egy átfogó stratégiát a szervezett 
bűnözés megelőzése és ellenőrzése témájában.5 A Millenniumi Stratégia széles körben, külön-
böző jogi és nem jogi területek aspektusait figyelembe véve foglalkozott a szervezett bűnözés 
elleni fellépés kérdésével, de a bűnszervezetiség büntető anyagi jogi vonatkozásai tekintetében 
nem hozott újdonságot az Együttes fellépéshez képest.

Az Európai Uniónak az Amszterdami Szerződés által átalakított harmadik pillére a szerve-
zett bűnözés elleni büntetőjogi közös fellépés számára is új lehetőségeket teremtett. A joghar-
monizációs törekvések számára a legfontosabb előrelépést a jogforrási rendszer új jogi eszkö-
ze, a kerethatározat jelentette, melynek a szervezett bűnözés tárgyában történő „bevetésére” a 
2000-es évtized második feléig várni kellett. Ennél hamarabb, 2002. június 13-án megszületett 
ugyanakkor egy kerethatározat a terrorizmus elleni küzdelem tárgyában,6 melynek több ren-
delkezése a későbbi szervezett bűnözést érintő kerethatározatban is visszaköszönt (pl.: szer-
vezett csoport fogalma, bűnszervezet irányítása, szankciók, „jutalmazó” tényállások). Szintén 
hatással volt a későbbi jogalkotásra, hogy az Európai Közösség 2004. május 21-én jóváhagyta 
a palermói ENSZ-Egyezményt,7 melynek megalkotásában is szerepet játszott korábban.

A Bizottság végül 2005-ben benyújtotta kerethatározat-javaslatát,8 melyet, az Európai Parla-
ment állásfoglalásában9 javasolt módosításokat figyelembe véve, 2008. október 24-én fogadott 
el az Európai Unió Tanácsa.10 E dokumentum a szervezett bűnözéssel kapcsolatos uniós 
jogharmonizáció eddigi leghatékonyabb eszköze, rögzíti az anyagi és eljárásjog a jelenséggel 
kapcsolatban felmerült fő kérdéseiben (bűnszervezet fogalma, büntetendő tényállások, szank-
ciók, jogi személyek felelőssége, joghatóság, különleges körülmények) eddig elért eredménye-
ket. A továbbiakban e rendelkezések közül részletesen a szervezett bűnözéssel összefüggő 
büntetendő magatartások, tényállások kerülnek bemutatásra, mindenekelőtt kitérve az ezek 
kiindulópontját jelentő bűnszervezet-definíció elemzésére.

II. A fogalom-meghatározás kérdései

1. A szervezett bűnözés definiálásának nehézségei

A szervezett bűnözés jelenségének meghatározására számos, egymástól különböző defi-
níció született már, ami több körülménnyel is magyarázható. Egyrészt országonként eltérő 
megjelenési formája alakult ki a szervezett bűnözésnek, különböző eszközrendszerrel, szer-
vezettségi szinttel rendelkező bűnöző csoportok jellemzik e jelenséget, melyek tevékenységét 

Unió tagállamaiban a bűnszervezetben való részvétel bűncselekménnyé nyilvánításáról (98/733/IB) (A további-
akban: Együttes fellépés 1998.)

5 The prevention and control of  organised crime: a European Union strategy for the beginning of  the new millen-
nium. (A továbbiakban: Milleniumi Stratégia 2000.)

6 A Tanács kerethatározata a terrorizmus elleni küzdelemről (2002/475/IB)
7 A Tanács határozata az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményének az Európai 

Közösség nevében történő megkötéséről (2004/579/EK)
8 Javaslat a Tanács kerethatározata a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (A továbbiakban: Kerethatározat-javas-

lat 2005.)
9 Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló tanácsi kerethatá-

rozatra irányuló javaslatról (A továbbiakban: EP állásfoglalás 2005.)
10 A Tanács kerethatározata a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (2008/841/IB) (A továbbiakban: Kerethatáro-

zat 2008.) Preambulum 1.
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térségenként más-más bűncselekmények elkövetése kíséri.11 Másrészt a különböző tudomá-
nyágak képviselői is más-más oldalról közelítik meg a kérdést, ami szintén eltérő jellegű fogal-
mak megalkotását eredményezi.12

A definiálás problémája alapvetően két (vagy három) csoportra osztotta a szervezett bűnö-
zéssel szemben nemzetközi szinten fellépni törekvő kezdeményezéseket. Az egyik álláspont 
képviselői mindenáron olyan egységes fogalmat szándékoztak alkotni, melynek összetevői 
szükségképpen feltételei is a jelenség megállapíthatóságának. Ez a megoldás hosszú távon 
azért vált hátrányossá, mert az egyes megállapodásokhoz csatlakozó és abban részes államok 
fokozatosan helyet követeltek a náluk honos szervezett bűnözés sajátos attribútumainak az 
egységes fogalom keretében. Ez pedig olyan bonyolult és összetett megfogalmazásokhoz ve-
zetett, melyek már nehezen jelenthettek hatékony eszközt a közös fellépés számára.13

A másik álláspont szerint viszont, éppen a fenti problémák miatt, nem is érdemes egysé-
ges fogalomalkotással próbálkozni, helyette a felmerülő jellegzetességek egyszerű felsorolása 
sokkal célravezetőbb. Ezt a megoldást alkalmazta többek között a Nemzetközi Büntetőjogi 
Társaság (AIDP) is 1999-es budapesti kongresszusán.14 Végül a magam részéről megkülön-
böztetnék egy harmadik, az előbbi kettőt ötvöző definiálási technikát is, melyet az Európa 
Tanács és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) is előszeretettel alkalmazott. Ebben ti-
zenegy kritériumot fogalmaztak meg, melyek közül az első négynek kötelezően mindig, míg a 
maradék hétből tetszőlegesen, de legalább kettőnek meg kell valósulnia ahhoz, hogy szerve-
zett bűnözői csoportról beszélhessünk.15

Könnyen igazolható, hogy a kriminológia és a kriminalisztika céljainak leginkább ez utóbbi 
két megoldás felel meg. A legalitás követelményéből és a büntetőjog más alapelveiből követ-
kezik ugyanakkor, hogy a szervezett bűnözés jogi szabályozásakor az ilyenfajta megfogalma-
zások nem állják meg a jogállamiság próbáját, és sértik a normavilágosság követelményét.16 
Büntetőjogi szempontból ugyanakkor nem is annyira a szervezett bűnözés jelenségének, mint 
inkább az annak tulajdonképpen „alanyának” tekinthető szervezett bűnözői csoport, bűn-
szervezet definíciójának meghatározására van szükség.

2. A bűnszervezet fogalmának fejlődése az európai jogharmonizációs 
dokumentumokban

Az uniós jogharmonizáció kezdeti szakaszában voltak olyan tudományos kezdeményezé-
sek, melyek egy-egy bűncselekmény-típushoz kötődő bűnszervezet-fogalmak megalkotását 
javasolták, ezzel téve lehetővé pontosabb definíciók létrehozását. A Corpus Juris névvel illetett 
1997-es tanulmány17 például az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő deliktumokkal kapcso-
latban tette meg ezt. Az ilyen megoldások ugyanakkor nem helyettesíthetik az általános bűn-
szervezet fogalmat, mely alkalmas a tevékenységi körét térben és időben könnyen váltogatni 

11 GELLÉR 2003. 13. o.
12 SCHLOENHARDT 2008. 939. o.
13 Ilyen megfogalmazást tartalmazott például az ENSZ akcióterve, melyet 1994-ben a nápolyi Nemzetközi Szerve-

zett Bűnözésről tartott Miniszteri Világkonferencián fogadtak el. TÓTH 2009. 14. o.
14 AIDP XVI. Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszus határozatai I. szekció I. 1. Ld. HOLLÁN 2000. 116. o.
15 Council of  Europe: Organised crime situation report 2005: Focus on the threat of  economic crime. Council of  

Europe Octopus Programme, 2005. december
16 BÓCZ 2004. 89. o.
17 Corpus Juris: introducing penal provisions for the purpose of  the financial interests of  the European Union.
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képes szervezett bűnözői csoportok lefedésére.18 Ezen általános definíció minél pontosabb 
megalkotására törekedtek tehát az alább bemutatott uniós dokumentumok is.

Az Akcióterv ugyan nem határozott meg bűnszervezetre vonatkozó fogalmat, de az abban 
való részvétel büntetendővé nyilvánítását előrevetítő 17. ajánlásában visszautalt egy 1996-os 
kiadatásról szóló EU-egyezményre, melyből a következő összetételt emelhetjük ki: emberek 
olyan csoportja, mely – az itt meghatározott – egy, vagy több bűncselekmény elkövetésére 
vonatkozó közös szándékkal lép fel.19 A feltételként megszabott bűncselekmények a terro-
rista jellegű deliktumok, a kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés egyéb formái, 
valamint olyan élet, testi épség, személyi szabadság elleni, vagy közveszélyt okozó erőszakos 
cselekmények, melyek legalább 12 hónap maximumú szabadságvesztéssel, vagy szabadságel-
vonó intézkedéssel büntetendőek.20 Ez a „fogalom” láthatóan csak a szerveződés szubjektív 
céljaira vonatkozóan tartalmaz megállapításokat, de nélkülözi az annak felépítésére, működé-
sére, szervezeti jellegére utaló attribútumokat. Ezen hiányosságokat küszöbölte ki az 1998-as 
Együttes fellépés, mely – az uniós jogszabályok közül elsőként – már explicite meghatározta, 
hogy: „…a bűnszervezet olyan strukturált szervezetet jelent, amelyet adott időszakra kettőnél 
több személy összehangoltan hoz létre olyan bűncselekmények elkövetése céljából, amelyeket 
a törvény legalább négy évig tartó szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intéz-
kedéssel, illetve ennél súlyosabb büntetéssel sújt, akár a bűncselekmény elkövetése maga a fő 
cél, akár ez az anyagi haszonszerzés és – adott esetben – az állami hatóságok törvényellenes 
befolyásolásának eszköze.”21

Az Együttes fellépés definícióját az ENSZ Palermói Egyezményében rögzített fogalom-
mal22 ötvözte a jelenleg is hatályos 2008-as Kerethatározat, mely a következőképpen határozta 
meg a bűnszervezetet: „…olyan, kettőnél több személyből álló, hosszabb időre létrejött szer-
vezett csoport, amely összehangoltan működik, és amelynek célja az, hogy legalább négy évig 
terjedő szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel vagy annál szigorúbb 
szankcióval büntetendő bűncselekményeket kövessen el közvetlen vagy közvetett pénzügyi 
vagy egyéb anyagi haszonszerzés érdekében.”23

E fogalmak elemzését a következőkben az objektív és szubjektív oldal szétválasztásával 
végzem el.

3. A bűnszervezet fogalmának objektív tényezői: a szervezettség szintje

Mint utaltam rá, az 1996-os fogalom még nem tartalmazott a szervezetiségre utaló eleme-
ket, a „group of  people” kifejezésből legfeljebb arra lehet következtetni, hogy az kettőnél 
több résztvevőt feltételez. Ezt a jellemzőt az Együttes fellépés és a Kerethatározat már konk-
rétan és határozottan ki is mondják.24 Az ott szereplő „association” kiinduló-fogalom ugyan-

18 MILITELLO 2003. 201-202. o.
19 Egyezmény az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Unió tagállamai közötti kiadatás-

ról (A továbbiakban: Kiadatási egyezmény 1996.) 3. cikk (4)
20 Uo.
21 Együttes fellépés 1998. 1. cikk
22 Az ENSZ nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménye (A továbbiakban: Palermói Egyezmény) 2. cikk a) 

szerint: „szervezett bűnözői csoport: bizonyos ideig fennálló, három vagy több főből álló strukturált csoport, 
amely összehangoltan működik egy vagy több, a jelen Egyezményben meghatározott súlyos bűncselekmény elkö-
vetése céljából, közvetlen vagy közvetett módon pénzügyi vagy más anyagi haszon megszerzésére törekedve;”

23 Kerethatározat 2008. 1. cikk 1.
24 A jogalkotási vita során felmerült, hogy elegendő lenne csupán két résztvevőt megkövetelni a bűnszervezet lété-

nek elismeréséhez. Ezt a megoldást végül arra a fikcionált esetre hivatkozva vetették el, melyben a szervezet egyik 
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akkor már önmagában összetettebb jelentéstartalommal bír a csoportnál, a tagok közötti szo-
rosabb kapcsolatot és a „képződmény” bizonyos fokú állandóságát sugallja. Ezt a benyomást 
erősíti a fogalom azon eleme, mely szerint a szervezetet adott (hosszabb) időre hozzák létre. 
Az eredeti angol szöveg az „established over a period of  time” kifejezést használja, ami egy 
meg nem határozott (bizonyos, adott) időtartamra utal, ugyanakkor sok magyar fordításban 
a „hosszabb idő” szerepel, ami talán még jobban is fejezi ki a jogalkotói szándékot, amely az 
alkalomszerű szövetségnél többet követel meg a bűnszervezet megállapíthatóságához.

Tovább pontosítja a fogalmat az annak strukturáltságára utalás. Az Együttes fellépés még 
nem konkretizálta, hogy mit ért e jelző alatt, a Kerethatározat viszont már átvette a Palermói 
Egyezmény meghatározását a szervezett csoportra/ strukturált szervezetre vonatkozóan. Ez 
a definíció csak egyetlen megszorító, negatív feltételt tartalmaz, méghozzá azt, hogy a csopor-
tot ne véletlenszerűen hozzák létre valamely bűncselekmény közvetlen elkövetésére. Emel-
lett ugyanakkor sajátos módon a meghatározás rögzít olyan jellemzőket is, melyeknek nem 
kell szükségszerűen megvalósulniuk ahhoz, hogy strukturált szervezetről beszélhessünk: a 
tagok formálisan meghatározott szerepe, a tagság állandó összetétele és a csoport kidolgozott 
szervezeti felépítése. Azzal, hogy ezeket az „feltételeket” kifejezetten a fogalomba építette, a 
Kerethatározat egyértelműen elhatárolódott más, szűkebb értelmű definíciós megoldásoktól. 
Több helyen is a bűnszervezet fogalmi elemévé tették például a hierarchizáltságot, de az eu-
rópai verziótól eltért az AIDP emlegetett budapesti kongresszusa is, amikor egyik határozatá-
ban „magasan strukturált szervezetről” szólt.25 Az, hogy az uniós jogi dokumentumok végül 
nem ezeket a szigorúbb megoldásokat alkalmazták, a common law jogrendszerek befolyásával 
magyarázható, melyek hagyományosan idegenkednek a bűnszervezetiség objektív jellemzői-
re épülő definícióalkotástól. A kerethatározat tágabb fogalmának előnye mindenesetre, hogy 
lefedi azokat a szerveződéseket is, melyek az etnikai és társadalmi csoportok mobilitásához, 
a bűnözői érdekek típusához kötődően, vagy éppen azért változtatják tagságukat, hogy a bű-
nüldöző szervek felderítő munkáját megnehezítsék.26

Végül a bűnszervezet tevékenységével, az általa kifejtett magatartások (főként a bűncse-
lekmények) elkövetési módjával kapcsolatban az Együttes fellépés óta követelmény az össze-
hangoltság, egyetértésben cselekvés („acting in concert”). Ez érezhetően több puszta együtt-
cselekvésnél, sőt a társas bűnelkövetői alakzatok általános formáinál előszeretettel emlegetett 
„egymás cselekményéről tudva” megvalósuló változatnál is. Nem tartalmazza viszont e foga-
lom a szervezett bűnözésre oly jellemző munkamegosztás követelményét.

 

4. A bűnszervezet fogalmának szubjektív oldala

A bűnszervezet létrehozásának, működésének célja, szubjektuma alapvetően két részre 
osztható. Az egyik a bűncselekmények elkövetésére vonatkozó szándék, mely a bűnszerveze-
tiség lényegi momentuma, s melyben manifesztálódik tulajdonképpen az ilyen szerveződések 
társadalomra veszélyessége. A másik pedig egy távolabbi cél, egy mögöttes mozgatórugó, 
mely az egyes bűncselekmények elkövetését is (akár célzatként) motiválja.

tagja ideiglenes akadályoztatása miatt nem vesz részt az elkövetésben. Amennyiben két tagból áll a bűnszervezet, 
ilyen esetben nehéz lenne elhatárolni a szervezetten elkövetett bűncselekményt az egy elkövetős deliktumtól. 
MILITELLO 2003. 214. o.

25 AIDP XVI. Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszus határozatai I. szekció I.1. Ld. HOLLÁN 2000. 116. o.
26 MILITELLO 2003. 190. o.



67

4.1. A bűncselekmények elkövetése mint a bűnszervezet bűnözői programja

Előbbivel kapcsolatban a fogalomalkotó jogászok számára két fő kérdés vetődik fel: hány 
bűncselekményre, illetve milyen bűncselekmény(ek)re vonatkozó szándék legyen releváns a 
bűnszervezet megállapíthatóságára nézve? Az első kérdésre válaszolva az Akcióterv által idézett 
fogalom és a Palermói Egyezmény definíciója is elképzelhetőnek tartja az akár egy deliktumra 
vonatkozó szándékot, míg az Együttes fellépés és a Kerethatározat bűncselekményekről (tehát 
több bűncselekményről) beszél. Ez utóbbiak megoldása egyrészt jobban illeszkedik a szervezett 
bűnözés természetéhez, másrészt elkerüli az ENSZ-fogalomban fellelhető azon diszkrepanciát, 
mely az objektív elemek között, már a strukturált csoport fogalmából is kizárja az egy bűncse-
lekmény elkövetésére irányuló, alkalomszerű változatot, ugyanakkor a szubjektív oldalon lehető-
vé teszi azt a szűkebb kategória, a szervezett bűnözői csoport megállapíthatóságához.

Ami a szóba jöhető bűncselekmények behatárolását illeti, kétfajta technikát alkalmaznak 
a jogalkotók. Az egyik módszer szerint taxatíve felsorolják azokat a deliktumokat, melyek a 
bűnszervezettel kapcsolatban szóba jöhetnek. A másik megoldás pedig általánosságban utalja 
ide a – meghatározott büntetési tétel alapján konkretizált – súlyos bűncselekményeket. A 
Kiadatási egyezmény és az Együttes fellépés még ötvözte ezeket a technikákat. Az előbbi bi-
zonyos bűncselekmény-kategóriákon belül, a legalább 12 hónapig terjedő szabadságvesztéssel 
vagy ilyen tartalmú intézkedéssel fenyegetett magatartásokra szűkítette a célbűncselekmények 
körét. Az Együttes fellépés a büntetési tételkereteknek, a kérdésben irányadó, felső határát vi-
szont már 4 évben határozta meg, a bűncselekmények típusaira vonatkozóan pedig az 1995-ös 
Europol-egyezmény mellékletére utalt vissza, mely számos konkrét deliktumot is felsorol az 
általánosabb kategóriák mellett.27 Ezzel a megoldással szakított – a Palermói Egyezményhez 
hasonlóan – a Kerethatározat, mely a bűnszervezet fogalmában szereplő bűncselekmények 
esetében már csak a legalább négy éves szabadságvesztéssel fenyegetettséget követelte meg.

A bűncselekmények taxatív felsorolásának veszélye, hogy nem teljes körű, és csak folya-
matos jogalkotás mellett képes a kriminológiai trendek követésére.28 A büntetési tétel alapján 
történő meghatározás legnagyobb kritikája viszont az, hogy figyelmen kívül hagyja az egyes 
országok eltérő szankciórendszerét, így előfordulhat, hogy ugyanannak a bűncselekménynek 
az elkövetésére vonatkozó szándék – az egyéb feltételeket adottnak tekintve – az egyik állam-
ban bűnszervezetet keletkeztet, míg egy másikban nem.29

4.2. A bűnszervezet „közvetett” céljai

A bűnszervezet-fogalom szubjektív oldalának másik részére, a csoport működésének valódi 
céljára vonatkozó utalást már az Együttes fellépés definíciója is tartalmazott. Az itt szerep-
lő anyagi haszonszerzés, illetve az állami hatóságok törvényellenes befolyásolásának célzata 
azonban még nem tekinthető megszorító feltételnek, hiszen a meghatározás szerint a bűn-
szervezet fő célja lehet önmagában a fentiekben taglalt bűncselekmények elkövetése is. A 
Kerethatározat ennél már szigorúbban fogalmaz, a szervezet tevékenységét itt már minden-

27 Egyezmény az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról 
Melléklete

28 HOLLÁN szerint azonban ez abból adódik, hogy a büntetőjogot nem feltételezett veszélyek megelőzésére, ha-
nem létező káros társadalmi jelenségek leküzdésére alkalmazzák. HOLLÁN 2003. 214. o. Mások viszont vitatják, 
hogy amennyiben a szervezett bűnözésre korábban kevésbé jellemző bűncselekmények képezik egy – egyébként 
a bűnszervezet minden más fogalmi elemének megfelelő – szervezet programját, a korábbi tapasztalatok eredmé-
nyezhetik-e a bűnszervezeti jelleg kizárását. KIS 2003. 57. o.

29 MILITELLO 2003. 188-189. o.
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képpen a közvetett, vagy közvetlen pénzügyi vagy egyéb anyagi haszonszerzés érdekében kell, 
hogy kifejtse.

Már az Akcióterv is tett egy olyan általános megállapítást, miszerint „…a szervezett bűnözés 
mögött álló legfőbb hajtóerő a pénzügyi nyereség hajszolása,”30 s ezen anyagi jellegű célzat bűnszerveze-
tekkel kapcsolatos relevanciája valóban nehezen lenne cáfolható. A bűnszervezet fogalmában 
való kizárólagos célként való kezelését viszont elsősorban a terrorista csoportoktól és más 
politikai hátterű (pl.: soviniszta, paramilitáris) szervezetektől való elhatárolás szükségessége 
indokolta, melyeket jellegüknél fogva és éppen céljaikat tekintve külön érdemes kezelni az 
általános szervezett bűnözéstől.31 Ennek ellenére a Kerethatározat tartalmaz egy olyan meg-
engedő rendelkezést, mely szerint a tagállamoknak jogában áll, hogy bűnszervezetnek minő-
sítsék személyek egyéb csoportjait is, például olyan csoportokat, amelyek célja nem pénzügyi 
vagy egyéb anyagi haszon elérése.32

5. Az uniós definíciókból kimaradt fogalmi elemek

Az európai és nemzetközi jogharmonizációs törekvések eredményeként megfogalmazott 
bűnszervezet-definíciók megalkotásánál szóba jöttek más, az elfogadott meghatározásból vé-
gül kimaradó fogalmi elemek is. Korábban már szóltam a hierarchizáltságról és a munkameg-
osztásról, melyek végül nem lettek részei a definíciónak. Szintén erre a sorsa jutottak többek 
között azok a szervezett bűnözés eszköztárába tartozó, arra jellemző elkövetési módok, ma-
gatartások is, melyeket a belga delegációnak az Együttes fellépéshez fűzött különvéleménye 
a bűnszervezet részének tekint: megfélemlítés, fenyegetések, erőszak, megtévesztés, korrup-
ció, illetve kereskedelmi vagy más szervezetek felhasználása bűncselekmények elkövetésének 
megkönnyítésére vagy leplezésére.33

Bár ezek a magatartások általában jellemzőek a szervezett bűnözői csoportokra, a büntető-
jogi definícióban való elhelyezésük túlzottan speciálissá tenné a fogalmat, bizonyítási nehézsé-
geket okozva a bíróságok számára is.34 Számbavételük ugyanakkor hasznos segítséget nyújthat 
a bűnüldöző hatóságoknak és a tárggyal foglalkozó kriminológusoknak.

5.1. A maffia típusú bűnszervezet

Az Európai Parlament a Kerethatározat-javaslathoz fűzött állásfoglalásában a büntetés-
kiszabást érintő minősítő körülményként értékelte volna azt az esetet, amikor a kerethatá-
rozatban foglalt bűncselekményeket maffia jellegű bűnszervezet keretében követik el. Az 
e rendelkezésben megfogalmazott, az eddigieknél jóval speciálisabb fogalom35 szó szerint 

30 Akcióterv 1997. Part 1 Chapter 1 5/g
31 GELLÉR 2003. 22. o.
32 Kerethatározat 2008. Preambulum (4)
33 Együttes fellépés 1998. Statement by the Belgian delegation on Article 1
34 BÓCZ 2001. 93-94. o.
35 Olyan bűnszervezet, mely „felhasználja a szervezeti kötelékek megfélemlítő erejét és az ebből eredő alávetettséget 

és hallgatás törvényét azzal a céllal, hogy bűncselekményeket kövessen el, közvetlenül, vagy közvetve hozzájus-
son gazdasági tevékenységek, koncessziók, engedélyek, közbeszerzési szerződések és közszolgáltatások ellenőr-
zéséhez vagy irányításához, magának vagy másoknak jogtalan hasznot vagy előnyt szerezzen, korlátozza vagy 
megakadályozza a szavazati jog szabad gyakorlását vagy szavazatokat szerezzen tagjainak vagy másoknak.” EP 
állásfoglalás 2005. 14. módosítás [3. cikk (2b) c)] Saját fordításban az angol szöveg alapján, mely kis mértékben 
eltér a hivatalos, de álláspontom szerint némileg pontatlan magyar fordítástól.
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megegyezik az olasz büntető törvénykönyvben szereplő „maffia típusú társaság” definíci-
ójával.36

E bűnszervezet-típus sajátosságát egyrészt az ún. „maffiózó módszer”, a szervezet meg-
félemlítő erejének felhasználása adja. Itt a megfélemlítés nem a bűncselekmények konkrét 
elkövetési módjára vonatkozik, hanem a szervezet objektíve fennálló képességeként, egész 
tevékenységét általában átható működési elvként értékelendő.37 Éppen ezért a maffia típusú 
szervezet e szükségszerű fogalmi elemének fennforgásához nem feltétel, hogy erőszakos vagy 
fenyegető cselekmények ténylegesen végbemenjenek, elegendő annak bizonyítása, hogy a ta-
gok – a bűnszervezet „hírnevének” és múltjának köszönhetően – valóban abban a helyzetben 
és tudatban vannak, hogy fellépésük során élnek, vagy élhetnek a bűnszervezetet körülvevő 
megfélemlítő hatással.38 A tárgyalt fogalmi elem passzív oldala, vagyis a maffia megfélemlítő 
erejének következményei, szintén feltétlen része a definíciónak. Ez egyrészt az alávetettség, 
amikor az érintett személyek félelemből tanúsítanak a bűnszervezet céljainak megfelelő ma-
gatartást, valamint ennek speciális esete a „hallgatás törvénye” („omertá”), mely az állami (el-
sősorban igazságszolgáltatási) szervekkel való bárminemű együttműködés tanúsításától – ha-
sonló okból – való elzárkózást jelenti.39 Fontos megjegyezni, hogy mindez a bűnszervezeten 
kívülálló személyekre vonatkozik, annak ellenére, hogy a legtöbb esetben a szervezeten belül 
is hasonló viszonyok uralkodnak.40

A „maffiózó módszer” tehát leszűkíti e szervezeti forma alkalmazhatóságát a „normál bűn-
szervezethez” képest. A szubjektív oldalon ugyanakkor megengedőbb a speciális fogalom: a 
maffia típusú bűnszervezet esetében a bűncselekmények elkövetése, illetve az anyagi haszon-
szerzés nem kizárólagos, csak lehetséges célok, emellett a definíció sok más opciót is felsorol. 
Ezek között találunk egy egészen általános kategóriát (jogtalan haszon vagy előny szerzése), 
mely magában foglalja szinte a felsorolt összes többi speciális perspektívát. Ez utóbbiak, melyek 
között megkülönböztethetünk gazdasági (különböző gazdasági tevékenységek feletti irányítás, 
ellenőrzés megszerzése) és politikai jellegűeket (szavazatok szerzése, szabad választójog gyakor-
lásának akadályozása),41 tehát tulajdonképpen a maffia programjának tipikus elemeit jelentik.

A maffia típusú társaság fogalma megfelelően jellemzi az Itáliában több évszázados múltra 
visszatekintő speciális bűnszervezeteket, a maffiákat,42 melyek befolyása az alvilági életen túl 
a civil és a politikai szférában is különleges jelentőséggel bír. Ez a fajta definíció ugyanakkor 
nem helyettesítheti a fentebb elemzett, általános bűnszervezet-fogalmat, mely a szervezett 
bűnözés Európa többi pontján is elterjedt egyéb formáit is magában foglalja.43

36 Codice penale (A továbbiakban: C.P.) Art. 416-bis. Az olasz Btk. 1930-as kihirdetése óta (1398. királyi dekrétum) 
tartalmaz egy általános bűnszervezeti jellegű bűntársaságra („associazione per delinquere”) vonatkozó tényállást 
(C.P. Art. 416.). Ehhez képest speciális a maffia típusú társasággal („associazione di tipo mafioso”) kapcsolatos 
fenti szakasz, melyet az 1982. évi 646. tvr. iktatott a kódexbe. KELEMEN 2003. 7. o.

37 TURONE 2008. 113. o.
38 A „felhasználja” kifejezés itt tehát tágan értelmezendő, tulajdonképpen egy fennálló állapot (a maffia megfélem-

lítő ereje) passzív (de tudatos) kihasználását is ide kell érteni. VERRINA 2008. 15. o.
39 RONCO-ROMANO 2012. 2074-2075. o.
40 Uo. 2075. o.
41 A szavazatok szerzése történhet bűnszervezeten kívülálló személyek javára is. Az olasz büntetőjogban, ha ez, 

vagy az erre vonatkozó ígéret pénzfizetés ellenében történik, a maffiával együttműködő politikus felelőssége 
megállapítható az ún. „politikus-maffiózó választási megállapodás” bűncselekményének elkövetéséért. C.P. Art. 
416-ter.

42 A Mafia kifejezés alatt szűk értelemben a szicíliai bűnszervezetet, vagyis a Cosa Nostrát kell érteni, de főként a 
nemzetközi köznyelvben használják olyan más jelentős olasz szervezetekre is, mint a nápolyi Camorra, a calabriai 
N’drangheta és a pugliai Sacra Corona Unita, melyek közül az első kettőt az olasz Btk. külön ki is emeli a maffia-tí-
pusú társaságra vonatkozó tényállásban (C.P. Art. 416-bis). Ld. TERRIBILE-TONTI 2008.

43 IANNETTA 2009. 5-6. o.
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III. A szervezett bűnözéssel szembeni büntető anyagi jogi fellépés 
eszközei

 
A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés különféle módszereivel találkozhatunk a büntető 

anyagi jogalkotásokban. Ezeket a pönalizációs válaszlépéseket aszerint tudjuk rendszerezni, 
hogy mennyiben kapcsolódnak, illetve távolodnak el a vizsgált jelenség keretében megvaló-
suló bűncselekményektől, illetve a másik oldalról nézve: mennyire közvetlenül fókuszálnak 
magára a szervezett bűnözésre mint önálló problémára.

Az osztályozás egyik végletét jelentik azok a rendelkezések, melyek a szervezett bűnözésre 
jellemző bűncselekményekre (pl.: kábítószer-kereskedelem, embercsempészet) vagy még in-
kább az annak létét és anyagi hátterét biztosító büntetendő magatartásokra (pénzmosás, vesz-
tegetés) vonatkoznak. Itt még tehát nem jelennek meg a szervezett bűnözéssel kapcsolatos 
fogalmak, és magát a jelenséget ezek a szabályozások csak közvetetten érintik, mégsem felejt-
hetők ki a szervezett bűnözéssel szembeni anyagi jogi fellépés eszköztárából. Ezt támasztja 
alá az is, hogy a vizsgált témakörrel foglalkozó nemzetközi és európai dokumentumokban 
kiemelt szerepet kaptak például a pénzmosás büntetendővé tételére és az ezzel kapcsolatos 
szabályozások harmonizálására vonatkozó ajánlások.44

E felsorolás következő elemét jelentik azok a rendelkezések, melyek speciális elkövetői alak-
zatok (pl.: szervezők, irányítók) egyes bűncselekmények esetén, vagy általánosságban fennálló 
büntetőjogi felelősségére vonatkoznak.45 Az ilyen szabályozások szervezett bűnözéssel kap-
csolatos relevanciája kétségkívül fennáll, sok esetben alapot teremtve a bűnöző szervezetek 
vezetőinek, háttérembereinek felelősségre vonásához. Ezek az elkövetői formák ugyanakkor 
a bűnszervezetek tagjainál jóval szélesebb kört lefednek, tulajdonképpen a társas bűnelköve-
tés speciális eseteit jelentik, ezért nem is tekinthetők kizárólag a szervezett bűnözés elleni fel-
lépés eszközének. A Palermói Egyezményben mégis találunk erre példát, igaz, ott a speciális 
elkövetői alakzatok (elkövetés szervezése, irányítása, elősegítése, támogatása, lehetővé tétele, 
tanácsokkal segítése) kifejezetten a szervezett bűnözői csoport részvételével megvalósuló (sú-
lyos) bűncselekményekkel kapcsolatban jelentkeznek.46

Az előbbieknél már konkrétabban utal a szervezett bűnözésre az a jogalkotói megoldás, 
mely meghatározott bűncselekmények kapcsán súlyosabb büntetéssel fenyegeti azokat az ese-
teket, amikor az adott büntetendő magatartást szervezetten, bűnszervezet részvételével vagy 
annak keretében hajtják végre. Ez az eredmény többféleképpen is elérhető: jelenthet minősí-
tési vagy büntetéskiszabási kérdést egyaránt. Előbbi az adott tényállásokhoz fűzött minősített 
esetek révén valósulhat meg,47 utóbbinak viszont szintén több válfajára találunk példát. A 
magyar Btk. az Általános Részben elhelyezett, a büntetés felső határát a bűnszervezetben 
elkövetés esetére meghatározott arányban (kétszeres) megnövelő rendelkezéssel operál,48 de 
más országban ismert ugyanezen tényezőnek a súlyosító körülményként való alkalmazása is. 
Ez utóbbi esetben a büntetés növelésének mértéke vagy akár a lehetősége is a bírói mérlege-
lésre van bízva.49 Ezekben a szabályozásokban tehát még nem válik el az elkövetők felelőssége 

44 Ld. Akcióterv 1997. 26. ajánlás; Milleniumi Stratégia 2000. 17. ajánlás; Palermói Egyezmény 6. cikk
45 Az olasz büntető törvénykönyv például súlyosító körülményként értékeli, ha valaki a bűncselekmény elkövetésé-

ben való együttműködést előmozdítja, szervezi, vagy a résztvevő személyek tevékenységét irányítja. C.P. Art. 112. 
2.

46 Palermói Egyezmény 3. cikk 1. b)
47 Így Franciaországban a bande organisée (szervezett banda) esete (Code Pénal art. 132-71). KIS 2003. 74. o.
48 Btk. 98. §
49 Így Finnországban: Criminal Code of  the Republic of  Finland 6. a luku 5.§ (2)
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a bűnszervezetek által elkövetett konkrét bűncselekményektől, de már felhasználják az e szer-
veződésekre kimunkált törvényi definíciókat.

Az Európai Unió egyes bűncselekmény-csoportokra vonatkozó jogharmonizációs do-
kumentumaiban is fellelhetők a tárgyalt fellépésre utaló ajánlások. A gyermekek szexuális 
bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 
2011-es irányelv például minősítő körülményként kezeli a bűnszervezet keretében elkövetést 
a tárgykörébe tartozó bűncselekmények esetében. (A bűnszervezet fogalmával kapcsolatban a 
2008-as Kerethatározatban foglaltakra hivatkozik.)50 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről 
szóló kerethatározat viszont már nagyobb általánosságban mondja ki a 3. cikk (2) bekezdé-
sében, hogy: „valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy súlyosbító körülménynek minősüljön, ha a 2. cikkben említett bűncselekményeket – 
az adott tagállam által meghatározott módon – bűnszervezet keretében követték el.”51 A 2. 
cikkre való utalás némiképp félreérthető, hiszen ott a bűnszervezetben részvétel sui generis 
büntetésére vonatkozó tényállások szerepelnek, az itt idézett rendelkezés viszont valójában 
az előbbiek tárgykörébe tartozó, a bűnszervezet programjában szereplő bűncselekményekre 
vonatkozik. Helyesebbnek tűnik a bizottsági javaslat szövegezése, amely még az 1. cikkre, 
vagyis a bűnszervezet definíciójára utalt vissza, indokolása pedig egyértelművé tette, hogy itt 
tehát a legalább négy év szabadságvesztés-büntetéssel fenyegetett bűncselekményekről van 
szó. A szövegből kitűnik továbbá, hogy a „bűnszervezet keretében elkövetés” pontosabb 
meghatározását a kerethatározat a nemzeti jogalkotásokra bízza, nyitva hagyva a kaput ezzel 
a dokumentum 1. cikkében meghatározott bűnszervezet fogalomtól való eltérésre is, ami a 
súlyosító körülmény alkalmazását illeti.52

A szervezett bűnözés elleni anyagi jogi fellépés legintenzívebb és egyben legvitatottabb 
eszköze a bűnszervezetek hatókörébe tartozó bűncselekményektől elkülönülő önálló tényál-
lások megalkotása. Ennek a megoldásnak alapvetően két típusa különböztethető meg. Az 
egyik az angolszász jogi hagyományokban gyökerező ún. konspirációs tényállás, mely röviden 
bűncselekmények elkövetésére való megegyezést, szervezkedést rendel büntetni, ebben látva 
a szervezett bűnözés lényegi momentumát. A másik bűncselekmény-fajta egy külön definí-
cióhoz kötött bűnszervezethez, illetve annak tevékenységéhez kapcsolja a tényállást, ahol az 
elkövetési magatartások bűnszervezeti státuszokat jelölnek.

A fenti két tényállástípus képezi az alapját azoknak büntetendő magatartásoknak is, melyek 
az Európai Unió szervezett bűnözéssel szembeni fellépésével kapcsolatos jogforrásokban 
szerepelnek. Már az Együttes fellépés is két tényállást fogalmazott meg, s végül nem szakított 
ezzel a „hagyománnyal” a Kerethatározat sem, annak ellenére, hogy a Bizottság eredeti javas-
latában a konspirációs fordulat nem kapott helyet. A dokumentumok szerint a két diszpozíció 
közül a tagállamoknak legalább az egyiket inkriminálniuk kell, de akár konjunktíve is alkal-
mazhatók. A vagylagosság lehetősége mindenesetre eltérő jellegű szabályozást enged eltérő 
„jogi ízlésű” országokban, ami egyrészről a kontinentális és a common law jogrendszer közötti 

50 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsák-
mányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásá-
ról 9. cikk d)

51 Kerethatározat 2008. 3. cikk (2)
52 Ez az „engedmény” kedvez annak az elképzelésnek, mely szerint a szervezett bűnözés elleni harc eszköztárá-

ban két fogalmat érdemes egyszerre alkalmazni. KIS Norbert szerint a bűncselekményeket minősítő, büntetést 
súlyosító körülmények meghatározásánál bevezethető egy, a szervezettséget, a szervezett bűnözés kriminológiai 
ismérveit jobban alátámasztó, cizelláltabb definíció, ellenben a bűnszervezetben részvétel és a konspiráció önálló 
tényállásai esetében érdemesebb egy általánosabb fogalommal operálni, csökkentve ezzel a bizonyítás nehézsége-
it. KIS 2003. 51. o.
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politikai-szakmai kompromisszum dicséretes eredménye, másrészt, kritikusai szerint, éppen a 
valódi jogközelítés legfőbb akadálya.53

A szervezett bűnözés elleni anyagi jogi fellépés jelen fejezetben vázlatosan összefoglalt 
eszközeit nem egymás helyettesítőiként kell felfogni, azok a legtöbb jogrendszerben egymás 
mellett, egymással kombinálva szerepelnek, felvetve ezzel akár elhatárolási dilemmákat is. A 
szervezett bűnözés komoly büntetőpolitikai kihívása mindenesetre igényli a jelenséggel szem-
beni többrétű fellépést a büntető jogalkotás területén is, természetesen az alkotmányos és 
büntetőjogi elvek tiszteletben tartása mellett.

1. A szervezett bűnözéssel kapcsolatos különös részi tényállások

Az Európai Unió szervezett bűnözéssel kapcsolatos jogharmonizációs törekvéseinek talán 
legsarkalatosabb kérdése volt a bűnszervezetben részvételre, illetve a konspirációra vonatkozó 
önálló tényállások megalkotása. Bár sok tagállamban már régóta hatályban volt ilyen bűn-
cselekmény, az uniós jogközelítés nem hozott osztatlan elismerést. Az önálló inkriminációt 
ellenző dán igazságügyi minisztérium például kiadott egy hivatalos nyilatkozatot, melyben 
hangsúlyozta, hogy az Európai Unió Együttes fellépése nem kötelezi a résztvevőket, hogy 
módosítsák törvényeiket.54 Bár a szervezett bűnözéssel szembeni büntetőjogi fellépés indo-
koltságát ők is elismerik, e tényállások kritikusai szerint a büntetőjog ultima ratio jellege és az 
alkotmányos követelmények válaszlépésként csak a felelősség vertikális expanzióját,55 vagyis 
a bűnszervezetben elkövetés esetére vonatkozó fokozását teszik lehetővé. Az ellenvélemény 
képviselői ugyanakkor felhívják a figyelmet arra a kriminálpolitikai igényre, amely a bűnszer-
vezetek szempontjából sokszor különös jelentőséggel bíró azon tagok és vezetők felelősségre 
vonására is irányul, akiknek a cselekményei nem, vagy csak nehézkes bizonyítási folyamatok 
árán sorolhatók be a büntetendő elkövetői alakzatok és stádiumok keretei közé. Mindez KIS 
Norbert szerint a felelősség horizontális kiterjesztését teszi szükségessé, ami eredményesen 
csak az új tényállásokkal érhető el.56 Nem jelent erre kielégítő megoldást a hagyományos ál-
talános részi tanok megreformálása, kiterjesztése sem, gondolva itt akár az előkészület általá-
nos büntetendőségére. Az adott bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék megkövetelése 
ugyanis komoly bizonyítási nehézségeket vet fel a szubjektív oldalon, ami célszerűbbé teszi a 
szóban forgó cselekményeknek egy önálló jelenséghez kötődő inkriminálását.57

A bizonyítási problémákra vonatkozó praktikus, ám dogmatikailag kevésbé meggyőző ér-
vek mellett a per se büntetendőség létjogosultságát igazolja az a büntetőjogi relevanciájú ténye-
ző (társadalomra veszélyesség, jogi tárgy) is, mely a konkrét bűncselekményektől függetlenül 
is kimutatható a tárgyalt szervezett bűnözéssel kapcsolatos magatartások vonatkozásában. A 
bűnszervezeti tevékenység képezte fokozott társadalomra veszélyesség ugyanis nem csak ab-
ban áll, hogy a bűncselekményeket szervezetten nagyobb hatékonysággal, gördülékenyebben 
és nagyobb méretekben tudják elkövetni, amit kellőképpen ki tud fejezni az ilyen elkövetések 
minősített esetként vagy másutt súlyosító körülményként való szerepeltetése is, de önmagában 
sérti a közbiztonságot mint jogi tárgyat az a tény, hogy egyesek bűncselekmények elkövetésére 
szolgáló szervezeteket tartanak fenn, aláásva ezzel a társadalom és az állam működését. Az itt 

53 MILITELLO 2003. 199. o.
54 Uo. 201. o.
55 KIS 2003. 50. o.
56 Uo. 49-50. o.
57 KIS 2003. 64. o.
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védett kollektív jogi tárgy szempontjából a bűnszervezet léte, illetve az összeesküvés-szervez-
kedés megtörténte a lényegi kérdés, és nem az, amire mindez irányul.

Az előző fejezetben már vázolt mindkét tényállástípus alkalmazását a fenti indokok iga-
zolják, viszont alapvető eltérés van közöttük az elkövetési magatartás meghatározásában, és 
ezáltal abban a kérdésben, hogy az említett társadalomra veszélyesség milyen megnyilvánu-
lását kívánják büntetni a gyakorlatban. Úgy is felfogható, hogy a konspirációs tényállások di-
namikusabb jellegűek, hiszen egy cselekvésre (a megegyezésre, szervezkedésre) fókuszálnak, 
szemben a bűnszervezetben betöltött státuszokhoz kötődő tényállásokkal, ahol tulajdonkép-
pen egy statikus állapot (a bűnszervezet léte) áll a középpontban. Ez a megfogalmazásbeli 
különbség a gyakorlatban két fő eltérést tesz lehetővé. Egyrészt a konspiráció általában cse-
lekmények jóval szélesebb körét lefedi, lévén, hogy nem feltételezi a bűnszervezet fogalmi 
elemeinek megvalósulását, ugyanakkor nem képes differenciálni az egyes bűnszervezeti tevé-
kenységek és szerepek között, szemben a másik tényállástípussal.

Az előbbi különbségek figyelembevételével felvetődik a kérdés, hogy melyik tényállástípus-
ba lehetne besorolni azt a több európai ország büntető törvénykönyvében is fellelhető jogi 
megoldást, ahol a tényállás bűnszervezetben részvételről, illetve más azzal kapcsolatos maga-
tartásokról (pl.: létrehozás, támogatás, irányítás) rendelkezik, viszont a bűnszervezet fogalmát 
olyan tágan definiálták, hogy a szervezettségre utaló objektív ismérvek hiánya miatt az lé-
nyegében (meghatározott) bűncselekmények elkövetésére való szervezkedést takar. Az ebben 
való részvétel pedig nagyvonalakban a konspirációs tényállások elkövetési magatartásának 
felel meg. Nem meglepő így az a jogirodalomban elterjedt csoportosítás, amely például a fran-
cia bűntársasággal („assocation de malfaiteurs”) kapcsolatos bűncselekményt58 az angolszász 
conspiracy kontinentális változatának tekinti,59 annak ellenére, hogy a tényállás megszövegezése 
inkább a bűnszervezeti státuszra vonatkozó bűncselekmények logikáját követi.

Szintén nehéz besorolni a fenti osztályozás szerint az Európai Unió 1996-os kiadatási 
egyezményének 3. cikk 4. bekezdésében szereplő tényállást,60 melyre az Akcióterv mint a 
„bűnszervezetben részvétel” bűncselekményére utalt. Ez tulajdonképpen egy meghatározott 
bűncselekmények bűnszervezetben való elkövetésére vonatkozó sui generis bűnsegédi jellegű 
diszpozíció, amely sokkal inkább hasonlítható a magyar „bűnszervezetben részvétel” bűncse-
lekményhez, mint az európai jogharmonizáció keretében ezt követően elfogadott tényállások-
hoz. Igaz ugyanakkor, hogy a szubjektív tényállási elemek viszont szinte teljesen megegyez-
nek az Együttes fellépésben és a Kerethatározatban bevezetett bűnszervezeti „státusz-bűn-
cselekménynél” látottakkal.61

IV. A konspirációs tényállás

Az ún. konspirációs tényállás vonatkozásában a Kerethatározat átvette az Együttes fellé-
pésben szereplő diszpozíciót, mely a következőképpen szól: „bármely személy magatartása, 
58 Az „assocation de malfaiteurs” „egy vagy több bűntett vagy legalább öt éves szabadságvesztéssel fenyegetett vét-

ség elkövetése céljából alakult csoportosulás, vagy e célból született megállapodás, amely egy vagy több ténybeli 
körülményben nyilvánul meg.” Az elkövetési magatartás pedig az ebben való részvétel. Code pénal Art. 450-1.

59 MILITELLO 2003. 196. o.
60 „…azon személyek magatartását, akik hozzájárulnak egy vagy több, […] bűncselekmény személyek közös céllal 

működő csoportja általi elkövetéséhez, […], még akkor is, ha az említett személy nem vesz részt az érintett bűn-
cselekmény vagy bűncselekmények tényleges végrehajtásában; az ilyen hozzájárulásnak szándékosnak kell lennie, 
amelynek során az érintett személy ismeri vagy a csoport célját és általános bűnözői tevékenységét vagy a csoport-
nak az érintett bűncselekmény(ek) elkövetésére irányuló szándékát.” Kiadatási egyezmény 1996. 3. cikk (4)

61 Vö. 5.1.2. fejezet
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amelynek keretében megállapodást köt egy vagy több személlyel olyan tevékenység folytatásá-
ra, amelynek megvalósítása az 1. cikkben említett bűncselekmények elkövetésével járna, akkor 
is, ha a szóban forgó személy a tevékenység tényleges végrehajtásában nem vesz részt.”62

Ez a tényállás a common law jogrendszerben elterjedt conspiracy bűncselekményének (alakzatá-
nak) mintájára került a jogharmonizációs dokumentumokba. A conspiracy általános megfogal-
mazásban két vagy több személy megállapodását jelenti törvénytelen tett elkövetésére, vagy 
legális cél törvénytelen eszközökkel való elérésére.63 A joggyakorlat mindehhez hozzáteszi, 
hogy a megállapodásnak tartósnak és tervszerűnek kell lennie,64 ami valamelyest közelíti az 
önmagában meglehetősen sok élethelyzetet lefedő tényállást a szervezett bűnözés lényegéhez.

Ez a konstrukció látszólag nem más – legalábbis a magyar büntetőjogból kiindulva – mint 
a kétoldalú pszichikai előkészületnek (közös elkövetésben való megállapodás) sui generis bűn-
cselekményként65 való általános inkriminálása. Ennek a megállapításnak a legfőbb cáfolata az 
elkövető bűnös tudatával (mens rea) kapcsolatos eltérésben keresendő. Mivel a konspirációs 
tényállás – mint a szervezett bűnözés jelentette speciális veszéllyel szembeni fellépés eszköze 
– célkeresztjében maga a megegyezés (agreement) áll, az elkövető szándékának is elsősorban 
erre kell irányulnia. Ettől elválasztható a megállapodás tárgyát képező bűncselekmények elkö-
vetésére, a bűnözői program kivitelezésére vonatkozó tudati állapot.66 Ezzel kapcsolatban az 
elkövetőtől csak „határozatlan szándék” követelhető meg, vagyis elegendő – a konspirációért 
való felelősség megállapításához – az elkövető megfelelően komoly súlyú bűnözői szándéka, 
illetve az adott bűncselekményre és kriminális célokra általában vonatkozó ismerete.67 Tehát 
a konkrét bűncselekmény megkezdésére irányuló egyenes szándék hiányozhat, ellentétben az 
előkészülettel, melyről ez nem mondható el, hiszen célzatos alakzat.68 Mivel azonban a kons-
piráció büntetendőségének feltétele, hogy az a tényállásban meghatározott deliktumok egyi-
kére (vagy többre) vonatkozzon, a konspirátor tudatának is valamiféle kapcsolatban kell állnia 
e konkrét bűncselekménnyel. Erre vonatkozóan a megállapodás pillanatában való ésszerű 
előrelátás (reasonably forseeable) követelményét állapította meg az Egyesült Államok Legfelsőbb 
Bírósága a Pinkerton-ügyben.69 E doktrína tehát a konspiráció megvalósulásához pusztán egy 
gondatlansághoz közel álló tudati állapot fennállását feltételezi a konkrét deliktum elköveté-
sére nézve.

A conspiracy megvalósulásához ráadásul az objektív oldalon sem szükséges, hogy a meg-
állapodás olyan konkrét cselekmény vállalására vonatkozzon kölcsönösen minden résztve-
vő részéről, mely kifejtése esetén egy bűncselekmény valamely elkövetői alakzatát valósítaná 
meg, ami HOLLÁN szerint a „közös elkövetésben megállapodás” megállapításának viszont 
feltétele.70 Sőt, a konspiráció esetében olyan megállapodás is releváns lehet, ahol a résztvevők 

62 Kerethatározat 2008. 2. cikk b) Az Együttes fellépés magyar fordításában még helytelenül maradt le a társhatáro-
zó ragja: „a személy olyan magatartását, amely egy vagy több személy megállapodásából áll…” Együttes fellépés 
1998. 2. cikk (1) b) A megállapodáshoz szükségszerűen legalább két személy kell. Az angol nyelvű verzió viszont 
megegyezett a későbbi Kerethatározat már helyesen fordított szövegével.

63 BELLAGAMBA 2003. 586. o.
64 KIS 2003. 73. o.
65 Igaz éppen az angol jogrendszerben – szemben az itteni példával, és az amerikai szabályozással – a conspiracy 

általános részi rendelkezésnek tekinthető.
66 BELLAGAMBA 2003. 587. o.
67 KIS 2003. 95-96. o.
68 NAGY 2008. 195. o. 
69 BELLAGAMBA 2003. 588. o.
70 Sőt, HOLLÁNnal szemben, NAGY Ferenc azon az állásponton van, hogy a közös elkövetésben való megállapo-

dás csak a társtetteskénti elkövetésre való megegyezésre értendő, ezzel még jobban leszűkítve ezen előkészületi 
alakzat alkalmazását a konspirációhoz képest. NAGY 2008. 195. o. Vö. HOLLÁN 2006.
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csak egy-egy összekötő személlyel állnak kapcsolatban, s nincsen tudomásuk más tagok „fel-
adatáról”.71

A konspiráció előkészületi jellegének tagadása magyarázza azt a common law országokban 
elterjedt jogi teóriát, mely a conspiracy és az ennek alapján elkövetett bűncselekmény közötti 
halmazat megállapítását lehetségesnek tartja.72 Ugyanezt az előkészület esetén a büntetlen 
részcselekmény elmélete kizárja.73 A konspirációs tényállás esetében viszont, amennyiben 
elfogadjuk annak elsődleges kapcsolatát a szervezett bűnözéssel és így a konspiráció által 
megvalósított önálló jogtárgy-sértést, a fenti halmazati megoldás indokolhatóvá válik. A kons-
pirációs tényállás, a kontinentális jogrendszerek számára is elfogadható értelmezés szerint, 
elsősorban mégis azoknak az összeesküvésben résztvevőknek a felelősségre vonására irányul, 
akiknek az elkövetett vagy megkísérelt bűncselekményben részesi közreműködésük sem álla-
pítható meg. Erre utal a Kerethatározatban szereplő tényállás utolsó fordulata.74

A konspirációs tényállás tárgyi oldalára nézve a legvitatottabb kérdést az jelenti, hogy már a 
puszta szóbeli megállapodás megvalósíthatja-e a bűncselekményt, vagy szükséges egy további, 
a külvilágban is érzékelhető ráutaló magatartás (overt act) kifejtése is? Ez utóbbi kitétel rögzítése 
elengedhetetlen a bűnös megállapodásért való felelősségre „kvázi gondolatbűnként” tekintő 
liberális büntetőjogi felfogást követők számára, de a bizonyítás szempontjából is egyszerűbb 
materiális cselekményeken keresztül felgöngyölíteni a bűnözői szándékot.75 Az overt act nem 
része a Kerethatározat tényállásának, ellentétben az ENSZ Szervezett bűnözés elleni Egyez-
ményével, amely lehetőséget teremt a részes államok számára e feltétel megkövetelésére.76

A Palermói Egyezmény alkotói egy másik opcionális feltételt is elhelyeztek a tényállásban: 
a megállapodás szervezett bűnözői csoport keretében való létrejöttét.77 Az ENSZ dokumen-
tum konspirációs tényállása egyébként is szorosabban kötődik a szervezett bűnözéshez azzal, 
hogy tartalmazza a bűnszervezet fogalmi elemei között is szereplő pénzügyi vagy más anyagi 
haszon elérésére vonatkozó célzatot.78 A szervezett bűnözői csoport összes fogalmi elemé-
nek megkövetelése a konspiráció megvalósulásához ugyanakkor már egy, a másik szervezett 
bűnözéssel kapcsolatos tényállással átfedésbe kerülő diszpozíció létét eredményezi, feladva 
ezzel együtt a konspirációs tényállás bűnszervezet-fogalomhoz való kötetlenségéből fakadó 
bizonyítási könnyebbségeket.

V. A bűnszervezeti státuszhoz kötődő tényállás

Az uniós jogharmonizációs dokumentumokban szereplő másik szervezett bűnözéssel ösz-
szefüggő bűncselekmény a 2. fejezetben elemzett bűnszervezet-fogalom köré épülő tényállás, 

71 Erre két jellemző példát ismer a kriminológia. A „wheel conspiracy” (kerékszerű konspiráció) esetében egy köz-
ponti személlyel tartja mindenki a kapcsolatot, míg a „chain conspiracynál” a résztvevők láncszerűen követik 
egymást. GRANDE 1993. 74. o.

72 KIS 2003. 72. o., GELLÉR 2003. 18. o.
73 NAGY 2008. 238. o.
74 Bár az „akkor is” szófordulat egyben arra is utal, hogy a bűncselekmény akkor is megvalósul, ha a tényleges elkö-

vetésben is részt vesz a konspirátor. Kerethatározat 2008. 2. cikk b)
75 MILITELLO 2003. 191. o.
76 „megállapodást […], amely - ahol azt a hazai jog megköveteli - magában foglalja a résztvevők egyikének a megál-

lapodás teljesítése érdekében tett cselekményét,” Palermói Egyezmény 5. cikk (1) a) (i)
77 „megállapodást […], amely - ahol azt a hazai jog megköveteli – […] magában foglal egy szervezett bűnözői cso-

portot;” Uo.
78 „megállapodást egy vagy több más személlyel közvetlen vagy közvetett pénzügyi vagy más anyagi haszon meg-

szerzésére irányuló, súlyos bűncselekmény elkövetésében” Uo.
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amelyre leginkább illik a bűnszervezetben részvétel megnevezés.79 Ez a deliktum tulajdon-
képpen a szervezethez kötődő „státuszbűncselekmények” sorába tartozik. A bűnszervezettel 
kapcsolatban többféle státusz önálló büntetendősége merül fel, a Kerethatározat e fejezetben 
tárgyalt tényállása viszont csak egyetlen ilyet tartalmaz, a részvételt (tagságot). Az Európai Bi-
zottság javaslatában viszont még büntetendő magatartásként szerepelt a bűnszervezet irányí-
tása is, mely a részvételnél szigorúbb szankció alkalmazását tette volna lehetővé.80 Az Európai 
Parlament a javaslathoz fűzött állásfoglalásában ennél is tovább ment: külön bűncselekmény-
nyé nyilvánította volna a bűnszervezet támogatását, alapítását, szervezését.81 E magatartások 
részletesebb meghatározását azonban nem tartalmazták ezek az előkészületi dokumentumok, 
és mint ismeretes, végül nem kerültek be a Kerethatározat elfogadott szövegébe. Ezért e bűn-
szervezeti státuszok rövid bemutatása során elsősorban az azokat szabályozó, és rájuk nézve 
kidolgozott jogirodalommal rendelkező olasz büntetőjog eredményeire támaszkodtam.82

1. A bűnszervezetben való (egyszerű) részvétel

A Kerethatározat szerint büntetendő „bármely személy magatartása, aki – szándékosan 
és ismerve akár a bűnszervezet célját és általános tevékenységét, akár annak az adott bűn-
cselekmények elkövetésére irányuló szándékát – aktívan részt vesz a bűnszervezet bűnözői 
tevékenységében, beleértve az információk vagy anyagi források szolgáltatását, új tagok be-
szervezését, valamint a szervezet tevékenységeinek bármilyen módon történő finanszírozását, 
annak tudatában, hogy e részvétel hozzájárul a szervezet bűnözői tevékenységének megvaló-
sításához”.83 Ez a tényállás több ponton különbözik a korábbi dokumentumokban meghatá-
rozottaktól, mely eltérésekre az alábbiakban utalni fogok.

1.1. Az elkövetési magatartás: bűnözői és egyéb tevékenységben részvétel

Az Együttes fellépésben és a Kerethatározatban szereplő tényállás elkövetési magatartása 
tehát az (aktív) részvétel, melynek két formája lehet az 1998-as dokumentum szerint: vo-
natkozhat egyrészt a bűnszervezet bűnözői, másrészt az egyéb tevékenységére. Az előbbi 
– ahogyan arra az Együttes fellépés szövege is utalt84 – a bűnszervezet fogalmánál szereplő 
bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos magatartásokat foglalja magában. Ahogyan azt 
e dokumentum szintén kiemeli, az itt érintett magatartások köre kiterjed a részesi jellegűek-
re („…még akkor is, ha személyesen nem vesz részt az érintett bűncselekmények tényleges 
végrehajtásában”),85 sőt, az adott tagállam büntetőjogi elveitől függően, vonatkozhat a tisztán 
előkészületi cselekményekre is („…még akkor is, ha az érintett bűncselekményeket ténylege-

79 Szemben a magyar Btk.-ban szereplő azonos elnevezésű, de eltérő felépítésű tényállással, és szemben a konspi-
rációval, mely a Kerethatározatban szintén a „Bűnszervezetben való részvételhez kapcsolódó bűncselekmények” 
cím alatt szerepel.

80 Kerethatározat-javaslat 2005. 3. cikk
81 EP állásfoglalás 2006. 2. módosítás
82  Ld. 5.2 és 5.3. fejezet
83 Kerethatározat 2008. 2. cikk a)
84 „the organisation’s criminal activities falling within Article 1” Együttes fellépés 1998. 2. cikk a) A bűnszervezet 

fogalmát tartalmazó 1. cikkre utalás a Kerethatározat hasonló szövegében már nem szerepel, ami így nem zárja 
ki, hogy a bűnözői tevékenység kisebb súlyú bűncselekmények elkövetésére is vonatkozzon.

85 Együttes fellépés 1998. 2. cikk a)
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sen nem követik el;”)86. Mindez pedig elméletileg magában foglalhatja az előbbi fejezetben 
érintett szóbeli megállapodásokat úgyszintén. Az utóbbinak az opcionális jellegét viszont már 
a Kerethatározat rögzíti a preambulum (5) bekezdésében, mely szerint a tagállamoknak jogá-
ban áll a „bűnözői tevékenységet” úgy értelmezni, hogy az tényleges cselekmények (material 
acts) elkövetését foglalja magában.87 Ennek a lehetőségnek a megengedéséből az a kompro-
misszumos megoldás tükröződik, mely tiszteletben kívánja tartani az egyes tagállamok eltérő 
jogi felfogását, ami a nem materiális előkészületi cselekmények kriminalizálhatóságát illeti.

A bűnszervezet bűnözői tevékenysége tehát a célbűncselekmények elkövetésével kapcsola-
tos magatartásokat foglalja magában, melyek tulajdonképpen „elérhetőek” az anyagi jogi fel-
lépés egyéb eszközeivel is: a hagyományos elkövetői alakzatok és stádiumok, valamint a bűn-
cselekmények bűnszervezetben való elkövetésére vonatkozó szabályok segítségével. Ezeknek 
a cselekményeknek az önálló tényállásban való szerepeltetése így csak komoly dogmatikai ér-
vekkel indokolható, ami a következő gondolatmenet segítségével vezethető le. Az adott elkö-
vető valamely tárgyalt magatartás kifejtésével nem csak az adott bűncselekmény elkövetéséhez 
járul hozzá (amiért adott esetben az egyéni felelőssége állapítható meg), hanem egyben részt 
vállal a „bűnöző tevékenységben”, melyről BÓCZ Endre a következőket vallja: „a szervezett 
bűnözés központi fogalma a bűnöző tevékenység és nem a bűncselekmény, alanya pedig a 
bűnszervezet és nem az elkövető.”88 A szervezett bűnözés és ezáltal a „bűnöző tevékenység” 
önálló társadalomra veszélyességét már a korábbiakban kifejtettem,89 az ezért fennálló fele-
lősség pedig így (elméletben) annak „alanyát”, vagyis a bűnszervezet egészét terheli. A gon-
dolatmenet ezen a ponton a jogi személyek felelősségre vonásával kapcsolatos rendelkezések 
elméleti alapját is jelentheti.90 Ám mivel a jogi személyek csak bizonyos esetekben esnek egybe 
a bűnszervezetekkel, ráadásul a klasszikus büntetőjogi szankciók egyébként is csak természe-
tes személyekkel szemben alkalmazhatók, a felelősség szükségképpen „hárul” azokra, akik a 
szervezetben bizonyos státuszt töltenek be. E státuszhoz tartozás egyik lehetséges feltétele 
pedig a bűnözői tevékenységben való részvétel, s így kanyarodunk vissza eredeti elkövetőnk-
höz, akit a bűnszervezetben részvétel bűncselekményéért már nem a hagyományos egyéni, 
hanem ún. státusz-felelősség terhel.91 Ezt az elméletet támasztja alá az az elgondolás is, mely 
szerint a tárgyalt bűncselekmény absztrakt jogi tárgyát (közbiztonság) nem önmagában, saját 
cselekményével sérti egy adott elkövető, hanem sok más, a bűnszervezet tevékenységébe tar-
tozó magatartást kifejtő személlyel együtt, ami a kollektív felelősség kérdését veti fel. Az ilyen 
jellegű felelősséget pedig csak egy státusz betöltőjeként „varrhatjuk a résztvevő nyakába.”92

A felelősséget keletkeztető státuszt mindenesetre nem csak a bűnözői tevékenységben 
való részvétellel lehet „elnyerni”. Az Együttes fellépés megfogalmazása szerint ugyanezzel 
a következménnyel jár az ún. egyéb tevékenységben való részvétel is. Azt, hogy ez ponto-

86 Uo.
87 Kerethatározat 2008. preambulum (5)
88 BÓCZ 2000. 4. o.
89 Vö. 3.1. fejezet
90 A Kerethatározat 5. cikke foglalkozik a jogi személyekre kiróható szankciókkal.
91 KIS 2003. 49. o. A státusz-felelősségi elmélethez hasonló következtetésre jutott M. Delmas-Marty, aki a francia 

jogelmélet „kölcsönzött kriminalitás” teóriáját vetítette a bűnszervezetekre. Eszerint ahogyan a részesi cselekmé-
nyeknek a tettesi alapcselekmény megkezdése, úgy a tagok és vezetők cselekményeinek a bűnszervezet kriminális 
ereje és tevékenységének társadalomra veszélyessége kölcsönzi a fokozott kriminalitást. Uo. 66-67. o.

92 Bár a bűnszervezetben részvétellel kapcsolatos bűncselekmények legtöbb esetben hiánypótló szerepet töltenek 
be, és csak az egyébként büntetlenül maradó előkészületekre, távoli bűnsegédi magatartásokra vonatkoznak (ld. a 
magyar tényállás), a fenti gondolatmenet igazolhatja akár ennek a deliktumnak a halmazatban való megállapítását 
a ténylegesen elkövetett bűncselekmény megfelelő alakzatával (ld. olasz szabályozás). A uniós jogharmonizáció 
ezt a kérdés nyitva hagyta, lehetőséget teremtve mindkét felfogás érvényesülésének. Vö. 6. fejezet
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san milyen magatartásokat takar, a ’98-as dokumentum még nem részletezte, de vélhetően a 
bűncselekmények elkövetéséhez közvetlenül nem járuló, a bűnszervezet működését biztosító 
cselekményeket értettek alatta. A Kerethatározat tényállásában viszont már egészen konkrét 
tevékenységeket találunk: információk vagy anyagi források szolgáltatása, új tagok beszerve-
zése, illetve a bűnszervezet tevékenységeinek bármilyen módon történő finanszírozása.93 A 
szövegkörnyezet ugyanakkor azt sugallja, hogy ezek a cselekmények a bűnözői tevékenység 
körébe tartoznak, vagyis eltűnik az egyéb tevékenységek elhatárolása, előbbi jelentése pedig 
kibővül az itt felsorolt magatartásokkal.94 Ez viszont azt is jelenti, hogy a célbűncselekmé-
nyekkel összefüggésbe hozható (tehát a korábbi, szűkebb értelmű „bűnözői tevékenység” 
körébe eső) cselekményeken kívül csak ez a három speciális magatartás képezi a büntetendő 
részvétel tárgyát. Ezzel szemben a 2005-ös bizottsági javaslat indoklásában a két fajta tevé-
kenységtípus (bűnözői és egyéb) még külön szerepelt, és a fent említett három magatartás az 
egyéb tevékenység külön kiemelt példáiként volt feltüntetve.95 A meghatározás exemplifikatív 
jellege ezáltal lehetővé tette, hogy más, hasonló, általános támogató jellegű, de itt külön meg 
nem nevezett cselekmény is relevanciával bírjon a bűnszervezetben részvétel vonatkozásában. 
Mivel ez utóbbi megoldás jobban tükrözi a bűnszervezettel kapcsolatos magatartások széles 
körét büntetni kívánó jogalkotói szándékot, elképzelhető, hogy a végül elfogadott szöveg csak 
egyszerű nyelvtani összevonás félreérthető eredménye.96

Az egyéb tevékenység keretében értékelt cselekmények tehát vagy önmagukban nem bün-
tethető magatartások, vagy olyan büntetendő magatartások, melyek nem tartoznak a bűnszer-
vezet célbűncselekményei közé (tehát a 4 év szabadságvesztésnél enyhébben büntetendőek 
mindenképpen). Utóbbiak bűnszervezettel kapcsolatos relevanciáját, előbbiek esetében pedig 
a kriminalitást is az az okozati kapcsolat biztosítja, mely e cselekmények és a bűnszervezet 
bűnözői tevékenysége között áll fenn, ahogyan arra a tényállás szövege utal is.97 A kauzalitás 
másik oldalán tehát nem az egyes bűncselekmények elkövetése áll (hiszen akkor már ez is 
bűnözői tevékenység volna), hanem a bűnözői program általánosságban.

A részvétel „tárgyát” képező tevékenységek meghatározása-elhatárolása szempontjából 
jóval egyértelműbb és kimunkáltabb az a normatív javaslat, amelyet egy szervezett bűnözés-
re fókuszáló európai kutatócsoport (Joint European Project to Counter Organized Crime)98 
dolgozott ki az ezredfordulón. Eszerint „bűnszervezetben vesz részt, aki nem alkalmi jelleg-
gel járul hozzá a bűnszervezet tevékenységi körébe tartozó bűncselekmények elkövetéséhez 
[a fenti bűnözői tevékenység], vagy annak szervezeti struktúrájának fenntartásához [a fenti 
egyéb tevékenység], úgy, hogy közben tudatában van annak, hogy ezzel a szervezet bűnözési 

93 Az Európai Parlament módosító állásfoglalásában szerepelt még egy negyedik magatartás: a bűnözői cselekmé-
nyek elkövetésére való felbujtás. EP állásfoglalás 2006. 13. módosítás

94 „…aktívan részt vesz a bűnszervezet bűnözői tevékenységében, beleértve az információk vagy anyagi források 
szolgáltatását” Kerethatározat 2008. 2. cikk b)

95 „…aktívan részt vesz akár a szervezetnek az 1. cikk hatálya alá tartozó bűnözői tevékenységében […], akár a szer-
vezet egyéb tevékenységeiben, beleértve információk vagy anyagi források szolgáltatását,” Kerethatározat-javaslat 
Indokolás 2. cikk

96 Az összevonás mindenképpen logikai hibában szenved, hiszen egyrészt a beleértve (including) kifejezés egyértel-
műen azt jelenti, hogy az érintett három magatartás a bűnözői tevékenység körébe tartozik bele, másrészt viszont 
a mondat vége e cselekmények és a bűnözői tevékenység közötti okozatosság rögzítésével úgy utal rájuk, mint két 
különböző kategóriára. Úgy tűnik tehát, hogy a bűnözői tevékenység kifejezés két különböző értelemben szerepel 
a Kerethatározat szövegében, ami jogbizonytalanságot teremthet.

97 „…annak tudatában, hogy e részvétel hozzájárul a szervezet bűnözői tevékenységének megvalósításához;” Kerethatározat 2008. 
2. cikk b)

98 Az 1998-2001 között palermói központtal működő projekt az Európai Unió Falcone Programja keretében tevé-
kenykedett, és az 1997-es Akciótervnek megfelelően számos, a későbbi jogharmonizációnál is felhasznált javasla-
tot dolgozott ki. (http://www.mpicc.de)
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képességét erősíti, vagyis valószínűbbé és gyorsabbá teszi a bűnözői program megvalósítását, 
illetve növeli az elkövetés hatásfokát.”99 Látható, hogy e meghatározás pontosítja az „egyéb 
tevékenységre” irányadó okozatossági követelményt is, valamint a részvétel megállapításának 
további feltételévé teszi a bűnszervezettel fennálló tartósabb (nem alkalmi jellegű) kapcsola-
tot.

1.2. A mens rea a bűnszervezetben részvételben

A szubjektív tényállási elemek tekintetében a jogharmonizációs dokumentumok egységes 
képet mutatnak: a szándékosság követelménye mellett pontosan rögzítik, hogy milyen körül-
ményeket kell átfognia az elkövető tudatának ahhoz, hogy bűnössége megállapítható legyen a 
jelen bűncselekményre vonatkozóan. Erre két lehetőség van: a tudatnak vagy a bűnszervezet 
általános kriminális programjára kell kiterjednie legalább („…ismerve akár a bűnszervezet cél-
ját és általános tevékenységét”),100 vagy annak az adott bűncselekmény elkövetésére irányuló 
szándékára. Nem követeli meg ugyanakkor a fenti szabályozás a bűnösség megállapításához a 
bűnszervezet jogi ismérveinek (a 2. fejezetben tárgyalt fogalmi elemeknek) az elkövető általi 
felismerését. Ezek fennforgása tehát csak objektív büntethetőségi feltételt jelent, ami nagy-
mértékben megkönnyíti a bizonyítást.101

A bűnszervezet egyéb tevékenységeiben való részvétel esetén egy további bűnösségi felté-
telt rögzít a tényállás: az elkövető tudata átfogja a cselekménye és a „bűnözői tevékenység” 
közötti okozati kapcsolatot („…annak tudatában, hogy e részvétel hozzájárul a szervezet bű-
nözői tevékenységének megvalósításához”).102 MILITELLO szerint ez utóbbi feltétel rög-
zítése felesleges, hiszen fent a bűnszervezet céljára, általános tevékenységére vonatkozóan 
megkövetelt ismeret ezt már egyszer tartalmazza.103 Bár valóban nem túl gyakori és életszerű 
az olyan szituáció, amikor ez a két feltétel nem fedi le egymást, a bűnösségen alapuló fele-
lősség elve indokolttá teszi az okozati viszonyra vonatkozó felismerés külön megkövetelését.

2. A bűnszervezetben részvétel kiemelt esetei

Az e fejezetben összefoglalt státuszok betöltőinek közös vonása, hogy ugyanúgy a bűn-
szervezet tagjai,104 de valamilyen körülménynél fogva ellenük fokozottabb büntetőjogi fellépés 
indokolt. E szerepek között két kategória különböztethető meg: az egyikbe a bűnszervezet 
megalakításában aktívan résztvevő, a másikba pedig a szervezeti hierarchiában fontosabb 
posztokat betöltő tagok tartoznak.

Az olasz bűnszervezeti tényállások elkövetési magatartásai közül mindkét fenti csoport-
ba kettő-kettő illeszthető. Ami az első kategóriát illeti, az általános bűnszervezeti tényállás 
megkülönbözteti az előmozdítást (promozione) és a létrehozást (costituzione).105 Előbbi a 

99 Normative Proposals of  the Joint European Project to Counter Organized Crime, 2. A szerző fordításában.
100 Együttes fellépés 1998. 2. cikk (1) a), ill. Kerethatározat 2008. 2. cikk a)
101 KIS 2003. 79. o.
102 Együttes fellépés 1998. 2. cikk (1) a), ill. Kerethatározat 2008. 2. cikk a)
103 MILITELLO 2003. 191-192. o.
104 Bár az olasz jogirodalmi álláspont szerint az előmozdítók esetében elméletileg nem szükségszerű, hogy a kezde-

ményező magatartásuk kifejtése után ténylegesen is részt vegyenek a bűnszervezet életében. RONCO-ROMA-
NO 2012. 2040. o.

105 A maffia típusú bűntársaságnál az utóbbi nem elkövetési magatartás, amit a jogirodalom azzal magyaráz, hogy az 
ilyen jellegű bűnözői entitás már egy eredetileg létező általános bűnszervezetből jöhet csak létre (mire annak meg-
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bűnszervezet megalakításának kezdeményezését jelenti, magában foglalva az ötlet felvetésén 
túl az alapítás anyagi alapjainak megteremtése érdekében tett lépéseket,106 utóbbi pedig arra az 
elkövetőre vonatkozik, aki saját magatartásával, illetve másokkal együtt, konkrétan és tényle-
gesen megalapítja a bűnszervezetet.107

A másik csoportba illő egyik bűnszervezeti státusz a bűntársaság vezetője (capo),108 aki a 
szervezet feletti autoritás birtokosa. A következő ide tartozó elkövetési magatartás pedig a 
bűnszervezet szervezése (organizzazione), mely arra a szervezeti hierarchiában valamilyen 
önálló funkciót betöltő tagra vonatkozik, aki az egyszerű résztvevők tevékenységeinek össze-
hangolásáról és a struktúra életben tartásáról gondoskodik,109 bár adott esetben maga is alá 
van vetve a „főnök” parancsainak.

3. A bűnszervezet (külső) támogatása

A szervezett bűnözéssel kapcsolatos büntetendő magatartások esetében a felelősség leg-
távolabbi kiterjesztését a bűnszervezet támogatásának inkriminációja adja. Ez nem egy bűn-
szervezeten belüli státuszra, hanem az extráneus személyek bűnszervezethez kötődő tevé-
kenységére vonatkozik.

Mindenekelőtt kiemelendő, hogy itt nem a bűnszervezet programjába tartozó bűncselek-
mények elkövetéséhez nyújtott támogatásról van szó, hiszen az e körbe tartozó – előkészületi, 
vagy bűnsegédi jellegű – cselekményeket a „bűnözői tevékenységben részvétel” már magá-
ban foglalja. Nem jelent azonban feltétlen elhatárolási szempontot a támogatói cselekmények 
(nagyrészt) önmagában legális jellege,110 hiszen ez az „egyéb tevékenységben részvételről” 
szintúgy elmondható.

E két elkövetési magatartás közötti különbségtételhez a részvételnek az olasz ítélkezési gya-
korlat által kidolgozott speciális értelmezését érdemes figyelembe venni. Az olasz Legfelsőbb 
Bíróság (Corte di Cassazione) egyik ítéletében a tagsági státusz feltételeként nevezte meg egy-
részt az affectio societatist, vagyis az elkövető arra vonatkozó határozott tudomását és szándékát, 
hogy ő a szervezethez tartozik, másrészt objektíve a bűnszervezet mindennapi életében való 
folyamatos részvételt, a bűnözői struktúrában egy meghatározott funkció betöltését.111 A tá-
mogatói magatartás ezzel szemben olyan atipikus közreműködés, eseti segítségnyújtás, mely-
nek kifejtője nem kíván a bűnszervezet tagja lenni – és a bűnszervezet sem hívja fel erre, bár 
cselekményét szándékosan azért fejti ki, hogy releváns hozzájárulást nyújtson e szerveződés 
fennmaradása, megerősítése vagy bűnözői programjának megvalósítása érdekében.112

A bűnszervezet fent bemutatott támogatásától el kell még határolni a bűnszervezet egyes 
tagjának nyújtott támogatás különböző eseteit. Ez utóbbira szolgáltat példát az olasz büntető 
kódexben a személyes bűnpártolás minősített esete (C.P. Art. 378.), vagy ennek a bűnözői tevé-

félemlítő ereje kialakul). Ennek időpontja viszont a gyakorlatban meghatározhatatlan. RONCO-ARDIZZONE 
2007. 1851. o.

106 IANNETTA 2009. 12. o.
107 RONCO-ROMANO 2012. 2040. o.
108 A maffia típusú társaságnál a bűnszervezet irányítása (direzione).
109 VERRINA 2008. 8. o.
110 Ez azonban nem kizárólagos: a bűnszervezet támogatása elvileg megvalósítható egy nem a bűnszervezet bűnözői 

programjába tartozó egyéb bűncselekmény elkövetése révén is. Erre utal például az olasz büntetőjogban az 1991. 
évi 152. törvényerejű rendelettel bevezetett általános minősítő körülmény, amely bűncselekmények bűnszervezet 
tevékenységének segítése céljából történő elkövetésére vonatkozik. Decreto legge 13 maggio 1991. n. 152. Art. 7.

111 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 30 ottobre 2002., n. 29.
112 ARGIRÓ 2003. 768. o.
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kenység bevégzése előtt megvalósuló megfelelője, a „segítségnyújtás a (bűnszervezet) tagjainak” 
elnevezésű bűncselekmény (C.P. Art. 418.). Véleményem szerint ezek a magatartások az e feje-
zetben bemutatott bűnszervezeti „státusz-bűncselekmények” közé azért nem sorolhatók, mert 
nem magával a bűnszervezettel állnak kapcsolatban, hanem egyes személyekkel, akik mellesleg a 
bűnszervezet tagjai. A jelen fejezet szempontjából relevanciával bíró, a bűnszervezet tevékeny-
ségéhez nyújtott támogatásra vonatkozó tényállást ellenben nem tartalmaz a Codice penale, bár egy 
1997-es törvényjavaslatban már felvetődött ennek lehetősége.113 A jelenlegi olasz joggyakorlat 
ezeknek a magatartásoknak a büntetését a bűnszervezeti tényállások és az általános részi többes 
közreműködés („concorso di persone”) intézményének együttes alkalmazásával oldja meg.114

VI. A jogharmonizációs eredmények megjelenése a nemzeti 
jogrendekben

A kerethatározat jogi jellemzőiben (részben) az irányelvhez hasonlít,115 vagyis egy kötelező, 
de közvetett hatályú jogforrás. Mindez azt jelenti, hogy az Unió valamely kerethatározatban 
rögzített kívánalmainak egyaránt megfelelhet két jellegében is különböző nemzeti szabályo-
zás. Ez mindenképpen elmondható a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló kerethatáro-
zat tárgykörével kapcsolatos olasz, illetve magyar büntetőjogi szabályok esetében, ami többek 
között e két tagállami szabályozás az uniós jogharmonizációhoz fűződő eltérő irányú viszo-
nyával magyarázható. Míg az olasz büntetőkódex szervezett bűnözéssel kapcsolatos rendelke-
zései jelenlegi formájukban már jóval a tárggyal kapcsolatos európai jogközelítési törekvések 
megindulása előtt hatályban voltak, s ezáltal az e folyamat jegyében született dokumentu-
mok megalkotására maguk is hatottak, addig a magyar büntetőjog esetében ez éppen fordítva 
történt. A szervezett bűnözéssel kapcsolatos hazai szabályok egészen pontosan az 1998-as 
együttes fellépésben foglaltaknak való megfelelés érdekében hozott 2001. évi CXXI. törvény 
Btk.-t módosító rendelkezései révén nyerték el mai formájukat.

1. Az olasz és a magyar szabályozás összevetése

Ami a bűnszervezet fogalmát illeti, a fent említett törvénymódosítás óta a magyar Btk. 
értelmező rendelkezései között szereplő definíció116 szinte teljesen megfelel az Együttes fel-

113 KELEMEN 2003. 23. o.
114 A monista tettesség-elméletet követő olasz büntetőjogban a többes közreműködés tulajdonképpen a részességi 

esetek helyettesítésére szolgál. Ennek alapján mindenki, aki egy bűncselekmény megvalósulásához valamilyen 
releváns módon hozzájárult, a tényállást ténylegesen megvalósító tettessel egy elbírálás alá esik, igaz a büntetések 
tekintetében a közreműködés egyes fajai között súlyosító és enyhítő körülmények differenciálnak. Ld. ANTOLI-
SEI 2000. 437-474. o. Jelen esetben mindez azt jelenti, hogy a bűnszervezet támogatóját mint a bűnszervezetben 
részvétel, létrehozás, stb. elkövetésében való közreműködőt lehet felelősségre vonni.

115 Ellenben joghatását és kikényszeríthetőségét tekintve elmarad az irányelvtől. A kerethatározatnak ugyanis egy-
részt kivételes esetben sem lehet közvetlen hatálya, másrészt a tagállamokkal szemben semmilyen szankció nem 
alkalmazható az implementáció elmaradása esetén. KARSAI 2001. 11-12. o.

116 „bűnszervezet: három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő csoport, 
amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elköveté-
se,” Btk. 137. § 8. A magyar Btk. tartalmazza a bűnszervezethez képest enyhébb társas bűnelkövetési alakzat, a 
bűnszövetség fogalmát is, melynek szervezett bűnözéssel kapcsolatos relevanciája azonban nem számottevő, így 
bemutatására itt nem térek ki.
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lépésben, illetve a Kerethatározatban foglaltaknak. A lényegesebb eltérések csak a szubjektív 
oldalt érintik: egyrészt a célbűncselekményekre meghatározott büntetési tétel minimális felső 
határa négy helyett öt év, másrészt hiányzik az anyagi haszonszerzésre vonatkozó „mögöttes” 
célzat követelménye. Az olasz büntetőjogban a jogharmonizációs bűnszervezet-fogalomnak 
leginkább a Codice Penale 416. §-ban szereplő bűntársaság („associazione per delinquere”) 
felel meg, annak ellenére, hogy törvényi meghatározása nélkülözi annak legtöbb fogalmi ele-
mét.117 A jogtudomány által kimunkált és a jogalkalmazó által követett íratlan követelmények 
ugyanakkor „felruházzák” a bűntársaságot a szervezettségre vonatkozó objektív jellemzők-
kel,118 igaz a szubjektív oldalon így is csak a célbűncselekmények pluralitása szerepel felté-
telként. Az olasz büntetőjog ezen általános bűnszervezet-fogalmának tág megfogalmazását 
ellensúlyozza viszont a korábbiakban bemutatott maffia típusú bűntársaság specialitása.119

A szervezett bűnözéssel kapcsolatos magatartások büntetésére az olasz büntetőkódex II. 
könyvének V. fejezete (közrend elleni deliktumok) a korábbiakban elemzett „státusz-bűn-
cselekmények” tényállásait sorakoztatja fel, vagyis a bűnszervezet-fogalmak köré épülő, az 
ahhoz kötött egyes szerepeket pönalizáló különös részi diszpozíciókat alkalmaz. Mint utal-
tam rá, ezek a tényállások más bűnszervezeti státuszokat is érintenek, nem csak az egyszerű 
részvételt. Ez utóbbi nagyjából a Kerethatározat vonatkozó tényállásának felel meg, bár a 
bűnszervezeti fogalomról elmondottak itt is igazak: maga a törvény nem fejti ki az elkövetési 
magatartás (részvétel) mibenlétét, erre vonatkozóan is a jogirodalom nyújt pontosabb eligazí-
tást. Bűncselekmények bűnszervezet keretében elkövetésére nézve a Codice penale nem tartal-
maz minősítő körülményt, vagy ehhez hasonló jogi megoldást,120 ilyen esetben az elkövetett 
deliktum és a fenti bűnszervezeti tényállás egymással halmazatban megállapítható.

A magyar Btk. a fentiekkel szemben a szervezett bűnözéssel kapcsolatban két különböző 
jogi megoldást alkalmaz. A „bűnszervezetben részvétel” különös részi tényállása121 egyfaj-
ta „hézagpótló” diszpozícióként fogható fel. Ez alatt azt értem, hogy e bűncselekmény a 
szervezett bűnözés szempontjából releváns magatartásoknak csak egy részét érinti, mégpedig 
azokat, amelyeket más bűncselekmények tényállásain keresztül egyébként nem (vagy általá-
nosságban nem) lehet büntetni: előkészületi jellegű és önmagában általában legális támogatói 
magatartásokat. Amennyiben ugyanis a bűnszervezet szempontjából releváns bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetése legalább a kísérleti szakba jut, a Btk. 98. §-ának bün-
tetéskiszabást érintő általános rendelkezése alkalmazandó az elkövetésben résztvevő taggal 
szemben, vagyis az adott bűncselekményre előírt büntetési tétel felső határa a kétszeresére 
emelkedik. Ilyenkor viszont az elkövető terhére, a látszólagos anyagi halmazat122 miatt már 
nem állapítható meg bűnszervezetben részvétel.123

A bűnszervezettel kapcsolatos fent vázolt hazai szabályozás több szempontból is ellent-
mondásos, és ezáltal a jogalkalmazás számára tisztázatlan helyzeteket teremt. Az alábbiakban 
néhány ilyen következetlenségre világítok rá.

117 „Amikor három vagy több személy társul több bűncselekmény elkövetése végett…” C.P. 416. §
118 KELEMEN 2003. 12-13. o.
119 Vö. 2.5.1. fejezet
120 A „bűncselekmény bűnszervezet tevékenységének segítése céljából elkövetése” minősítő körülmény a bűnszerve-

zet külső támogatására vonatkozik, nem pedig a bűnözői programban szereplő deliktumok elkövetésére.
121 „Aki bűntettnek bűnszervezetben történő elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben megál-

lapodik, vagy az elkövetés elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, illetőleg 
a bűnszervezet tevékenységét egyéb módon támogatja, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.” Btk. 263/C. § (1)

122 Az önállótlan részcselekmény esetéről van itt szó: jelen esetben az előkészületet háttérbe szorítja ugyanazon 
bűncselekmény későbbi (kísérleti vagy befejezett) stádiumának megvalósítása. NAGY 2008. 238. o.

123 VIDA-SZOMORA 2009. 420. o.
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2. A hatályos magyar szabályozás ellentmondásai

Már önmagában a 263/C. §-ban rögzített tényállással kapcsolatban is problémák merülnek 
fel. A törvény alapján nem tisztázott például annak az előkészületi jellegű cselekménynek a 
minősülése, amely olyan bűntettnek bűnszervezetben való elkövetésére irányul, melynek az 
előkészülete egyébként is büntetendő. Az uralkodó jogirodalmi álláspont szerint ilyenkor a 
specialitás alapján a bűnszervezetben részvétel állapítható meg, kivéve akkor, ha a konkrét 
deliktum előkészületének büntetési tétele súlyosabb.124 Ez utóbbi kivétel azonban semmilyen 
büntetőjogi szabállyal nem támasztható alá, annak alkalmazását csak az ésszerűség, esetleg 
a jogszabály logikai vagy teleologikus értelmezése indokolja. A jogalkotó mulasztása e téren 
mindenesetre nyilvánvaló, ami ebben az esetben a jogalkalmazó számára azt jelenti, hogy az in 
dubio mitius elvnek megfelelően a terhelt javára kedvezőbb minősítést kellene megállapítania, 
vagyis a fent idézett jogirodalmi állásponttal éppen ellenkezőleg.

A „bűnszervezet tevékenységének egyéb módon támogatása” fordulat kapcsán is felve-
tődik egy fontos probléma. A jogirodalmi álláspont szerint ezt az elkövetési magatartást 
csak bűnszervezeten kívülálló személy követheti el.125 Mivel azonban a magyar szabályozás 
kifejezetten a részvételi státuszra vonatkozó tényállást nem tartalmaz, a fenti fordulat az 
egyetlen, amely a bűnszervezet fenntartását szolgáló, de bűncselekmények elkövetéséhez 
közvetlenül nem kapcsolódó cselekményekre vonatkozik. A fenti álláspont elfogadása tehát 
azt jelentené, hogy a bűnszervezet tagja által kifejtett ilyen cselekmény nem lenne illeszthető 
semmilyen büntetendő magatartás keretei közé, ellentétben a kívülálló személy ugyanazon 
cselekményével.126

A 98. § és a 263/C. § összevetése kapcsán felmerülő ellentmondások egyik szembetűnő 
példája, hogy míg az előbbi vonatkozásában csak az ötévi vagy ezt meghaladó szabadság-
vesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése bír relevanciával, addig a sui 
generis előkészületi alakzatok kifejtése elvileg bármilyen bűntett (tehát 2 év szabadságvesztés-
nél súlyosabban büntetendő szándékos bűncselekmény) bűnszervezetben elkövetését célozva 
megvalósíthatja a bűnszervezetben részvétel bűncselekményét, legalábbis a törvényszöveg 
szerint. Ez pedig azzal a nehezen indokolható következménnyel jár, hogy van olyan deliktum, 
amelynek az előkészülete esetén igen, de elkövetése esetén már nem kerülhet értékelésre a 
bűnszervezeti minőség. A problémát az új Btk. hatályba lépése fogja feloldani azzal, hogy a 
bűnszervezetben elkövetést és a bűnszervezetben részvételt is kiterjeszti az összes szándékos 
bűncselekményre (tehát a bűntettnél is szélesebb körre).127

A két fenti szakasz elhatárolása szempontjából az nyilvánvaló, hogy a bűnszervezetben 
elkövetett bűncselekmény és a bűnszervezetben részvétel előkészületi magatartásai egymással 
halmazatot nem képezhetnek (pontosabban látszólagos halmazatban állnak). Az azonban már 
nem ilyen egyértelmű, hogy a 98. § jogkövetkezményei alkalmazhatóak-e a bűnszervezet-
ben részvétel mint öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény 

124 Uo. 421-422. o.
125 BELEGI 2012. 643. o.
126 A fenti ellentmondás abból adódhat, hogy a magyar dogmatikusok a tagsági státuszt gyakran kizárólag a bűnözői 

tevékenységben részvételhez kötik. Az uniós Kerethatározat szerinti a bűnszervezet egyéb tevékenységében rész-
vétel eseteit pedig a külső támogató magatartásaként kezelik. Ezzel szemben kriminológiailag is igazolhatóbb az a 
nézet, mely szerint a tagság alapvetően a bűnszervezettel fennálló tartósabb kapcsolat és az affectio societatis alapján 
határolható el az extráneus személyektől. Vö. 5.3. fejezet

127 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 91. § (1) valamint 321. § (1) A többségi jogelméleti álláspont a 
hatályos rendelkezések esetében ezt éppen fordítva teszi meg azzal, hogy a bűnszervezet törvényi definíciójára 
figyelemmel, a 263/C. § esetében is csak az ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos 
bűncselekmények relevanciáját ismeri el. TÓTH 2009. 63. o.
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esetében. A jogirodalom ennek lehetőségét elveti, arra hivatkozva, hogy a büntetéskiszabá-
si szabály „elkövetésre” utaló szóhasználata kizárja annak alkalmazását előkészületi típusú 
cselekményeknél.128 Ez az érvelés ugyanakkor nem vonatkoztatható a 263/C. § támogatói 
fordulatára, amely esetében így, álláspontom szerint, nincs elméleti akadálya a két bűnszerve-
zetre vonatkozó jogi megoldás együttes megállapításának. Ez akkor jöhet szóba, ha a külső 
támogató egy másik bűnszervezet tagja, illetve annak megbízásából cselekszik.129

3. A szervezett bűnözéssel kapcsolatos szabályok eltérő jellege

A fent kiemelt ellentmondások rámutatnak a Btk. bűnszervezetekkel kapcsolatos szabálya-
inak pontatlanságára, rendezetlenségére. A dolgozatom által érintett dogmatikai szempon-
tokra figyelemmel ugyanakkor a hatályos szabályozás legnagyobb hátrányának azt tartom, 
hogy nem fejezi ki maradéktalanul azt a kimagasló társadalomra veszélyességet, amelyet a 
bűnszervezetek léte és működése magában hordoz, és amely a szervezett bűnözés per se bün-
tetendőségét indokolja. Azt az önálló jogtárgy-sértést, amelyet a hazai jogalkotó is de facto elis-
mert azzal, hogy a bűnszervezetben részvétel tényállását megalkotta, és azt a közbiztonságot 
sértő-veszélyeztető bűncselekmények között helyezte el.

A tényállás – fent említett – „hézagpótló” jellege ugyanakkor nem teszi lehetővé, hogy ez 
a jogtárgy-sértés értékelésre kerüljön azon tagok esetében, akik a bűnszervezet programjába 
tartozó bűncselekményt kísérleti, vagy befejezett szakba juttatják, mivel terhükre bűnszerve-
zetben részvétel nem állapítható meg. Ezt a hiányosságot, meglátásom szerint, csak látszólag 
pótolja a bűnszervezetben elkövetés büntetéskiszabást érintő körülményként való rögzítése. 
A törvényszöveg – a szabályozásra vonatkozó jogirodalmi álláspontokkal összefüggésben – 
ugyanis azt tükrözi, hogy a 98. § rendelkezései nem a közbiztonság elleni támadásra reagálnak, 
hanem az elkövetett konkrét bűncselekmény speciális jogi tárgyának fokozott sérelmével járó 
„kvázi elkövetési módra” vonatkoznak.130 A súlyos jogkövetkezmények alkalmazásának indo-
ka itt tehát az, hogy az adott bűntettel járó társadalomra veszélyesség egy magasabb foka va-
lósul meg azzal, hogy az elkövetésben vagy annak előkészítésében bűnszervezet vesz részt, és 
nem pedig az, hogy a szervezett bűnözői csoport tevékenysége a társadalmi együttélés jogilag 
szabályozott rendjét veszélyezteti.

A bűnszervezetre vonatkozó általános részi szabályok és a különös részi tényállás eltérő 
jellege a büntetési tételek meghatározásában is kimutatható. A bűnszervezetben elkövetés 
esetén a büntetési tétel emelése az elkövetett speciális bűncselekmény eredeti büntetési tételé-
hez kötődik (a felső határ megduplázódik), ami minden releváns bűncselekmény esetén más 
tényleges emelkedést jelent, szemben a 263/C. § logikájával, mely szerint, függetlenül a célzott 
bűncselekmény súlyától, minden releváns előkészületi cselekményre az 5 éves büntetési tétel 
vonatkozik. Az elkövetett bűncselekmények súlya szerinti büntetési differenciálás természete-
sen feltétlenül indokolt, ám ezt jelen esetben a büntetési tételalap már eleve biztosítja. Azzal 
viszont, hogy a bűnszervezetben elkövetés szankcionálásánál a jogalkotó szorzót vezetett be, 
ez a különbség kétszer kap értékelést. Ha a 98. § ugyanarra az autonóm társadalomra veszé-

128 KIS 2006. 971. o.
129 Például ’A’ bűnszervezet tagja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselek-

ményt (bűnszervezetben részvétel) bűnszervezetben (’A’ bűnszervezet megbízásából, tagjaként) követ el azzal, 
hogy ’B’ bűnszervezetnek anyagi támogatást nyújt.

130 Erre utal MÉSZÁR Róza azon megállapítása, miszerint a „bűnszervezet a csoportos elkövetés körébe tartozik”. 
MÉSZÁR 2012. 270/10. o.
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lyességre reagálna, mint a bűnszervezetben részvétel tényállása, ez nem lenne következetes 
megoldás.

A fentiekre figyelemmel arra a következtetésre jutottam, hogy a hatályos magyar szabályo-
zás bűnszervezetekkel kapcsolatos rendelkezései csak részben fejezik ki azt a társadalomra 
veszélyességet, amely az Európai Unió szervezett bűnözéssel szembeni jogharmonizációs 
fellépését indokolta, és az abban megfogalmazott rendelkezések jellegét is áthatja. Az uniós 
célkitűzéseknek való nagyobb fokú megfelelés érdekében tehát a bűnszervezettel kapcsolatos 
különös részi tényállás előkészületi jellegének elvetése, s hatókörének a többi bűnszervezeti 
magatartásra való kiterjesztése indokolt. A Kerethatározatban és az olasz büntetőtörvényben 
szereplő tényállások mintaként szolgálhatnak e szabályozás kialakítására. Bár az utóbbi vonat-
kozásában a törvényszöveg normavilágosságot árnyalóan szűkszavú megfogalmazása csak az 
olasz jogirodalmi álláspontok egyidejű figyelembevételével képezheti az esetleges jogalkotás 
alapját.

Összegzés

Dolgozatom tanulsága szerint, a szervezett bűnözéssel szembeni hatékony büntető anyagi 
jogi fellépés érdekében kétféle „határ” átlépése is szükségessé válik. Egyrészt országhatáro-
kon felülemelkedő nemzetközi együttműködést, jogharmonizációt igényel a jelenség transz-
nacionális jellege, másrészt úgy tűnik, hogy a jogalkotó csak a büntetőjog hagyományos 
kereteinek átlépésével képes megfelelni a büntetendő magatartások meghatározásánál a bűn-
szervezetek sajátosságainak fokozottabb figyelembevételét szorgalmazó kriminálpolitikai 
elvárásoknak.

Az e tényezőkre tekintettel elfogadott európai uniós instrumentumok egyik sarkalatos 
pontját jelentette a bűnszervezet fogalmának meghatározása, mely során a jogharmonizá-
ció előmozdítóinak egymással ellentétes szempontokat kellett egyszerre figyelembe venniük 
ahhoz, hogy egy olyan definíciót alkossanak, amely kellő pontossággal utal a támadni kívánt 
szerveződési formára, ugyanakkor túlzott részletessége nem okoz indokolatlan bizonyítási 
nehézségeket és nem zárja ki alkalmazását az eltérő sajátosságokkal rendelkező tagállamok 
egyikében sem. Ez a kompromisszumra törekvő mérlegelés a bűnszervezetekkel kapcsolatos 
büntetendő magatartásokra vonatkozóan két külön tényállás megszövegezését eredményez-
te, melyek egyike a common law, a másik pedig a kontinentális jogrendszer hagyományain 
alapul. E diszpozíciók közös vonása, hogy mindkettő a szervezett bűnözés önmagában való 
büntetendősége jegyében született, amit az a társadalomra veszélyesség indokol, amelyet e 
jelenség per se magában hordoz. A hatályos magyar szabályozás ugyanakkor e célkitűzések-
nek csak részben felel meg. Bár az elsősorban a jogharmonizáció hatására bevezetett jogi 
megoldások többnyire biztosítják az érintett cselekmények inkriminációját, a büntető tör-
vénykönyvből továbbra is hiányzik egy kifejezetten a bűnszervezeti részvételt teljes körűen 
pönalizáló tényállás.

Az Európai Unió e dolgozatban bemutatott törekvéseiben előrehaladás a jövőre néz-
ve két irányban képzelhető el. Egyrészt megtörténhet a szervezett bűnözéssel kapcsolatos 
rendelkezéseknek a jogharmonizáció egy hatékonyabb szintjére emelése, irányelv elfoga-
dásával, másrészt a fellépés kiszélesítéseként, a bűnszervezettel kapcsolatos tényállások 
kiterjesztése a részvételen kívüli egyéb elkövetési magatartások (bűnszervezeti státuszok) 
megvalósítóira.
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Codice penale (olasz büntetőkódex – 1930. évi 1398. számú királyi dekrétum)
1991. évi 152. számú tvr. (Decreto legge 13 maggio 1991. n. 152.)
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Czibolya Ágnes

Körjegyzőség – Közös hivatal

Helyezés: Különdíj (Közigazgatási jog II. tagozat)
Témavezető: Dr. Józsa Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens; Dr. Siket Judit, tanársegéd

,,A közigazgatás nem más, mint az alkotmány gyakorlata. 
Minden nemzet alkotmánya annyit ér, amennyit belőle a 

közigazgatás megvalósítani bír, s mindaz, ami az alkotmány kitűzte 
célból a közigazgatás által valósággá lenni nem tud, 

az vagy általában utópia, vagy pedig az illető nemzet  
gyengeségének jele.”

(Concha Győző, 1905)

Bevezetés

A 2011-2012-es évek a reformok évei. A jelenlegi kormány 2010-es választásokon elért 
győzelmének köszönhetően, megfelelő erőt szerzett arra, hogy nagy horderejű változásokat 
hozzon létre. Célként tűzte ki a jó állam koncepciójának megvalósítását, ennek keretében a 
közigazgatás fejlesztését is célul tűzte ki. 

Régi-új területi alsó-közép szintként kívánja beépíteni újra a járásokat a közigazgatás rend-
szerébe, részben elvonva a települési önkormányzatoktól az államigazgatási feladatokat. Tö-
rekvésük arra irányul, hogy a szervezetrendszer korszerűsítése és költségmegtakarítása mel-
lett, a közszolgáltatások színvonalát is javítsák.

A helyi önkormányzati szint megreformálása érdekében megalkotta az Országgyűlés a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló új törvényt. Több, régi jogintézmény fenntartása 
mellett, újakat is teremtettek, így a járási szint kiépítésével, annak hatékony működésének 
elősegítésre, a közös hivatal intézményét. 

Témám középpontjába a közös hivatalokat, mint a körjegyzőségek utódját helyezem, 
ugyanakkor mindkét jogintézménnyel foglalkozom dolgozatomban. A törvényi rendelkezé-
sek bemutatása mellett, nagy hangsúlyt szántam a jogszabályi rendelkezések hiányosságainak 
és pontatlanságainak bemutatására, illetve a gyakorlatban esetlegesen felmerülő problémák 
ismertetésére, megoldásaira a már felmerült és megvalósult példákon keresztül. 

I. Jogszabályi környezet

1. Alkotmány – Helyi önkormányzatokról szóló törvény

Az 1989 – 90-ben végbemenő rendszerváltás eredményeként egy demokrácián alapuló 
közigazgatási szervezetrendszer jött létre. Sikereként, a központi szervezeti rendszer mellett, 
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annak ellensúlyaként, egy demokratikus önkormányzati rendszer nyert életet, amely által, a 
tanácsrendszer eredményeként elvesztett önállóságukat, hazánk települései visszanyerték. A 
helyi önkormányzás jogának biztosítását teremtette meg a ma már nem hatályos Alkotmá-
nyunk (1949. évi XX. törvény) illetve a részben még ma is hatályos, helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény ( a továbbiakban: Ötv.).

Az alkotmányos és törvényes alap eredményeként egy rendkívül széttagolt, 3.200 önkor-
mányzatot megteremtő, helyi igazgatási rendszer jött létre, amely széleskörű autonómiát biz-
tosított a települések számára, ,,dél – európai mintára valamennyi település (lélekszámtól függetlenül) 
megkapta a helyi önkormányzás jogát.”1

A tanács-rendszer utáni váltás magával hozta a túlzott demokrácia utáni igényt, amely sok-
szor az ésszerűséggel, hatékonysággal, gazdaságossággal, vagy a szakmai megalapozottsággal 
kevésbé számoló, vagy azt egyáltalán figyelembe nem vevő igazgatási struktúra fenntartása 
mind anyagi, mind pedig ésszerűségi okok miatt változást igényelt és igényel. A demokrácia 
utáni vágy eredményeként az önállóság túlértékelése történt meg a jelenleg még fennálló ön-
kormányzati rendszer felállításakor.

Nyilvánvalóvá vált, Zongor Gábor szerint már 1994-re, hogy ,,a települési önkormányzatokra 
differenciálatlanul telepített feladatok és hatáskörök sokasága, a hozzájuk rendelt finanszírozással nem 
tartható fenn.”2

Közismertek az önkormányzati rendszer hibái. Hegedűs Péter cikkében többek között a 
következőket említi gyengeségként: ,,túl sok helyi önkormányzat van mind települési, mind pedig kö-
zépszinten, a rendszer széttöredezett, pazarlóan működik. Az önkormányzatok nagy része anyagi gondok-
kal küzd, adósságcsapdába került. (…) a település és a megyei önkormányzatok (…) saját forrással, például 
adóbevételekkel alig rendelkeznek, gyakorlatilag állami támogatásból tartják fenn magukat.”3

Kitekintve Európába, látható, hogy például a Cseh Köztársaságban átlagosan 1.500 fő-re 
jut egy önkormányzat, itt a legalacsonyabb ez a szám, míg a legmagasabb, Nagy – Britanniá-
ban, ahol 118.503 főre jut egy önkormányzat. Magyarországon ez a szám alacsony, átlagosan 
3.100 fő/ önkormányzat.

Az önállóság mellett az ,,észak-európai helyhatósági modelltől átvett széles hatás- és felelősségi körű 
helyi önkormányzatiság, helyi autonómia”4 jött létre. Emellett feladataik az utóbbi években megnö-
vekedtek, ami már gondot okoz a települések többségének, mivel az ezen feladatok ellátásá-
hoz szükséges források hiányoznak, ez leginkább a kis települések vonatkozásában érezhető. 
Egyenlőtlenség alakult ki a települési önkormányzatok által ellátott feladatok színvonalában is. 
Ezekből adódóan ,,együttműködés nélkül nem tudnák ellátni feladataik nagy részét. Ez a felvetés pedig 
automatikusan adja az alapvető kérdést, hogy mennyire érvényesül az egyes önkormányzatok autonómiája, 
ha nem képesek önálló működésre. A válasz az, hogy egyre kevésbé.”5

Az említett okok miatt mára, az eddig továbbiakban is fenntartott irracionális rendszer, 
változást igényel, hiszen az eddig alkalmazott kisebb változtatások csak ,,tüneti kezelések”6 vol-
tak, hiszen a ,,szerkezeti és finanszírozási problémák továbbra is fennmaradtak.”7 A változás szüksé-
gessége már két évtizeddel ezelőtt nyilvánvalóvá vált. A kérdés csakis az volt, hogy ki, mikor 

1 schulTz Gábor – Új mércék az önkormányzati rendszerben, Nemzeti Érdek, 2011. 1. szám, V. évf., 70. p.
2 zonGor Gábor – A települési önkormányzatok mikrotérségi együttműködése, Új Magyar Közigazgatás, 2011. 

11. szám, IV. évf., 27. p.
3	 Hegedűs	Péter – A magyar önkormányzati és közigazgatási rendszer földrajzi beosztásának és a helyi önkor-

mányzatok feladatellátásának kérdései, Új Magyar Közigazgatás, 2012. 2. szám, 44. oldal
4 L.: 1. lj., 70. p.
5 L.: 1. lj., 73. p. 
6 L.: 1. lj., 71. p.
7 L.: 1. lj., 71. p.
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rendelkezik majd a változáshoz szükséges mértékű politikai támogatottsággal, illetve ki és 
mikor mer majd újítani.

2. Alaptörvény – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény

Azzal, hogy a második Orbán–kormány a 2010-es országgyűlési választások eredménye-
ként 2/3–os politikai támogatottságot ért el, minősített többséget szerzett, amely már elegen-
dő volt ahhoz, hogy radikális változásokat teremtsen. 

Megalkották, majd 2011. április 25-én kihirdették az új alkotmányos alapot, Magyarország 
Alaptörvényét, ezzel lefektették és kijelölték a fejlesztés és az átalakítás új irányát. A ,,jó állam” 
megteremtésének céljaként igazgatási-fejlesztési programokat hirdettek meg. Így az igazság-
ügyi reformot, a Széll Kálmán tervet-az adósság elleni összefogásként, a Magyary - progra-
mot, a közigazgatás fejlesztése érdekében, valamint az önkormányzati reformot. Ez utóbbi 
eredményeként alkotta meg a Kormány és szavazta meg az Országgyűlés 2011. december 
19-én az új, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (to-
vábbiakban: Mötv.).

Az Mötv. hatályba lépése több ütemben történt, történik meg. Egy része a szakaszoknak 
2012. január 1-én, majd április 15-én lépett hatályba. Választott témám szempontjából jelen-
tős rendelkezések, így a helyi önkormányzatok általános szabályaira, feladat- és hatáskörök el-
osztására, a közös önkormányzati hivatalokra vonatkozó rendelkezések, illetve a gazdálkodási 
intézkedések pedig 2013. január 1-én lépnek majd hatályba. Az önkormányzati képviselőkre 
vonatkozó egyes előírások, egy még későbbi időponttól, a 2014. évi általános önkormányzati 
választások naptól alkalmazandók.

Az Alaptörvény az államra vonatkozó rendelkezések, azon belül is a helyi önkormányzatok-
ra vonatkozó előírásai között emeli ki, méghozzá a 31. cikkében, hogy,,Magyarországon a helyi 
közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek.” 

Az Alaptörvényben, illetve a régi, valamint az új önkormányzati törvényben is megjelenő 
kötelezettség, hogy ,,az önkormányzatok kötelesek a jogállamiság követelményének megfelelő szervezeti 
és működési keretek meghatározására és az önkormányzati tevékenységhez szükséges személyi és hivatali 
feltételek megteremtésére.” Ebből következik, hogy ennek a kötelezettségnek meg kell valósulnia 
a községek, kisebb települések vonatkozásában is. Fontos meghatározni a körjegyzőségek - 
közös hivatalok kapcsán, mit is értünk község alatt. ,,A jogtudomány álláspontja szerint a település 
község vagy város lehet. Valamely település azáltal válik községi vagy városi jogállásúvá, hogy jogilag kötött 
rendben községgé vagy várossá nyilvánítják.(…)A községi címmel nem rendelkező település abban az esetben 
nyilvánítható községnek, ha képes ellátni a legalapvetőbb helyi közszolgáltatásokat.”8

A meghirdetett önkormányzati reform célja egy „olyan modern, költségtakarékos, feladatorientált 
önkormányzati struktúra kiépítése, amely a demokrácia mellett a hatékonyságot, gazdaságosságot, költség-
takarékosságot egyenrangú értékként kezeli, ugyanakkor az önkormányzáshoz való alapjog sérelme nélkül, 
szigorúbb keretet szab az autonómia számára.”9 Célja továbbá a közszolgáltatások színvonalának 
emelése, a minőség, a gyorsaság, az ügyfélcentrikusság érvényesülésén keresztül. Fontosnak 
tartja a települések öngondoskodásának, önfenntartó képességének erősítését is. Ebbe a rend-
szerbe kívánja belehelyezni a jogalkotó a közös hivatal intézményét.

8 Fazekas Marianna – Ficzere Lajos (szerk.) – Magyar Közigazgatási Jog – Általános rész, Osiris Kiadó, Budapest, 
2006., 135. p.

9 Józsa Zoltán – Az önkormányzati rendszer fejlesztési irányai, Kézirat, 2012., 1. p.
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II. Körjegyzőség

A körjegyzőségek megismerése során abból kell kiindulnunk, hogy a régi Alkotmány 42. §-a 
kimondja, hogy ,,A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közös-
ségét megilleti a helyi önkormányzás joga.” Az önkormányzáshoz való jogot a választópolgárok, az 
általuk választott képviselőtestület útján, illetőleg helyi népszavazással gyakorolják, mondja ki 
a 44. § (2). bekezdése. A képviselő-testület hivatalaként jelenik meg a polgármesteri hivatal, 
amelynek a vezetője a jegyző, mint közigazgatási-szakmai vezető. Azonban nem minden eset-
ben van lehetőség az önálló hivatal fenntartására. 

Ez több okból is lehetséges. Egyrészt eredhet a pénzügyi források hiányából. Hiszen köztu-
dott tény a költségvetés szűkössége, az, hogy az önkormányzatok ,,szegények”, újabb és újabb 
ÖNHIKI-s állapotú településről hallani. Közre játszik a problémában a gazdasági válság 
okozta helyzet is, a moratóriumok sorozata. Ok lehet a hiányzó szakmai elem, hiszen a jegyző 
és apparátusa megfelelő végzettséggel, szaktudással kell, hogy rendelkezzen. A működőképes 
hivatalhoz kell a megfelelő hivatali létszám is, ami a gyakorlatban 5-6 főt jelentene a helytálló 
működés érdekében, hiszen ,,egy 6 főnél kevesebb köztisztviselőt, illetve közigazgatási munkavállalót 
foglalkoztató létszámú hivatal nem képes ellátni a hatáskörébe utalt közigazgatási feladatokat,”10 így a 
kinevezés ebből adódóan is nehézségbe ütközhet.

Megoldásukra szolgált, és szolgál még, a körjegyzőség intézménye, mint az önkormány-
zati társulások egyik fajtája. ,,A körjegyzőségi modell kidolgozása – célkitűzése szerint – alapvetően a 
hivatali létszám optimalizálására irányult”11 – írja Fürcht Pál. Célja, hogy az igazgatási feladatokat 
közösen és hatékonyan lássák el a települések. A társulásra való hajlandóságot próbálták és 
próbálják azzal is támogatni, hogy az állam plusz támogatásokat ad a körjegyzőségek számára, 
állami, központi költségvetésben meghatározott összeggel.

1. Szabályozás jellege, alapítási-csatlakozási feltételek, költségvetés

A körjegyzőségek esetében az Ötv., mint egy lehetőséget, önkéntes döntésen alapuló vá-
lasztást enged. Nem kötelessége, még a kis településeknek sem az, hogy társuljanak további 
településekkel az igazgatási feladatok ellátása érdekében. Ha egy település, bármilyen kicsi is 
legyen, képes arra, hogy önálló hivatalt tartson fenn, meg van a lehetősége erre. Ezt fejezi ki 
az Ötv. 39.§-nak (2). bekezdése12 is. Nagyon fontos különbség lesz majd ez a közös hivata-
lokhoz képest.

Körjegyzőségek alakítását a törvény főszabályként ezernél kevesebb lakosú községek kö-
rében teszi lehetővé. Ugyanakkor törvényi kivételként jelenik meg az ezer, ezernél több, de 
kétezernél kevesebb lakosú községek köre, amelyeknél szintén lehetőség a társulás. Sőt, még 
akár kétezernél több lakossal rendelkező település, tehát nem csak község, hanem akár város 
is, lehet tagja körjegyzőségnek, de csak mint székhelytelepülés.

Fontos feltételként jelenik meg az is, hogy a településeknek, amelyek egymással körjegy-
zőséget hoznak létre, egy megyén belül kell elhelyezkedniük. További követelmény, hogy a 
társuló községek közel is legyenek egymáshoz, így őket legfeljebb két település közigazgatási 

10 hoFFman István – Önkormányzati közszolgáltatások szervezése és igazgatása – Az elmélet és a gyakorlat tükré-
ben, ELTE Eötvös Kiadó, 2009., 314. p.

11 FürchT Pál – A településközi együttműködés egyes kérdései, Magyar Közigazgatás, 2000. 9. szám, L. évf., 534. p.
12 Ötv. 39.§ (2) bekezdés-,,Az ezernél kevesebb lakosú község képviselő-testülete is létrehozhat önálló hivatalt, ha a 

képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.”
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területe választhatja el egymástól. Ezzel biztosítják azt, hogy az ügyintézés ne kerüljön távol a 
helyi polgártól, ami összefügg a hatékonysággal, ésszerűség elvével is.

Hogy mely település legyen a székhelye az adott társulásnak, az a körjegyzőséget alkotó 
települések döntésén alapul, kivéve abban a korábban említett esetben, ha 2000 fő feletti 
lakosságszámú település csatlakozik a körjegyzőséghez. 

Mivel egy önálló társulásról van szó, a körjegyzőségnek önálló, külön költségvetéssel is ren-
delkeznie kell, azonban az adott települések önálló költségvetése is megmarad. A fenntartás 
költségeihez az érdekelt települések, megállapodásukon alapulva, járulnak hozzá. A törvényi 
diszpozitív szabály mellett azonban megjelenik az az esetkör, ha erről valamilyen oknál fogva 
nem rendelkeznének. Ebben az esetben, a körjegyzőség fenntartásához szükséges működési 
költségekhez, a településeknek lakosságszámarányban kell hozzájárulniuk. A költségvetésről 
az érintett települések együttes ülésen határoznak, és együttes ülésen kerül sor, ebből követ-
kezően, a zárszámadás elfogadására is. Fontos megemlíteni itt is, hogy a mindenkori kormány 
a társulási hajlandóság növelése érdekében az állami költségvetésből elkülönített alappal tá-
mogatja a körjegyzőségek megalakítását. Hoffman István a költségvetési támogatást „gyengéd 
kényszer”13-nek nevezi. A kis települések számára valójában kényszerhelyzetként jelenik meg a 
körjegyzőség létrehozása, az ahhoz való csatlakozás, hiszen másképp nem tudnak működni.

Az alábbi összefoglaló táblázat a 2012. évi központi költségvetésből a körjegyzőségeket 
megillető hozzájárulásokat tartalmazza, összegszerűen.

A körjegyzőség működéséhez való központi költségvetési hozzájárulás – 2012.14

1. számú táblázat

HOZZÁJÁRULÁS FORINT/KÖRJEGYZŐSÉG/
HÓNAP

I. Alap – hozzájárulás 253.530

II. Ösztönző hozzájárulás 
Az alap-hozzájáruláson túl 

vehetőek igénybe, a feltételek 
teljesülése esetén.

a.) Két községből álló körjegyzőség, ha össz-
lakosságszámuk eléri vagy meghaladja az 1000 főt 173.000

b.) Három vagy négy községből álló körjegyzőség, ha 
összlakosságszámuk nem éri el az 1000 főt 152.000

c.) Három vagy több községből álló körjegyzőség, ha 
összlakosságszámuk eléri vagy meghaladja az 1000 főt 297.000

d.) Öt vagy több községből álló körjegyzőség, ha 
összlakosságszámuk nem éri el az 1000 főt

297.000
(Ha hat vagy több tagból áll a  kör-

jegyzőség a hatodik településtől 
további 20.000 forint/település/hó)

e.) A nagyközségi, városi (megyei jogú városi) 
székhelyű körjegyzőséget a székhelyhez kapcsolódó 
második és minden további, de legfeljebb nyolc 
község esetén

96.000 forint/kapcsolódó 
község/hónap

13 hoFFman István –(2009)., 317. p.
14 Forrás: 2011. évi CLXXXVIII. törvény - Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
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Az 1. számú táblázatból következik, hogy a jogalkotó által leginkább preferált körjegy-
zőségi felállás, ha a székhelytelepülés községi jogállású, valamint ha három vagy több 
község alkotja és összlakosságszámuk eléri vagy meghaladja az 1000 főt. A legkevésbé 
kívánt forma, a költségvetési támogatás alapján, ha három vagy négy község alkotja a 
társulást és ezek összlakosságszáma sem éri el az 1000 főt. Ez esetben a jogalkotó nyílván 
arra kívánja ösztönözni a településeket, hogy növeljék a körjegyzőséghez tartozó telepü-
lések számát. 

Jegyzőkkel készített interjú kapcsán felmerült, a körjegyzőségek ilyen jellegű támogatása 
témaként, amelyre az egyik körjegyzőséget vezető jegyző azt nyilatkozta, hogy ez az összeg 
körül-belül a körjegyzőség működési költségeinek 25%-át teszi ki.

2. Létrehozás, csatlakozás

Fontos törvényi kitétel a körjegyzőségekkel kapcsolatosan, hogy ahhoz csatlakozni, illetve 
abból kiválni is csak meghatározott időpontban lehetséges, a mindenkori naptári év első napja 
lesz ez az időpont. Nyilvánvalóan ennek költségvetési okai vannak, de ok lehet a szabályozásra 
az is, hogy ezzel kívánja a jogalkotó biztosítani a hosszabb távú együttműködés fenntartását. 
Megkötés az is a csatlakozás és a kiválás kapcsán, hogy mindkét esetében 6 hónappal koráb-
ban meghozott döntésre van szükség a felkészülés érdekében. A kiválással kapcsolatosan arra 
is utalnunk kell, hogy ha eldönti egy település a körjegyzőségből való kiválását a naptári év 
első napját megelőző hat hónappal korábban, gondoskodnia kell a megfelelő jegyző kinevezé-
séről, tehát önálló hivatalt kell létesítenie, hiszen a törvény ezt megköveteli. Ez a hat hónapos 
időszak szolgálja az önálló hivatal létrehozásának előkészítését, megvalósítását. A kiválásról 
és a csatlakozásról való döntés is a képviselő-testület át nem ruházható, minősített többséget 
követelő döntései közé tartozik. Egyébként, ha valamely oknál fogva még sem tud önálló 
hivatalt felállítani az év első napjáig, a körjegyzőség tagja marad.

Az alakulásról az érdekelt települések képviselő-testületei együttesen állapodnak meg. 
Együttes ülés tarthatnak a körjegyzőség munkájával kapcsolatos egyéb kérdésekben is a tör-
vény 40.§ (1). bekezdésének, negyedik mondata szerint. 

3. Körjegyző

A körjegyzőséget a körjegyző vezeti, ugyanúgy, mint ahogy a polgármesteri hivatalt a jegy-
ző, csupán a körjegyző több település vonatkozásában látja el feladatait. A kinevezés együttes 
ülésen történik, személyéről pedig valamennyi képviselő-testület minősített többséggel hatá-
roz. A körjegyző felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testületek együttes ülése gyakorol-
ja, a körjegyzőség működésének ellenőrzését, feladatok egyeztetését pedig a polgármesterek 
együtt végzik.

A körjegyző feladatai körébe tartozik a képviselő-testületek, a bizottságok, és a települési 
képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatok, illetve a polgármesterek hatásköré-
be tartozó államigazgatási döntések előkészítése, végrehajtása. Röviden azt mondhatjuk, az a 
feladata, mint a jegyzőnek, csak ebben az esetben több település vonatkozásában kell ellátnia 
feladatait. 

A körjegyző köteles minden egyes képviselő-testület ülésén részt venni, a szükséges tájé-
koztatást megadni. Éves beszámolási kötelezettség terheli a körjegyzőség éves munkájáról. A 
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körjegyző a polgármesterek egyetértésével nevezi ki, jutalmazza és menti fel a körjegyzőségi 
dolgozókat és a munkáltatói jogokat is ő gyakorolja felettük. 

Nagyon fontos szabály, hogy a körjegyző a képviselő-testületek Szervezeti és Működési 
Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott gyakorisággal, de legalább hetente 
egy napon, köteles minden egyes településen ügyfélfogadást tartani. Ezzel kívánja a jogalkotó 
biztosítani, hogy ne alakuljon ki a települések között előnyben részesítés, úgy, mint ahogy az 
a közös tanácsok idején, a székhelytelepülés esetében volt. Az ügyfélfogadási időben látja el 
a jegyzők hatáskörébe tartozó, állampolgárok irányában fennálló feladatokat, minden egyes 
településen, külön-külön. 

4. Működés és problémák

Ahogy már említettem, a körjegyzőségek létrehozása önkéntes alapon történik. Megosz-
lanak a vélemények abban a tekintetben, hogy a körjegyzőségek lehetőségével, a várthoz 
képest, elegendően éltek-e vagy sem. Egyes nézetek szerint a lehetőségből eredő kedvező 
jellemzők sem vezettek ahhoz, hogy a kisebb települések körjegyzőségeket állítsanak fel. 
Schutzbach Ferenc erről így nyilatkozott: ,,Az eltelt két évtized bebizonyította, hogy önkéntes alapon 
az indokoltnál jóval kevesebben éltek a körjegyzőség létrehozásának lehetőségével, sok a látszatkörjegyzőség, 
ami általában csak egy (kör)jegyző közös alkalmazását jelenti oly módon, hogy minden településen önálló 
hivatal működik.”15

Hogy pontos adatokat is lássunk a körjegyzőségek számát illetően, Zongor Gábor összeha-
sonlító táblázatát vettem segítségül.

Települési önkormányzatok, körjegyzőségek számának alakulás 1990 – 2005 között16

2. számú táblázat

Tele-
pülési
helyi 

önkor-
mány-
zatok

 száma

Települések száma

Körjegy-
zőséget
alkotó

és
körjegy-
zőségi 

feladatot 
ellátó 

település

Körjegyzőségek száma
Nem 
szék-
hely

Város
Nagy-
köz-
ség

Köz-
ség

Körjegyzőség székhelye ösz-
sze-
sen

Megyei
jogú
város

Vá-
ros

Nagy-
köz-
ség

Köz-
ség

1990. 0 157 277 2627 0 0 0 0 0 0 0
1991. 3096 148 n.a. 2628 1535 n.a. n.a. n.a. n.a. 529 1006
1992. 3114 156 n.a. 2905 1440 n.a. n.a. n.a. n.a. 506 934

15 schuTzbach Ferenc – A községi önkormányzatok és körjegyzőségek, Új Magyar Közigazgatás, 2011. 10. szám, 
IV. évf., 36. oldal

16 Forrás: Zongor Gábor – Akarunk-e működőképes önkormányzati rendszert (Magyar Közigazgatás, 2006. 3-4. 
szám, LVI. évf., 220. p.)
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Tele-
pülési
helyi 

önkor-
mány-
zatok

 száma

Települések száma

Körjegy-
zőséget
alkotó

és
körjegy-
zőségi 

feladatot 
ellátó 

település

Körjegyzőségek száma
Nem 
szék-
hely

Város
Nagy-
köz-
ség

Köz-
ség

Körjegyzőség székhelye ösz-
sze-
sen

Megyei
jogú
város

Vá-
ros

Nagy-
köz-
ség

Köz-
ség

1993. 3130 163 n.a. 2915 1396 n.a. n.a. n.a. n.a. 499 897
1994. 3136 173 n.a. 2924 1382 n.a. n.a. n.a. n.a. 499 883
1995. 3148 171 n.a. 2920 1376 n.a. n.a. n.a. n.a. 494 882
1996. 3149 177 240 2931 1364 1 23 40 430 494 870
1997. 3150 183 235 2686 1360 1 25 36 430 492 868
1998. 3154 195 222 2691 1390 1 28 35 441 505 886
1999. 3154 195 222 2691 1399 1 27 35 446 509 890
2000. 3158 199 216 2697 1458 1 27 34 474 536 922
2001. 3158 214 200 2698 1554 2 29 33 516 580 974
2002. 3158 229 186 2697 1591 2 31 32 528 593 998
2003. 3168 229 189 2704 1622 3 30 34 538 605 1017
2004. 3168 233 185 2704 1654 3 35 30 548 616 1038
2005. 3168 251 167 2704 1690 3 38 32 558 631 1059

A 2. számú táblázat adatai alapján azt mondhatjuk, hogy a körjegyzőséget alkotó települé-
sek száma az 1991-es évben egy viszonylag nagyobb számot, 1535-öt mutat, majd némi csök-
kenés következett be, végül az 1998-as évtől kezdve egy kisebb ütemű növekedés következett 
évről–évre a körjegyzőségekhez tartozó települések számát tekintve. Bár a körjegyzőségek 
székhelyeire vonatkozóan az adatok hiányosak az 1990-es évek elején, de látható, hogy város, 
mint székhelytelepülés, alig akadt. A legnagyobb része a körjegyzőséget alkotó települések-
nek természetesen község. Ha megnézzük, és összevetjük a helyi önkormányzatok számát, 
a körjegyzőséget alkotó és körjegyzőségi feladatot ellátó települések számával, az arányokat 
összemérve azt mondhatjuk, hogy az 1991-es évben a települések közel fele körjegyzőség 
tagja volt. Ugyanezt megnézve a 2005-ös évben, még nagyobb arányt mutat. Ha megvizsgál-
juk a körjegyzőségekben a községek számát, alacsonynak mondható. Nyilvánvaló, hogy azért 
került megalkotásra a törvényi rendelkezés, hogy minél több község éljen a lehetőséggel, így 
az adatokból következően, igazat adhatunk Schutzbach Ferencnek, hogy nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket. 

A legfrissebb adatok bemutatásához a Központi Statisztikai Hivatal 2012. január 1-jei, Ma-
gyarország közigazgatási helynévkönyvét vettem segítségül.
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Települési önkormányzatok, körjegyzőségek száma, 2012. január 1.17

3. számú táblázat

Régió 
megnevezése

Települé-
si

önkor-
mányza-

tok 
száma 

összesen

Ebből:

Önálló
polgár-
mesteri
hivatalt

működtet

Polgár-
mesteri
hivatalt

működtet
és más

körjegyzői
hivatalnak

helyet
biztosít

Polgár-
mesteri
hivatalt

működtet
és

körjegyző-
ségi

székhely

Körjegy-
zőséghez
csatlako-

zott
és a

körjegy-
zőség

székhe-
lye

Körjegy-
zőséghez
csatlako-

zott,
a

körjegy-
zőség

székhelye
és más

körjegyzői
hivatalnak

is helyet
biztosít

Körjegyző-
séghez

csatlakozott
(a 

körjegyzőség
székhelye

más
helységben

van)

Közép- 
Magyaror-
szág

211 180 - 3 12 - 16

Közép-
Dunántúl 401 135 1 7 96 - 162

Nyugat-
Dunántúl 657 86 - 15 178 - 378

Dél-
Dunántúl 655 69 3 27 158 1 397

Észak-
Magyaror-
szág

610 182 1 13 152 - 262

Észak-Alföld 389 220 - 20 53 - 96
Dél-Alföld 254 155 - 14 32 - 53
Összesen 3177 1027 5 99 681 1 1364

Ha a 3. számú táblázat adatait összevetjük a fenti táblázat korábbi éveinek adataival, annak 
alapján hasonló képet mutat a körjegyzőségek száma. Ez utóbbi táblázat régiónként is mutatja 
a helyi önkormányzatok társulási hajlandóságát. Az egy régióban található települések közül 
a Közép-magyarországi régióban a legkisebb ez a hajlandóság, míg a Dél-dunántúli régióban 
viszont a települések majdnem 90%-a valamely körjegyzőség tagja, nyilvánvalóan a telepü-
lésszerkezet sajátossága hozza ezt magával. Az év eleji adatok szerint országosan, átlagosan a 
települések 2/3-a körjegyzőséget alkot.

17 Forrás: KSH, 2012. január 1. Magyarország közigazgatási helynévkönyve
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Hogy mi lehet az oka annak, hogy mégis alacsony a hajlandóság ezen társulásra, Zongor 
Gábor a önállóság feltételével magyarázza. Úgy gondolja ,,sok önkormányzat még ma is az önálló-
ság feltételének tekinti az önálló jegyzőséget. Ugyanakkor a kistelepülési jegyzőségek által ellátott feladatok 
csupán kis részben(alig 20%-ban) tényleges közigazgatási feladatok, a munka nagy része településmenedzse-
léssel összefüggő teendő.”18  A szerző szerint tisztázni kell, hogy milyen feladatokat, hatásköröket 
kell egy községi önkormányzatnak ellátnia, éppen ezért nem tartja megfelelő jogalkotói reak-
ciónak a községi önkormányzatok számának csökkentését, mert a települési struktúra ugyan-
úgy fenn marad, és a közszolgáltatásokat, még plusz teherként, ennek megfelelően kellene 
megteremteni. További érvként hozza fel a községi önkormányzatok megtartása mellett azt 
is, hogy ,, (...)legyen szervezett érdekképviselete a kisfalvaknak is (…).”19

Hoffman István is hasonló okokkal magyarázza a körjegyzőségi társulásra való kis mértékű 
ingerenciát. Úgy gondolja ,,a kis községek jelentős része a körjegyzőséget azonosította a ,,gyűlölt” közös 
tanácsokkal, ezért a teljes községi önállóságot akkor látták biztosítottnak, ha saját jegyzőt neveznek ki 
s polgármesteri hivatalt alakítanak.”20 Ezzel szemben azonban azt állítja, ,,nem tekinthető a közös 
tanácsok utódjának, hanem az egy speciális önkéntes társulás.”21

Streigl Jánosné, Gara és Bácsszentgyörgy körjegyzője, a körjegyzőségek mellett foglal ál-
lást cikkében. Kiemeli pozitívumként, saját, a rendszerváltás óta fennálló körjegyzőségéből 
kiindulva, hogy a polgármesteri hivatalokhoz képest lényegesen alacsonyabb költséggel mű-
ködnek. Az alapítási tendenciáról azt állítja ,,(…) a kezdeti ódzkodás után az utóbbi évtizedben ro-
hamosan nőtt a körjegyzőséghez csatlakozó önkormányzatok száma.”22 Szerinte az egy hivatalon belüli 
ellátása az egyes ügyköröknek sokkal kifizetődőbb. Ebből adódóan kívánna, a most aktuális 
reformok idején, mintaként nézni erre a társulásra.

A körjegyzőség árnyoldalaként említi Hoffman István azt, hogy az egy körjegyzőségen 
belüli települések tekintetében a ,,valóságban egyenlőségről nem beszélhetünk.”23 A székhelytelepülés 
jobb adottságai - nagysága és az infrastruktúra – kedvezőbb helyzetbe hozza a többi, adott 
körjegyzőséget alkotó településsel szemben. Problémásnak tartja azt is, hogy mivel az állam-
igazgatási feladatok ellátása érdekében szervezetrendszert a települések szintjéig nem lehet 
hatékonyan kiépíteni, így a települési önkormányzatoknak is el kell látniuk államigazgatási 
feladatokat. Ugyanez vonatkozik a körjegyzőségekre is, azonban ,,az állami érdek érvényesülése a 
jelenlegi fakultatív körjegyzőségi rendszerben nem biztosított.”24 

Azon települések közül, amelyek körjegyzőséget állítottak fel, sem mindegyik a törvényi 
rendelkezéseknek megfelelően szervezte meg a hivatalt, illetve az egyes településeken a képvi-
seletet. Gondolok arra a nem ritka jelenségre, hogy a települések a körjegyzőségek létrehozása 
mellett, úgy határozzák meg működésüket, hogy továbbra is megmarad az önálló hivatal az 
egyes településeken, ahol legalább egy–két ügyintéző napi rendszerességgel jelen van és nem 
csak a körjegyző által ellátott ügyfélfogadás létezik. Hóbor Erzsébet cikkében erre az esetre 
hívja a figyelmet. Szerinte nagyon gyakori jelenségnek mondható ez Zala megyében, amelyet 
nem tart rossz megoldásnak. Ezt azzal magyarázza, hogy ,,a hivatalra, az épületre fizikai valóságá-
ban is szüksége van az önkormányzat testületének és a polgármesternek. Itt üléseznek, tartanak fogadóórát 
a képviselőtestületi tagok és a polgármester, ide érkezik a körjegyző stb.. Itt kívánja nem egy önkormányzat 
kiszolgálni a településen élő polgárokat akként, hogy lehetőség szerint minél teljesebb körben helybe hozza az 

18 zonGor Gábor – (2006), 214. p.
19 L.: 15. lj., 215. p.
20 hoFFman István – (2009), 311.p.
21 L.: 17. lj., 311.p.
22 sTreiGl Jánosné – Átalakításra várva …, Jegyző és Közigazgatás, 2011. 4. szám, XIII. évf., 12. p.
23 L.: 17. lj., 315. p.
24 L.: 17. lj., 316. p.
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ügyintézést, a felvilágosítást, a beadvány átvételét, a jegyzőkönyvbe, más iratokba való betekintés biztosítását 
stb.”25 Az apró települések, illetve annak idősebb lakossága, az infrastruktúra hiánya miatt, ezt 
tartja a legjobb megoldásnak az állampolgárok kiszolgálására. 

Miután megismertük a körjegyzőségek jogszabályi-szabályozási hátterét, illetve egyes gya-
korlati problémákat, érdemes azzal is foglalkozni összefoglalóan, hogy vajon mi szólhat a 
körjegyzőségek alakítása, illetőleg az önálló polgármesteri hivatalok mellett.

Nyilvánvaló, hogy a létrehozásnak a legfontosabb oka a finanszírozás. Emellett a szakmai 
elem biztosítása is ok lehet, így rákényszerül egy-egy település a létrehozásra, csatlakozásra. 
A rendszerváltás után kevésbé volt jellemző a társulási ingerencia, hiszen ,,(…) hosszú ideig 
erőteljesen érződött a „közös” gondolatától való idegenkedés.”26 – nyilatkozik erről Hóbor Erzsébet, és 
állítja ,,befolyásolta „az én házam, az én váram” hozzáállás is.”27

A jobb finanszírozási lehetőség mellett pozitívuma a körjegyzőségeknek az is, hogy a tele-
pülések között egy szoros együttműködés alakul ki, amely kulturálisan is kapcsolatot teremt-
het a települések között. Jó példa lehet a Streigl Jánosné által említett, saját körjegyzősége által 
kialakított kapcsolat, egyes szerbiai vajdasági településekkel. A települések különböző ren-
dezvényeket szerveznek, gyakran találkoznak, rendszeresen ápolják kapcsolataikat, ,,(…),,já-
rulékos” előnyként is említhetem, hogy a közös hivatal önmagában is serkenti az eszmecserét, és szorosabb 
együttműködést teremtett az önkormányzatok között.” 28– emeli ki a cikk szerzője. 

Hoffman István a körjegyzőségek legnagyobb előnyének azt tartja, hogy ,,olyan egységes köz-
igazgatási, államigazgatási feladatokat ellátó hivatal, amelyet a községek egyesített erejükkel fenn tudnak 
tartani, miközben önkormányzati autonómiájuk nem sérül.”29

Rengeteg érvet és ellenérvet fel lehet sorolni a körjegyzőség mellett és ellen. Összességében 
egy jó társulási módnak tekinthető, amely a kisebb települések számára, a korábban említett 
problémák kiküszöbölését, orvoslását is szolgálja.

III. Közös hivatal

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény egy új társulási módot szabályoz, a 
közös önkormányzati hivatalt. 

A közigazgatás megreformálásának fő célja a ,,jó állam” megteremtése. A Magyary Zoltán 
Közigazgatás - Fejlesztési Program 12.0 meghatározza a jó állam fogalmát: „Az állam attól 
tekinthető jónak, hogy az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit a közjó érdekében és keretei között, 
a legmegfelelőbb módon szolgálja.”30 A ,,jó állam” megvalósítása érdekében kívánják felállítani a já-
rási hivatalokat, mert úgy gondolják ,,a Magyary Program 11.0-val összhangban a kormányigazgatás 
akkor áll igazán szilárd lábakon, ha létrejön a járási hivatalok rendszere.”31

A január 1-től felálló járási szint kialakításával az volt a célja a Kormánynak, hogy az ál-
lamigazgatási feladatokat, illetve azok egy részét, a helyi önkormányzatoktól elvonva, állami 
kézbe vegye, amellyel ,,hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel működő 

25 hóbor Erzsébet – Jegyzőség, körjegyzőség, polgármesteri hivatal (szokatlan szemszögből), Jegyző és Közigazga-
tás, 2002. 1. szám, IV. évf., http://www.jegyzo.hu/index.php?oldal=egycikk&id=633

26 L.: 22. lj.
27 L.: 22. lj.
28 sTreiGl Jánosné – (2011.), 13. p.
29 hoFFman István – (2009.), 315. p.
30 Magyary Zoltán Közigazgatás – Fejlesztési Program 12.0,  http://magyaryprogram.kormany.hu/admin/download/ 

d/2c/40000/Magyary%20kozig%20fejlesztesi%20program%202012%20A4.pdf, letöltés: 2012. 09. 18., 6. p.  
31 Magyary 12.0, 24. p.
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rendszer létrejöttéhez.”32 A felálló járási rendszerbe kívánja a jogalkotó belehelyezni a közös hi-
vatalok intézményrendszerét.

Az Alaptörvény megalkotásával szabályozásra került, az állam, azon belül is az önkormány-
zatra vonatkozó rendelkezései között, 34. cikkének (2). bekezdésében, hogy ,,törvény elrendelheti 
a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátását.” Az Mötv. ezt a keretet kitölti 
tartalommal, és a települések bizonyos körének kötelező társulásaként írja elő a közös hivatal 
felállítását, illetve az ahhoz való csatlakozást.

Az Mötv. 84-86. §-áig terjedően foglalkozik a polgármesteri hivatal, a megyei önkormány-
zati hivatal, a közös önkormányzati hivatalra vonatkozó szabályokkal. Ezen kívül a jegyzőre 
és az aljegyzőre vonatkozó 81-82. §-ok is érintik a közös hivatalt vezető jegyzőt, a 83. § pedig 
kifejezetten a rá vonatkozó eltéréseket rögzíti. 

1. Szabályozás jellege, elnevezés, költségvetés

Az Mötv. is rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete feladatok ellátására pol-
gármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. Nagyon fontos, hogy a közös 
hivatalok létrehozása nem lehetőségként jelenik meg bizonyos települések számára, hanem 
kötelezettségként. A törvény kijelenti, hogy ezek a települések létrehozzák a közös hivatalo-
kat, tehát ilyen adottságokkal rendelkező község önálló hivatalt nem is tarthat fenn. Felvetőd-
het a kérdés, hogyan érvényesül majd a közös önkormányzati hivatalok felállítását követően 
az önkormányzatisághoz való jog?! A kérdés megválaszolásához tisztázni kell, mit jelent az 
önkormányzáshoz való jog. 

A helyi önkormányzás lényegének megértéséhez Fogarasi József  gondolatmenetét haszná-
lom. Az önkormányzás lényegét akként adja meg, hogy ,,valamely testületnek, közösségnek joga van 
ahhoz, hogy ügyeit önállóan intézze.”33 A helyi önkormányzatok vonatkozásában ez akként testesül 
meg, hogy a ,,sokrétű feladat- és hatáskörükben eljárva, kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi 
érdekeket.”34 Az 1990-ben felállított önkormányzati struktúra alkotmányos védelme megtör-
tént az akkor módosított Alkotmányunkban, amely 2/3-os többséget kívánt meg a törvény 
módosításához, figyelembe véve az Európai Önkormányzatok Kartájának elveit is a szabá-
lyozás során. Fontos azonban tudni, hogy az önkormányzás joga a települések és a megyék 
választópolgárainak közösségét illeti meg. Az önkormányzáshoz való jog kiemelkedő politikai 
alapjognak tekintendő. Az Alkotmánybíróság több határozatában védelemben részesítette, és 
alapjogként tekintett rá. Ez az alapjog most korlátozódik. Szabó Lajos hiányolja a közvetlen 
hatalomgyakorlás szabályainak rögzítését az Mötv.-ből. A helyi népszavazáshoz való jog csak 
az Alaptörvényben került rögzítésre. Kérdéses, hogy a helyi közakarat, hogy nyilvánul meg 
ezután? Hogyan ölt testet? Gyengíti a helyi önkormányzatokat, hogy autonómiájuk csorbul, 
azzal, hogy a közös hivatali rendszerbe kényszerítik a kritériumoknak megfelelő településeket.

Szabályozza a törvény a hivatal elnevezését is. Először is azt, hogy a nevet az adott ön-
kormányzat SZMSZ-ében kell rögzíteni, majd pedig azt, hogy közös önkormányzati hivatal 
esetén a székhelytelepülés nevével kibővített Közös Önkormányzati Hivatal elnevezést kell 
használni. Érdekes az elnevezés kérdése. A közös polgármesteri hivatal helyett a jogalkotó 
más elnevezést ad. Azzal, hogy változtattak az elvezésen, Szabó Lajos szerint ez ,,azt tükrözi, 

32 Magyary 12.0, 24. p.
33 kilényi Géza(szerk.) – A közigazgatási jog nagy kézikönyve, Complex Kiadó, Budapest, 2008., 221. p.
34 L.: 30. lj., 221. p.
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hogy a hivatal ,,nem a polgármesteré”, hanem az önkormányzat egészéé.”35 Más szabályok pedig pont 
az ellenkezőjét mutatják, maga a szerző is felhívja erre a figyelmet, gondol itt a jegyző pol-
gármester alá utalására. A törvény jogalkotói indokolása erre a rendelkezésre vonatkozóan az, 
hogy ,,Az elnevezés változtatására azért volt szükség, mert logikailag helytelen megállapítás, hogy közös 
hivatal esetén a polgármester hivatalaként tüntetjük fel az önkormányzatokhoz tartozó hivatalt.”36

Az önkormányzati törvényhez fűzött módosító javaslatában a kormánypárti, Borkai Zsolt 
az Mötv. 84.§-ának (5). bekezdését37 kiegészítené egy d.) ponttal, méghozzá a megyei jogú 
városok polgármesteri hivatalának elnevezésével, javaslatában a (település neve) Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala elnevezést kapná, illetve maradna meg az ilyen rangú telepü-
léseknél. Indokként azt hozza fel, hogy ,,a megnevezés megváltozását az összes állami(kincstári) és 
önkormányzati nyilvántartáson át kell vezetni, és cserélni kell a korábbi megnevezéssel készült bélyegzőket 
és feliratokat, zászlókat, táblákat, stb.”38 Ez jelentős költségekkel jár, amely ellentétes az Mötv. 
általános indokolásával, valamint a Magyary Program céljával is. 

Szabályozásra került az Mötv. rendelkezései között, hogy a hivatalok működési költségét 
az állam, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és az adott 
hivatal által ellátott feladataikkal arányban megfinanszírozza, amelyet a székhelytelepülés és a 
megye részére, az e célra elkülönített számlára fog folyósítani. A kérdés csak az, hogy mégis 
milyen mértékű lesz, illetve, hogy elegendő lesz-e a hivatalok teljes működésére. A gyakorlat-
ban dolgozó jegyzőkkel készített interjú során nagy előnyeként emelték ki a közös hivatalok 
állami, feladatalapú finanszírozását. A közös hivatalok esetében az állam 75%-ban járul hozzá 
a hivatal költségeihez, szemben a körjegyzőségek 25%-os állami finanszírozásával. Ez jelentős 
mértékben megkönnyíti a közös hivatalok pénzügyi helyzetét. Ha nem elegendő a finanszíro-
zás a hivatal teljes működésére, a településeknek meg kell állapodniuk a további finanszírozás-
ról, ennek hiányában pedig lakosságszám-arányosan kell, hogy a költségekhez hozzájáruljanak. 

2. Alapítási-csatlakozási feltételek

Az Mötv. 85.§-a teljességében a közös hivatalokkal foglalkozik. Meghatározza azon közsé-
gek paramétereit, amelyek a közös hivatalokat felállítják. Lakosságszám tekintetében a törvény 
főszabályként a kétezer fő alatti községeket határozza meg. A Belügyminisztérium által kiadott 
módszertani útmutató alapján, illetve az Mötv. 146.§ (3) bekezdése alapján a helyi önkormány-
zati képviselők választásáról szóló törvényben meghatározott időpontot és létszámot kell fi-
gyelembe venni a lakosságszám tekintetében, tehát a 2013. január 1-ei hatálybalépés kapcsán, 
a 2010. január 1-jei adatokkal kell számolni. Ezen települések száma jelenleg körülbelül 2400, 
tehát a magyarországi, körülbelül 3200 település ¾-e 2000 fő alatti lakosságszámmal ren-
delkező település. Tehát jelentős körét érinti a településeknek a közös hivatal intézménye. 
Kivételként jelenik meg, hogy a kétezer fő feletti települések is tartozhatnak közös hivatalhoz, 
tehát bővítve a kört, nem csak a községek. 

35 szabó Lajos – A második önkormányzati törvény új vonásai, Új Magyar Közigazgatás, 2012. 4. szám, V. évf., 40. p.
36 2011. évi CLXXXIX. törvény indokolása, Magyarország helyi önkormányzatairól, részletes indokolás a 84.§-hoz
37 Mötv. 84.§ (5). bekezdés: A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:
 a)települési polgármesteri hivatal esetén: (település neve)--i Polgármesteri Hivatal ;
 b) közös önkormányzati hivatal esetén : (székhelytelepülés neve)--i Közös Önkormányzati Hivatal;
 c) megyei önkormányzati hivatal esetén: (megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal ;
 d) megyei jogú városi polgármesteri hivatal esetén : (település neve) Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. ”
38 borkai Zsolt – T/8509/4. számú javaslat, http://www.parlament.hu/irom39/08509/08509-0004.pdf, letöltés: 

2012.10.10., 2. p.
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A 2000 fő lakosságszám alatti községek száma – régiónként- 2012. január 1.39

1. számú ábra

Az 1. számú ábra a 2000 fő alatti lakosságszámmal rendelkező községi jogállású települése-
ket mutatja, régiónkét lebontva Magyarországon, a 2012. január 1-jei állapot szerint. A legtöbb 
olyan település, amelynek 2013. január 1-jén, vagy azt követően közös hivatalt kell létrehoznia, 
ahhoz csatlakozni a Nyugat-dunántúli régióban található, alig marad el tőle a Dél-dunántúli 
régió, a két régió sajátos településszerkezete miatt. A legkevesebb ilyen település a Közép-ma-
gyarországi régióban található, ide - községi szempontból – csak Pest megye sorolható.

Tartalmaz a törvény egy úgynevezett nemzetiségi kedvezményt.40 A módszertani útmutató 
ezt a rendelkezést a következőkkel magyarázza: ,,A jogalkotó enyhébb feltételek előírásával tekintettel 
volt arra, hogy az egyes nemzetiségek egy szoros közösséget alkotnak, ezért ezt a lehetőséget azon települé-
seknek kívánja biztosítani, ahol a nemzetiségek aránya ezt indokolja. A történelmi, gazdasági, földrajzi 
adottságok önmagukban nem elegendőek az enyhébb feltételek (kisebb lakosságszám, kevesebb település) 
alkalmazásához.”41 Tilk Péter cikkében boncolgatja ezt a szabályt. Nem tartja a rendelkezést 
könnyítésnek, hiszen nem egyszerű ennek a feltételnek megfelelni. Úgy gondolja ,,a nemzetisé-
gekhez tartozók (főleg az idősebbek) a mai napig nem feltétlenül nyilatkoznak szívesen a nemzetiséghez tar-
tozásukról.”42 Éppen ezért ez sem jelent alternatívát azon településeknek, amelyek nem tudják 
a minimális 2000 fős összlakosságszámot, vagy a 7 települési számot biztosítani. Példaként 
hozza fel a Baranya megyei Orfűt és a hozzá tartozó körjegyzőséget alkotó három települést, 

39 Forrás: KSH – Magyarország Közigazgatási Helynévkönyve – 2012. január 01. – saját szerkesztés
40 Mötv. 85.§ (10). bekezdés:,,Ha a közös önkormányzati hivatalt létrehozni kívánó településeken élő nemzetiségeknek a népszám-

lálás során regisztrált aránya településenként és nemzetiségenként eléri a húsz százalékot, valamint a települések összlakosságszáma 
meghaladja az 1500 főt, vagy a közös hivatalhoz tartozni kívánó önkormányzatok száma legalább öt, akkor ezen települési 
önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének azonos tartalmú és minősített többséggel elfogadott döntésével, - amennyiben 
az érintett települések történelmi, gazdasági, kulturális hagyományai azt indokolttá teszik - a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter jóváhagyása alapján, az általa meghatározottak szerint a közös önkormányzati hivatal létrehozása során eltérhetnek a 
(2) bekezdésben (azaz a minimális összlakosságszám, minimális településszám) foglalt előírásoktól.”  

41 Belügyminisztérium: Módszertani segédlet, A közös önkormányzati hivatalok megalakításához, Önkormány-
zati hírlevél, http://www.kormany.hu/download/6/12/a0000/%C3%96nk_H%C3%ADrlev_2012_II%20
sz%C3%A1m.pdf  letöltés: 2012. 10. 03., 6. p.

42 Tilk Péter – A közös önkormányzati hivatal létrehozásának egyes problematikus szabályai, Jegyző és Közigazga-
tás, 2012. 4. szám, XIV. évf., 17. p.
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így Abaligetet, Husztótot, és Kovácsszénáját. A négy település összlakosságszáma nem éri el 
a 2000 főt, földrajzilag pedig el vannak zárva attól, hogy más településeket bevonjanak, így 
például nekik sem nyújt segítséget a nemzetiségi kedvezmény.

Leszögezi a törvény, hogy a közös hivatalhoz tartozó településeknek egy járáson belül kell 
elhelyezkedniük, valamint, egy település közigazgatási területével enged csak elválasztást. Az 
új önkormányzati törvény indokolása alapján a járásra azért van szükség, mert ,,a járási egység 
figyelembevételével biztosítható az egységes közigazgatási rendszer, az önkormányzati és az államigazgatási 
szervek zavartalan együttműködése - jogorvoslati fórum rendszer, statisztikai adatszolgáltatás.”43

Látszólagos választási lehetősége áll fenn a községeknek arra vonatkozóan, hogy egy járá-
son belül, mely településekkel hozzák létre a közös hivatalukat. Mivel azonban sok esetben a 
kritériumoknak megfelelés miatt ezzel a lehetőséggel nem tudnak élni, csak látszólagos lesz 
a joguk. 

Lázár János javaslatára módosították volna az önkormányzati törvényt ebben a tekintet-
ben, egy 2012. augusztus végén benyújtott indítványa alapján. A Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár azt javasolta, hogy kizárólag csak azon települések hozhassanak létre együtt közös 
hivatalt, melyek az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényben meghatározottak 
szerint ugyan abban az országgyűlési egyéni választókerületben találhatók.

Azzal, hogy felállítják a járási struktúrát, a települések helyzete megbonyolódik. Ebbe a 
struktúrába helyezik bele a közös hivatalokat, így érthető volt az egy járáshoz kötés is. De a 
választókerületekhez kötés egy lehetetlen helyzetet teremtene. Nincs alapja a közös hivata-
lok egyéni választókerültekhez való kötésének, hiszen csupán az országgyűlési választásokkal 
összefüggő feladatok köthetők a választási kerületekhez, sokak a lobbi tevékenységgel ma-
gyarázzák ezt. 

Érintette volna a javaslat Sé és Pernye településeket is, ahol már az év eleje óta működtetik 
közös hivatalukat, sőt Bucsu és Narda település csatlakozásáról is megállapodtak már. A ja-
vaslat tárgyalása és megszavazása esetén nem maradhatott volna fenn hivataluk, ,,(…)lehetetlen 
helyzetbe hozná Pernyét, hiszen az a sárvári, míg a másik három település a szombathelyi egyéni választóke-
rülethez tartozik.”44 – jelent meg a Vas Népe egy szeptember eleji internetes cikkében. Hasonló 
helyzet alakulna ki Pornóapáti–Vaskeresztes–Horvátlövő–Szentpéterfa megállapodásával is, 
hiszen Szentpéterfa más választókerülethez tartozik, mint az előző három. Kíváncsiak voltak 
a települések az indokokra is, amelyek a rövid módosító indítványból nem derültek ki számuk-
ra. Egyébiránt azzal indokolta T/8166. számmal ellátott javaslatát az államtitkár úr, hogy a 
választókerületi besorolás által a közös hivatalok alakítására vonatkozó feltételek világossá té-
tele és kiegészítése történik meg ezáltal. Ezt a javaslatát visszavonta Lázár János, és egy újabb, 
T/8509-es számon iktatott javaslatot nyújtott be megvitatásra, amelyben az önkormányzato-
kért felelős miniszter jóváhagyásával felmentést adna a határos települések csatlakozási köte-
lezettsége alól. A javaslat a későbbiekben részletesen is kifejtésre kerül.

Ehhez az újabb Lázár-féle javaslathoz 2012. október 2-án egy módosító javaslatot nyújtott 
be Lamperth Mónika, ellenzéki politikus. Azt javasolja, hogy a hatályba lépő rendelkezések 
között a ,,legfeljebb két település közigazgatási területe”45 passzus szerepeljen, az egy település meg-
határozás helyett. Indoka az, hogy pártjuk sok kis önkormányzattól kapott visszajelzést arra 
vonatkozóan, hogy az Mötv. rendelkezései előnytelenek a ,,szervezetten, összehangoltan, jól működő 

43 2011. évi CLXXXIX. törvény indokolása Magyarország helyi önkormányzatairól, részletes indokolás 85.§-hoz
44 naGy Ildikó - Ki kivel közösködhet? - Lázár János indítványa miatt aggódnak a kis falvak Vasban, 2012. szeptem-

ber 4., (http://vasnepe.hu/hirek/20120904_kozos_onkormanyzati_hivatal)
45	 LamPertH	Mónika – T/8509/2 javaslata, http://www.parlament.hu/irom39/08509/08509-0002.pdf, letöltés: 

2012. 10. 03., 1.p.
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körjegyzőségek”46 tekintetében, hogy eddig 2 település közigazgatási területe választhatta el egy-
mástól a településeket. Ezért az új szabályozás miatt nem alkothatnak egy közös hivatalt. Ez a 
módosítás a körjegyzőségek kis hányadának fennmaradását segítené csak. 

Az új önkormányzati törvény elfogadása óta eltelt 8 hónap. Ez a 8 hónap, úgy gondolom, 
elegendő arra, hogy ,,lelkiekben” is felkészüljön a község és vezetése a változásokra. Több 
településen már megtörténtek az előkészületek, vagy már éppen kész közös hivatalok vannak, 
a törvényi hatálybalépésre várva. Így, 2,5 hónappal a hatályba lépés előtt, bármilyen hasonló 
módosítás nem könnyíti meg az önkormányzatok helyzetét.

Érdekes kérdés az, hogy mely településtípusok tartozhatnak a közös hivatalokhoz. Tilk 
Péter cikkében főkérdésként pont ezzel a problémával foglalkozik. Az Mötv. 3.§-nak (2) be-
kezdése így szól: „Települési önkormányzatok a községekben, a városokban, járásszékhely városokban, 
megyei jogú városokban és a fővárosi kerületekben működnek.” Tehát az itt felsorolt településtípusok, 
beleértve a járás-székhely városokat, megyei jogú városokat, fővárost is, felkérhetők lenné-
nek a közös hivatalokhoz való csatlakozásra? Vagy csak az ,,egyszerű” városok? Az egyik 
kategóriakör a megyei jogú városok, főváros esete, amelyek kapcsán a szerző a következő 
megállapításra jut: „Igencsak érdekes helyzetet eredményezhet, ha valamely kistelepülés megkeresi az egyik 
megyei jogú várost, vagy magát a fővárost, hogy közös hivatalt hozzanak létre. Figyelemmel a megyei jogú 
városok, valamint a főváros helyzetének, szerepének, feladat- és hatásköreinek stb. a kistelepülésekétől való 
jelentős különbségeire, véleményem szerint nem túlzás azt állítani, hogy a törvényhozó szándéka vélhetően nem 
terjedt ki arra, hogy a „városi” önkormányzat fogalmába e tekintetben ezeket is bele kellene érteni.”47 Já-
rás-székhely városok esetében nem látja ezt ennyire kétséget kizáróan a szerző, egyértelműb-
bé kellett volna tenni ezt a kérdést. Megfordítva is megvizsgálja a kérdést, tehát, ha a megyei 
jogú város, főváros keresi meg a vele határos kistelepülést. Logikátlan lenne, nem is akad rá 
majd eset, de pontosítása kellene ennek a rendelkezésnek. 

Teljesen új szabály, hogy minimális lakosságszámnak, vagy minimális csatlakozó települési 
számnak is meg kell felelni a közös hivatalhoz tartozó településeknek. A minimális lakosság-
szám 2000 fő, a minimális településszám pedig hét. Amikor a törvénynek egy korábbi terve-
zete nyilvánosságra került, nagyon sok település megrémült ezektől a számoktól.

Schmidt Jenő cikkében pont erre a problémás kérdésre hívja fel a figyelmet, és tesz javas-
latot a megoldására. Ekkor még a 3000 fő alatti településeket érintette a tervezet, a telepü-
lésszámról még nem szólt. Kapolyról és Somogymeggyesről ír, amelyek egy körjegyzőséget 
alkotnak, de 1000-nél alig több lakossal rendelkeznek együttesen, így kénytelenek a tabi hi-
vatalhoz csatlakozni a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében. Hoz egy másik negatív 
példát is. ,,De a törökkoppányi székhelyű kilenc település számára például ez megoldhatatlan feladat, mert 
az összlétszámuk nem éri el a háromezer személyt és nincs hová terjeszkedniük; a leendő járási, illetve a 
megyehatárok nem léphetők át.”48

Vannak olyan járások, megyék, ahol ez a kétezres, vagy a hét településes minimum nem 
teljesíthető. Ennek megoldására ajánlja fel tabi község polgármestere azt a lehetőséget a tör-
vényalkotó számára, hogy ,,a kormányhivatal adhasson felmentést a háromezer fős alsó korlát alól ott, 
ahol ezt fizikailag lehetetlen teljesíteni.”49 Megoldaná az előbb említett problémát és az a követel-
mény is teljesülne, hogy könnyebben bejárható, jól elérhető körzetek alakuljanak ki. 

Nem csak a lakosságszámi kitétel, hanem a település-szám kritérium is problémás. Egy 
olyan településszerkezetű területen, ahol kisebb lakosság–számú települések vannak, gon-

46 L.: 41. lj., 1-2. p.
47 Tilk Péter – (2012.), 16.p. 
48 schmidT Jenő - Körzetesítés: megoldhatatlan a kormány háromezres egyenlete, 2011. október 17., http://www.

sonline.hu/somogy/kozelet/korzetesites-megoldhatatlan-a-kormany-haromezres-egyenlete-406401
49 L.: 44. lj. 
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doljunk csak a Balaton környéki kis településekre, vagy Somogy, illetve Zala megyére, ahol 
nem ritka a két-, háromszáz fős település, a megadott lakosságszámi minimum 6-7 település 
esetében fog csak megvalósulni. Ha 6-7 települést kötünk össze, és kényszerítünk egy közös 
hivatalba, nehezen képzelhető el az, hogy minden megfelelően, költséghatékonyan, jogszerű-
en fog működni.

Példaként szolgálhat a problémás helyzetre Bozsok-Cák-Kőszegdoroszló-Kőszegszerda-
hely-Velem esete. A települések összlakosság-száma 1730 fő, így a közös hivatalok felállításá-
val nem tudnak, vagy nem így tudnak öt településként fennmaradni. Bármi történhet velük, 
szét is szedhetik őket. Nagyon fontosnak tartják az együtt maradást, hiszen rokoni szálak, 
egymás között házasodó családok, a körzeti általános iskola, a kistérség, a tájegység, a turisz-
tika, a különböző fejlesztések, pályázatok és még rengeteg más dolog mind, mind összeköti 
őket. Próbálják elérni a megfelelő lakosságszámot, ennek érdekében próbálkoztak Bucsu tele-
pülésnél, hogy csatlakozzon hozzájuk, azonban ez nem volt sikeres. 

Említett cikkében, Tilk Péter ezzel a kérdéssel és gyakorlati megvalósulási problémájával 
is foglalkozik. Nem tartja megfelelő megoldásnak azt, hogy például 7 település együttesen 
tartson fenn közös hivatalt, a közös hivatalt vezető jegyző szempontjából. Hiszen ,,kérdés lehet, 
hogy a jegyzőnek lesz-e energiája, ideje minden településen megfelelően ellátni feladatát?”50 Példaként említi 
a jegyzőkönyvkészítést, pályázatírást, amely nagyon sok időt vesz igénybe egy településen, 
nem hogy 7 esetében.

3. Létrehozás, csatlakozás

Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési 
önkormányzatok, képviselő-testületei megadott határidőn belül kell, hogy döntsenek. Ezt a 
határidőt az általános önkormányzati választások napjához kötik, és az azt követő hatvan 
napon belül kell megállapodniuk. Elsőnek, az általánostól eltérő alkalommal, 2013. január 
1-jén, illetve az azt követő 60 napon belül kell a közös hivatalokat felállítani. Nagyon fontos 
éppen ezért, amire a módszertani segédlet is felhívja a figyelmet, hogy a szükséges intézkedé-
seket meg kell hozniuk az érintett településeknek, még a 2012-es évben. Rengeteg adminiszt-
rációs teendővel jár a közös hivatalok felállítása, gondoljunk csak a munkajogi kérdésekre, 
vagyon számbavételre, tárgyi és dologi eszközök leltározására, tájékoztatók elkészítésére és 
így tovább, mindazokra a szükséges intézkedésekre, amelyek előzetes megalkotása nélkülöz-
hetetlen. Kiválásra is egyébként csakis önkormányzati ciklusonként egyszer van lehetőség, 
a zökkenőmentes, kiszámítható ügyintézés miatt. Oka lehet a kiválásnak, hogy például más 
településekkel jobban együtt tudna működni az adott település, de okként szolgálhat az is, 
hogy nő a település lakosságszáma, ami miatt, már jogosult lesz önálló hivatalt is fenntartani. 
Természetesen ez fordítva is alakulhat, és a lakosságszám csökkenés miatt egyes települések el 
is veszthetik időközben az önálló hivatalhoz való jogot. 

Amennyiben határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, 
vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője a hatá-
ridő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó te-
lepüléseket. Erre közérdekből van szükség, annak érdekében, hogy a hivatali munka folyama-
tosan és harmonikusan tudjon működni. Kijelölés esetén is figyelembe kell venni a korábban 
már kifejtésre került alakítási kritériumokat. A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett önkor-

50 Tilk Péter – (2012.), 16. p. 
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mányzat képviselő-testülete – jogszabálysértésre hivatkozással – a törvényszékhez fordulhat. 
Az önkormányzatok Alaptörvényből levezethető alapjogát biztosítja a jogorvoslattal az Mötv.

Nagyon fontos, hogy a városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési 
önkormányzat képviselő-testülete, nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal lét-
rehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt vele határos település kezdeményezi. 
A törvény nem csupán a községek számára állít fel szabályokat, hanem a határos városokat, 
kétezer fő feletti községeket is kötelezi, ezzel ezek autonómiáját is korlátozza. 

Lázár János képviselő módosító javaslatot nyújtott be az Mötv. közös hivatalokra vonatko-
zó, még hatályba nem lépett rendelkezéseire. Nevezetesen az Mötv. 85.§-ának (7) bekezdé-
séhez, a városi és a 2000 főt meghaladó lakosságszámú határos település meg nem tagadási 
szabálya alóli mentesülést51 fogalmaz meg. Az általa javasolt egy egyéni választókerületi elhe-
lyezkedés helyett, már az ennek a kritériumnak meg nem felelő városok és 2000 fős lakosság-
számot meghaladó településeknek adna felmentést, az önkormányzatokért felelős miniszter 
jóváhagyásával, a közös hivatalokhoz való csatlakozás kötelezettsége alól. Javaslatának általá-
nos indoka megint csak a pontosítás, kiegészítés; a konkrét indok pedig az, hogy a munkavég-
zés hatékonyságát indokolja, hogy egy választókerületben helyezkedjenek el, ha pedig ez nem 
valósul meg, felmentést kapjanak az említett miniszter által. Képtelen helyzetet teremtene a ja-
vaslat törvényi rendelkezéssé válása. Hiszen azt jelentené, hogy az önkormányzatokért felelős 
miniszter, azaz a belügyminiszter, mint az állami szint képviselője, egy személyben dönthetne 
a felmentésről, a helyi szinten található, azaz a helyi önkormányzatot érintő kérdésben. 

Ezt tartja aggályosnak Lamperth Mónika és Varga Zoltán, ellenzéki képviselők is, a javaslat-
hoz fűzött módosító javaslatukban. Abban találják a Lázár János által javasolt módosítást nem 
megfelelőnek, hivatkozva az Alkotmánybíróság 39/1997. (VIII.1.) határozatára, hogy „[a] 
közigazgatási határozatok törvényessége bírósági ellenőrzésének szabályozásánál alkotmányos követelmény, 
hogy a bíróság a perbe vitt jogokat és kötelezettségeket az Alkotmány 57 . § (1) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek megfelelően érdemben elbírálhassa. A közigazgatási döntési jogkört meghatározó szabálynak 
megfelelő szempontot vagy mércét kell tartalmaznia, amely alapján a döntés jogszerűségét a bíróság felülvizs-
gálhatja.” Aggályosnak tartják, hogy hiányoznak a törvényi rendelkezések közül azok a döntési 
szempontok, amely alapján az említett miniszter döntést hozhat a kérdésben, és így ,,egy eset-
leges jogorvoslat esetén nem biztosított a perbe vitt jogok és kötelezettségek bíróság általi érdemi elbírálása.”52

Borkai Zsolt, szintén a miniszterelnökséget vezető államtitkár által benyújtott javaslathoz 
fűzött módosító indítványában, kiegészítené az államtitkár által javasolt rendelkezést, azzal, 
hogy ,,ha a kezdeményezés megyei jogú város önkormányzatát érinti”53, akkor is adhasson az önkor-
mányzatokért felelős miniszter felmentést számukra. Továbbá beemelné azt a rendelkezést is 
törvény ezen szakaszába, hogy ,,megyei jogú város és más települési önkormánvzat(ok) megállapodásuk 
esetén polgármesteri hivatalt hoznak létre, melynek elnevezésére a 84. § (5) bekezdés d.) pontját kell alkal-
mazni”54, tehát a korábban már említett elnevezést, az átnevezés költségessége miatt. Indok-
ként arra hivatkozik, hogy a megyei jogú önkormányzat helyzete, feladatai nincsenek azokkal 
a községekkel összehasonlítható státuszban, amelyek számára kötelesség a hivatal felállítása, 
az ésszerűségi indok hiányzik.

51 T/8509. számú javaslat - ,,A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter jóváhagyásával megtagadható, ha az azt kezdeményező település az országgyűlési képviselők 
választásáról szóló törvényben meghatározottak alapján nem ugyanazon országgyűlési egyéni választókerülethez 
tartozik.”, http://parlament.hu/irom39/08509/08509.pdf, letöltés: 2012.10.03., 1. p.

52	 LamPertH	Mónika – VarGa Zoltán: T/8509/3. javaslata, http://www.parlament.hu/irom39/08509/08509-0003.
pdf, letöltés: 2012. 10. 10.

53 borkai Zsolt – T/8509/4. számú javaslat, letöltés: 2012.10.10., 1. p.
54 L.: 49. lj., 2. p.
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Székhelytelepülés, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, 
akkor a város lesz. Ennek indoka, a módszertani útmutató alapján, hogy ,,a városok már rendel-
keznek azzal a hivatali struktúrával, amely biztosítja a feladatok ellátását, nincs feltétlenül szükség új hi-
vatal kialakítására.”55 Okként szolgál központi elhelyezkedésük és ebből adódó könnyen meg-
közelíthetőségük is. Egyéb esetekben a székhelytelepülést a közös önkormányzati hivatalhoz 
tartozó önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg. Ebben az esetben is praktikus, 
a módszertani segédlet alapján, olyan települést székhelynek választani, amely központi helyen 
fekszik, illetve a szükséges szervezettel rendelkezik. 

4. Működés, felépítés

A közös önkormányzati hivatal létszámát, az érintett képviselő-testületek, a közös önkor-
mányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban határozzák meg. A Belügyminisztéri-
um által kiadott útmutató alapján, ha községek hozzák létre a közös hivatalt, valóban a megál-
lapodásban rögzítik annak számát. Ha város a székhelytelepülés, akkor is közösen kell dönteni 
az érintett településeknek, azonban ennek elmaradása esetén szintén a város kapna jogot arra, 
hogy meghatározza a hivatal létszámát. A létszám meghatározás kapcsán a módszertani útmu-
tató útbaigazítást ad, milyen tényezőket is kell figyelembe venni a hivatal megalakítása során.

A főszabály az, hogy a létszám tekintetében a települések képviselő-testületei szabadon 
döntenek, ugyanakkor az állam finanszírozza a hivatal működési költségeit, amelynek nagy 
részét a személyi juttatások teszik ki, tehát így szükséges, hogy előre megtervezzék a hivatali 
apparátus számát. Figyelembe kell venniük azt, hogy több település vonatkozásában látják el a 
döntés-előkészítés, döntés végrehajtás megszervezésével összefüggő feladatokat. Összekötte-
tésben kell lenniük az egyes településekkel, a járási hivatallal, és az állami szervekkel is. Hatást 
kell, hogy gyakoroljon a kialakítandó létszámra a feladatok nagysága, az összlakosságszám 
vagy a települések létszáma is. További befolyásoló összetevő lehet például a demográfiai, 
azaz a korösszetétel, a település nemzetiségi jellege, hány nemzetiségi önkormányzat műkö-
dik az egyes településeken, de hatást gyakorolhat az útmutató alapján a települési funkció, 
települési szerkezet is. 

A belső szervezeti felépítés meghatározása és azok elnevezése a képviselő-testületek hatás-
körébe tartozik. A cél a zavartalan, zökkenőmentes feladatellátás, ehhez kell ennek idomulnia. 

5. Közös hivatalt vezető jegyző

A közös hivatalt a jegyző vezeti. Feladatát tekintve valamennyi érintett településen ellátja a 
jegyző feladatait. Tehát ugyanazon feladatai vannak, mint egy települési jegyzőnek, csak több 
település vonatkozásában. Bizonyos eltérésekkel, de a jegyzőre vonatkozó rendelkezések lesz-
nek a közös hivatalt vezető jegyzőre is irányadók. A jegyző és az aljegyző kinevezése is vezetői 
megbízatásnak tekintendő. 

A jogalkotó egy teljesen új hierarchiát emel be a törvénybe. Az eddigi ,,törvényességi őr-
ként” működő jegyzőt a polgármester alá helyezi azáltal, hogy a polgármestert jogosítja fel 
arra, hogy pályázat alapján, határozatlan időre kinevezze a jegyzőt, a jegyző javaslatára pedig 
az aljegyzőt. A Mötv.-hez fűzött jogalkotói indokolás ezt az új szabályt azzal magyarázza, 

55 L.: 37. lj., 5. p.
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hogy ,,a nagy legitimitással rendelkező polgármester és a jegyző együttműködjenek egymással az önkormány-
zati munka szervezésében.”56

A jegyzői feladatok csökkentésével ellentétesen, növeli a közös hivatalok tisztségviselőinek 
számát azáltal, hogy előírja, a jegyzőt az aljegyző helyettesíti. A jegyzői szerepet vezetői meg-
bízatásnak tekinti, és egyértelműen köztisztviselővé teszi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény hatálya alá helyezve. A közös hivatalok esetében úgy alakul, hogy  kinevezéséhez és 
a felmentéséhez is, az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi 
döntése szükséges. Eltérő megállapodás hiányában az egyéb munkáltatói jogokat a közös 
önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja. Ha pedig város 
a székhelytelepülés – eltérő megállapodásának hiányában – a jegyzőt a város polgármestere 
nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

Ez bizonyos aggályokat vet fel. Eleve azzal, hogy a polgármester nevezi ki alapesetben a 
jegyzőt, a ,,függetlenségi” pozíciója kevésbé értelmezhető. Eddig is, amíg a munkáltatói jogo-
kat a képviselő-testület és a polgármester gyakorolta, problémás volt, hogy érvényesül a ,,tör-
vényesség őre” szerep. Sok esetben a politika győzedelmeskedett a jogszerűség felett, hiszen 
a jegyző tőlük kapta ,,állását”. Ha most, ahogy az a törvényből kiolvasható, teljes egészében 
a polgármesterre bízzák a jegyző kinevezését, felmentését, még kaotikusabb helyzet alakulhat 
ki, és amikor a polgármester úgy gondolja, a jegyző nem az ő terveinek megfelelően cselek-
szik, könnyen megszabadulhat tőle. A jegyzői pozíció tovább gyengítése történt meg ezzel a 
lépéssel, a polgármestert pedig az önkormányzaton belül igencsak megerősítik.

Nem alakul ez másképp a közös hivatalok esetében sem. A közös hivatalhoz tartozó tele-
pülések polgármesterei döntenek a vezető személyéről. Azonban kialakulóban van még egy 
problémakör. Lakosságszám-arányosan döntenek, amelyből szélsőséges esetek alakulhatnak 
ki. Mondjuk, ha két-három, vagy akár több település hozza létre a közös hivatalt, és ezek 
közül az egyik település lakosságszám arányában rendelkezik a minősített többséggel, az ő 
polgármestere egyedül dönt a kérdésben. Valljuk be, ez nem túl demokratikus lépés, na meg 
az önkormányzati autonómia amúgy is igen csak szűkös köre még inkább lecsökken. Hason-
lóan gondolja ezt Hoffman István is cikkében. Állítja ,,mindezen változtatások alapján szervezetileg 
a jegyző megszűnik elkülönült igazgatási egységként működni, a polgármester vezetése alá kerül, gyakorlatilag 
a polgármester által vezetett igazgatási szervezet első számú beosztottjává válik.”57

De hasonló az eset akkor is, ha a székhelytelepülés város. A város polgármestere egyedül ne-
vezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző felett, persze, ha a települések eltérően nem 
állapodnak meg. Ugyanakkor a kisebb települések, községek is tagjai lesznek az adott, városi 
székhelytelepüléssel rendelkező, közös hivatalnak. Ugyan úgy számukra is meg kellene adni azt 
a jogot, még ha közvetetten is, hogy beleszólásuk legyen a hivatal vezetőjének kinevezésébe. 
Egyébként technikai szabályként a törvény meghatározza mikor lesz többségi58 a döntés. 

A város székhelytelepülés kiemelése mind a hivatali létszám meghatározása, mind pedig 
a jegyző kinevezése kapcsán, külön jogosítványokat teremt az adott közös hivatalon belül, 
a többi községgel szemben. Hoffman István szerint ,,a közös tanács legnagyobb hibája az volt, 
hogy a székhelytelepülést preferálta a többi községgel szemben.”59 Többek között ebből adódóan is 
,,az állampolgárok részéről közutálatnak örvendett, ugyanis a kisebb településeket eljelentéktelenítette,”60 
56 2011. évi CLXXXIX. törvény indokolása Magyarország helyi önkormányzatairól, részletes indokolás a 81-83.§- hoz
57 hoFFman István – Modellváltás előtt a magyar települési önkormányzatok igazgatási szervezetrendszerének ve-

zetésében – nemzetközi kitekintéssel, Közjogi Szemle, 2011. 4. szám, IV. évf.,18. p. 
58 Mötv. 83.§ b.) ,,ha - a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések összlakosságát 100%-nak tekintve - a 

polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány 
összesítve meghaladja az 50%-ot.”

59 hoFFman István – (2009)., 312. p.
60 L.: 55. lj., 313. p.
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a települések egyenjogúságáról nem lehetett beszélni. Hasonló helyzet alakulhat ki a közös 
hivatalok esetében, ha a székhelytelepülést így preferálja a törvény. Előfordulhat az is, ebből 
adódóan, hogy hasonló ,,utálkozást” vált majd ki az állampolgárok körében ez a differenciálás.

Rendelkezik a törvény arról is, mi történik, ha valamely oknál fogva nem tudnak kinevezni 
a közös hivatal élére jegyzőt. A törvény 82.§-nak (2) bekezdése alapján, ,,ha hat hónapon belül 
a polgármester, közös önkormányzati hivatal esetében az érintett polgármesterek nem nevez(nek) ki jegyzőt, 
a kormányhivatal vezetője ideiglenes hatállyal a jegyzői feladatok ellátására a pályázati kiírásnak megfelelő 
jelöltet, ennek hiányában a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt vagy 
más jegyzőt bíz meg. A jegyzői feladatok ellátására szóló megbízás a jegyző kinevezéséig tart.  A jegyzői 
és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére – legfeljebb hat hónap 
időtartamra – a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a jegyzői feladatok ellátásának módjáról.”

Kérdéses, ki lehet megbízott? Milyen kritériumoknak kell megfelelnie? Tilk Péter idézett cikké-
ben erre a kérdésre is választ vár. A megbízott egy munkatárs lehet, vagy külső személy is? Elég 
naprakész lesz-e? Elfogadják-e egyáltalán a települések eljárását, ugyanígy az aljegyző esetében is? 
Elfogadja-e egy település, amelynek eddig önálló jegyzője volt, hogy az aljegyző, vagy a megbízott 
lássa el a feladatokat? Kérdéses, mennyire fogadják el ezt a megoldást majd a települések.

A közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője vagy megbízottja köteles a képviselő-tes-
tület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni, illetve az érintett képviselő-tes-
tületek megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes településeken történő ügyfélfogadást. 

6. Ügyfélfogadás

Arra vonatkozóan, hogy a településeken hogy valósul meg az ügyfélfogadás,61 a törvény külön 
rendelkezik. A belügyminisztériumi útmutató alapján ,,állandó kirendeltséget csak ott célszerű létesíteni, 
ahol azt az ügyek száma, a napi beavatkozást igénylő tevékenységek nagyságrendje indokolja. A folyamatos 
ügyintézés feltételeit természetesen biztosítani kell, de ez nem feltétlenül igényel állandó ügyintézői jelenlétet.”62 

A törvény úgy rendelkezik, hogy vagy kirendeltség, vagy ügyfélszolgálati megbízott, vagy 
informatikai hálózat által működik majd. Slánicz Katalin, Pér és Pér-Nagy települések kör-
jegyzője, ezt a következőképp képzeli el: ,,Az első esetben a nem székhely településen is legalább kettő 
köztisztviselőt foglalkoztatni kell, míg a második esetben egy, a helyszínen munkát végző megbízott látja el a 
felmerülő, hatáskörébe utalt feladatokat. Az informatikai hálózat útján biztosított ügyfélszolgálat a személyi 
feltételek teljes hiányát feltételezi, azaz megvalósulhat az ügyfélszolgálat rendelkezésre állása annyival, hogy 
adott esetben a nem székhely település elektronikus postafiókjába címzett megkeresések, átirányítás útján a 
székhelytelepülés postaládájában landolnak.”63

Ez a szabály némiképp aggályos és nem tűnik reálisan megvalósíthatónak sem számomra. 
Azzal, hogy számítógépes úton kívánja a jogalkotó biztosítani az ügyfélfogadást, egy orszá-
gosan kiépített és a települések között megbízhatóan, megfelelően működő számítástechnikai 
hálózat kiépítését feltételezi. Ehhez megfelelő felszereltségű számítógépekre is szükség van. 

61 Mötv. 85.§ (8)-(9). bekezdés-.,,A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatáro-
zottak szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátá-
sához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok kép-
viselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös 
önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgá-
lati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen.”

62 L.: 37. lj., 12. p.
63 slánicz Katalin – Körjegyzőség kontra közös önkormányzati hivatal, Jegyző és Közigazgatás, 2012. 2. szám, 

XIV. évf., 12. p.
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Kételkedem abban, hogy ezt a rendszert egy 2000 fő alatti település ki tudná építeni, megfe-
lelően tudná működtetni saját területén. Az elektronikus ügyintézés az idősek számára sem 
választási lehetőség, a hiányzó szakmai ismeretek miatt, illetve, azért, mert idegenkednek tőle. 

7. Tisztázatlan kérdések, problémák

A közös önkormányzati hivatal vonatkozásában sok kérdés még mai napig tisztázatlan és 
rendezetlen, hogy is fog az alakulni a jövő évtől, illetve a járási rendszer felállítását követően.

Problémás helyzetet teremt az, hogy túlságosan gyorsan történt a változtatás. Bár a re-
formoknak, a modernizációnak már ideje volt, azonban a körülbelül egy éve nyilvánosságra 
hozott törvénytervezet, illetve a decemberben elfogadott Mötv. nem biztosít elegendő időt 
az átalakításra. A változásokra fel kell készülni, el kell tervezni a jövőbeli megvalósításukat. 

Hasonlóan gondolja ezt Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is. 
Azt vallja, minimálisan 5-10 év kell az átalakításokhoz. Példaként Dániát hozza fel, ahol szintén 
ennyi időt biztosítottak erre. Úgy gondolja, a szolgáltatások már jól működtek a régi önkormány-
zati struktúrában. Problémaként hozza a fel a következőket is: ,,A legnagyobb bajom az átalakítással, 
hogy az egész csupán politikai akció, a szakmai érvek a háttérbe szorultak. A jogszabály teljes mértékben figyel-
men kívül hagyja az önkormányzatiságot, a helyi autonómiát, de az európai önkormányzati chartát is. Az új 
szabályozás iránya szerint a kistelepülések új, ám az eddiginél sokkal rosszabb pozícióba kerülnek.”64 

Kérdéses az is, hogy mi lesz a kistelepülések sorsa? Mi lesz velük 5-10 év múlva? Lesznek-e 
egyáltalán kistelepülések? Sokak szerint a törvény rendelkezéseiből pont az következik, hogy 
a Kormány célja a kis települések ,,felszámolása”. Ha végig gondoljuk, és nem csak az önkor-
mányzati törvény okozta változásokat vesszük figyelembe, erre a következtetésre juthatunk. 
Az utóbbi években a kisebb településeken bezárták az iskolákat, a válság, illetve egyéb ténye-
zők is közrejátszottak abban, hogy munkahelyek szűntek meg. A kis községek esetében már 
nem sok minden maradt a létezéshez. Az Mötv. rendelkezéseinek eredményeképpen kötelesek 
lesznek, megadott lakosságszám alatt, közös hivatalt létrehozni és fenntartani más települé-
sekkel. Ezzel a lépéssel, úgy gondolom, autonómiájukat teljesen elveszthetik. Évek múlva 
lehetséges, hogy a közös hivatalt fenntartó településeket már teljesen egy egységként, nem 
csak hivatali szinten, fogják kezelni. 

Gémesi György is így vélekedik erről, aki szerint miután a hivatalokat megszüntették, a kis 
községek ,,háttér-infrastruktúrája”65 is megszűnik. Ezek után joggal teszi fel a kérdést :,,Életképesek 
maradhatnak-e így a falvak? (…)a Kormány elengedte a kezüket(…)”66 Érdekes lépésnek tartja ezt egyéb-
ként, hiszen a jelenlegi kormánypárt, ellenzékként még támogatta a kis települések önálló létét.

Zongor Gábor is aggályát fejezi ki, hogy mi lesz az új önkormányzati rendszerben a kistele-
pülésekkel. Úgy gondolja meg kell egyezni abban a tekintetben, hogy mi minősül önkormány-
zati minimumnak. Laza határt húz az önkormányzatiság követelményének meghatározásánál. 
Azt mondja ,,ha egy község külső segítség nélkül meg tud szervezni egy helyi választást, akkor már marad-
hat önálló.”67Kiemelte: ,,csupán a lakosságszám alapján nem lenne szabad megszüntetni az önállóságot.”68

64 Gémesi György: Elfogadhatatlan, hogy jelenlegi országgyűlési képviselők, gyakran szakmai képzettség nélkül 
vezethetik majd a járási hivatalokat http://www.kozszolga.hu/hirek/g%C3%A9mesi-elfogadhatatlan-hogy-je-
lenlegi-orsz%C3%A1g

65 L.: 50. lj.
66 L.: 50. lj.
67 zonGor Gábor – Mihez kezd az önkormányzati rendszer a kistelepülésekkel? http://www.onkor.hu/az-onkor-

manyzati-rendszer-megujitasa/997-mihez-kezd-az-onkormanyzati-rendszer-a-kistelepulesekkel, 2011. 05.09.
68 L.: 53. lj.
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A Kistelepülések és Kistérségek Országos Szövetségének elnöke, Wekler Ferenc egy május-
ban megjelent cikkben a következőket nyilatkozta: ,,A kistelepüléseket nem fenyegeti az eladósodott-
ság réme, de nem tudják, mi történik velük a következő hónapokban, és azt sem látják, mitől lesz ésszerűbb, 
egyszerűbb és költséghatékonyabb számukra a jövő.”69 Szerinte a kistelepüléseknél az eladósodottság 
kezelhető, nincsenek kritikus helyzetben. Nem látják azt sem, hogyan lesz ez költséghatéko-
nyabb, egyszerűbb és ésszerűbb rendszer. Sérelmezi azt is, hogy a változások megtervezésébe 
nem vonták be őket. Megjegyezném, talán ez lett volna a legfontosabb a törvény megalko-
tásánál, hogy az érintettek, tehát a városok, kisebb települések, önkormányzati szövetségek 
közreműködésével alkossák meg az új törvényt. 

Kérdés, hogy alakul a ma még körjegyzőséget alkotó, egy megyén belüli települések sorsa 
a közös hivatal felállításának kötelezettségével. A meglévő járásbeosztás alapján sok olyan 
település van, amely esetében nem vették figyelembe a járások kialakításánál a körjegyzőségi 
felállást, vagy éppen a kijelölt járás központ nehezen közelíthető meg az adott településről. 
Példaként hozható fel erre a Bács-Kiskun megye délnyugati részén fekvő két olyan község, 
mely körjegyzőséget alkot egymással. Ezek a települések: Felsőszentiván és Tataháza. La-
kosságszámukat tekintve Felsőszentiván 1928, Tataháza pedig 1235 fős település, tehát ez 
azt jelenti, hogy 2013. január 1-től kötelezettségük keletkezik arra vonatkozóan, hogy közös 
önkormányzati hivatal létrehozásában állapodjanak meg. Azonban a jelenlegi járási beosztás 
alapján Felsőszentiván a bajai, míg Tataháza a bácsalmási járáshoz fog tartozni, amiből adódó-
an együtt már nem tartozhatnak egy közös hivatalhoz. (lásd: 2. számú ábra) Ezen települések 
vonatkozásában nem vette figyelembe a jogalkotó a már működő körjegyzőséget, éppen ezért 
a közöttük fennálló körjegyzőség nem szolgálhat a közös hivatal alapjául. Egyébként nem in-
dokolt Felsőszentiván község bajai járáshoz kapcsolása azért sem, mert Felsőszentiván Bajától 
18,5 km-re, míg Bácsalmástól 15,9 km-re fekszik. Tehát a távolságok miatt is indokoltabb lett 
volna a bácsalmási járáshoz csatolása.

2. számú ábra70

69 Wekler Ferenc - A kistelepülések tudni szeretnék, mi lesz, http://www.onkormanyzatiklub.hu/az-onkormany-
zati-rendszer-megujitasa/3381-a-kistelepulesek-tudni-szeretnek-mi-lesz, 2012. 05.21.

70  Forrás: http://www.jaras.info.hu/jarasok-terkepe/jarasok-bacs-kiskun-megyeben
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Hasonló a helyzet egy másik Bács–Kiskun megyei körjegyzőséggel. Pirtó 941, Tázlár 1702 
fős település, amelyek körjegyzőséget alkotnak (lásd: 3. számú ábra). Azonban Pirtó a kiskun-
halasi, míg Tázlár a kiskőrösi járáshoz fog tartozni, így közös hivataluk nem lehet.

3. számú ábra71

Pozitív példaként hozhatók fel Borota–Kéleshalom–Rém települések. Egy korábbi járás-
térképi tervezet szerint ezek a községek nem tartoztak volna egy járáshoz, így a közöttük 
fennálló körjegyzőség nem alakulhatott volna át közös hivatallá. Rém település polgármestere 
többször kérte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz intézett leveleiben az átsoro-
lást. Több tényező is indokolta ezt, többek között a fennálló körjegyzőség, illetve az is, hogy 
például a járóbeteg szakellátás területén is szintén Jánoshalmához tartozik a település, ami az 
elérhetőség szempontjából is előnyösebb a településen lakók számára, mint a messzebb elhe-
lyezkedő Baja, amely a járásközpontot jelentette volna. Ezen települések sorsa jelenlegi állapot 
szerint rendeződött, sikeres volt Rém település polgármesterének indítványa, egy járáshoz 
tartozó települések lettek már, így egy közös hivatalt is létrehozhatnak. 

Nem leplezett célja az új területi közigazgatási reformnak a költségmegtakarítás. Ennek 
feltételezhető mértéke azonban nem állhat azzal arányban, hogy milyen hátrányokat, károkat 
okozhat a társadalmi életben. Az eddigi viszonylag egyszerűbb működés, sokkal bonyolul-
tabbá válhat. Gondolnunk kell a községek polgáraira is, hiszen országunk polgárainak 35%-a 
községben él. 

Én magam nem hiszek abban, hogy egy olyan társadalomban, amilyen a magyar is, ahol 
,,beivódott” a mindennapi életébe, szóhasználatába, ahogy sokszor hallani, ,,bemegyek a hiva-
talba”, vagy ahogy az a rendszerváltás előttről megmaradt ,,a tanácshoz” és elintézem az ügye-
met, jó megoldás lenne a közös önkormányzati hivatalok felállításának kényszere, legalább 
is nem ilyen gyorsasággal. A kisebb települési önkormányzatok ügyintézői ismerik a község 
polgárait, és a község polgárai is őket. Jobban megbíznak bennük, könnyebben megnyílnak 
előttük. A közigazgatási célok között szerepel az ügyfélcentrikusság, amely kérdőjelesen érvé-

71 Forrás: http://www.jaras.info.hu/jarasok-terkepe/jarasok-bacs-kiskun-megyeben
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nyesül az elektronikus ügyintézéssel. Gondolni kell azokra a községi polgárokra is, akiknek az 
élete gyökerestől megváltozik. Az ő életükben okozott hátrány nem mérhető megtakarítással. 
Az elöregedő kis települések lakosságának gondot okoz hivatali ügyeinek elintézése. A járási 
rendszer amúgy is már megbonyolítja az ügyintézést, nem hogy a közös hivatalok rendszere. 

Mérlegelni kell az olyan problémákat is, mint a megfelelő infrastruktúra hiánya. A felálló kö-
zös hivatalok esetében fontos, hogy érvényesüljön a községi polgár érdeke. Jogos az az igénye 
a település polgárainak, hogy helyben intézhessék államigazgatási, önkormányzati hatósági 
ügyeiket, hogy kevesebb utazással, utánajárással járjon az számukra. A közös hivatalok létre-
jöttével ez kevésbé fog megvalósulni. Még ha a törvényben kötelező jelleggel előírt ügyfélfo-
gadási idő megtartásra is kerül egy-egy település vonatkozásában, bizonyos ügyek elintézése 
miatt biztosan utaznia kell a község polgárának. A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 
4. cikkének, 3. pontja kimondja, ,,A közfeladatokat általában az állampolgárokhoz legközelebb álló 
közigazgatási szervnek kell megvalósítania.” Mennyiben felel meg a közös hivatalok intézménye 
a Charta szubszidiaritási elvének? A feladat-átruházás csak a feladat természete és nagysága 
alapján lehet indok, amely ebben az esetben nem feltétlen van meg. A hatékonysági, gazda-
ságossági követelményekről pedig csak a hivatalok felállítását követően tudunk nyilatkozni.

Felvetheti a problémát, hogy sok esetben hiányzik az infrastruktúra megfelelő színvonala 
ehhez, nehezen közelíthetőek meg az egyes közös hivatali központok, ahol ügyeiket tényleges 
elintézhetnék. Előre láthatólag jelentősek lennének a távolságok, amely közlekedési gondokat 
vet fel, az előbb említett infrastruktúra hiánya miatt. Az egyre jobban leépülő tömegközleke-
dés sem szolgálja a polgárok érdekét. De nem csak az infrastruktúra hiányára kell gondolni, 
hanem arra is, hogy ha az ügyintézés helye túlságosan távol esik a polgártól, az számára utazási 
költséggel jár, és időkiesést okoz, mert például az idő alatt, amíg utazik, hogy ügyét elintézhes-
se, nem tud dolgozni. Megállja a helyét ehelyütt az a mondás, hogy az idő pénz, és mindez az 
állampolgár számára okoz hátrányt. 

Ugyanakkor más oldalról nézve viszont nem értékelhető az állampolgár életében ilyen mér-
tékű változásnak a járási – és a közös hivatalok felállítása. Tállai Miklós, a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára egy, az új önkormányzati törvénnyel kapcsolatosan megtartott 
konferencián ,,kitért a 2000 fő alatti településeknél létrehozandó közös önkormányzati hivatalokra is, 
amelyekkel kapcsolatban óvott azok jelentőségének túlhangsúlyozásától, hiszen a változások az ügyfeleket 
nem érintik, csupán az érintett 440 település finanszírozása módosul majd.”72 Nyilatkozatát támasztja 
alá az, hogy az államigazgatási feladatok járás és a helyi önkormányzat közötti megosztását 
milyen módon kívánják megvalósítani. Részletes ismertetés nélkül elmondható, hogy azok a 
feladatkörök kerültek át a járási hivatalokhoz, amelyek kevesebb ügyfelet érintenek, illetve ke-
vésbé számítanak vitás területnek. Így az önkormányzatok hatáskörében maradtak továbbra 
is például az alábbi államigazgatási feladatok: birtokvédelmi eljárás, egyes építésügyi igazgatási 
feladatok, vagy éppen az iparigazgatás is. A járási hivatalokhoz olyan feladat- és hatáskör cso-
portok kerültek át, amelyek esetében kevésbé látszik szükségesnek a szakmai elem megléte, 
vagy éppen az ügyfelek kis csoportját érintik, amelyből adódóan a járások felállításának célja 
maradéktalanul nem érvényesül. Járási hatáskörbe kerül például a menedékügyi feladatok, 
okmányirodai feladatok és így tovább.

Ebből következően az állampolgárok kis hányadát érinti, érintheti a járási struktúra felállítá-
sa, azonban a közös hivatalok megalakítás nyilvánvalóan változást hoz az érintettek életében, 
főként az olyan településeken, ahol eddig, illetve a közös hivatal felállításáig, önálló hivatal 
működött, működik. 

72 Beszámoló ,,Az önkormányzati szerkezetváltás” című konferenciáról, Jegyző és Közigazgatás, 2012. 2. szám, 
XIV. évf., 50. p.
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Problémás kérdés az is, mi lesz azokkal a köztisztviselőkkel, akik a közös hivatalok felállítá-
sával elvesztik munkájukat. Előzetes felmérések alapján 2000 fős lakosságszám alatt kb. 2400 
település van jelenleg hazánkban, amelyek esetében kb. 500 hivatal megszűnését jelentené, 
nem számolva azokkal a 2000 fő feletti települések, illetve városok számával, akik a velük 
határos településekkel való megállapodást nem tagadhatják meg. Jelentős kiadást fog jelenteni 
az állam számára a végkielégítések költsége is. Több száz hivatal köztisztviselőjéről van szó. 

Állítják, hogy a járási rendszer majd átveszi ezeket a közszolgákat. Azonban számuk túl 
magas ahhoz, hogy ténylegesen mindenki kapjon majd állást a közigazgatás valamely szeg-
mensében. Nehézség az is, Soltész Attila szerint, hogy ,,(…)a községi közigazgatásban jellemzően 
és túlnyomó részt középfokú végzettséggel (bár jelentős szakmai tapasztalattal) rendelkező vidéki tisztviselők 
munkához jutási esélyei jelentősen korlátozódnak.”73 Gémesi György, korábban már említett cikké-
ben, a kormányhivatalok vezetőinek a kijelölési hatáskörét kérdőjelezi meg ennek kapcsán. A 
kormányhivatalok vezetői, mint pártpolitikusok, szerinte nem szakembereket vesznek majd 
át, hanem álláshelyeket.

A Jegyzők Országos Szövetsége például, megoldásként erre a problémára, azt javasolja, 
hogy a megszűnő polgármesteri hivatalokban dolgozó köztisztviselők jogviszonyának meg-
szűnése esetére egy külön programot dolgozzanak ki, amely majd segíti az új munkahelyekhez 
jutásukat. Úgy gondolom, egy program nem elegendő biztosíték arra, hogy majd új munka-
helyet szereznek az elbocsátott köztisztviselők, főként a jelen állapotok szerint, Magyarorszá-
gon. Egy hatékonyabb, radikálisabb megoldás kellene. 

Sokan a közös hivatalok ellen vannak. Érthető is, hiszen egyelőre a szabályozatlanság vagy 
a gyakorlatban jelenleg még elképzelhetetlennek tűnő szabályok mind-mind az ellenszenvet 
sugallják. Azonban nem tudhatjuk, a gyakorlatban hogy valósul meg. Lehetséges, hogy a kitű-
zött célokat, gondolok itt a költségtakarékos, hatékony, ügyfélcentrikus közigazgatásra, meg-
valósítja és egy olyan jól működő intézménnyé válik, mint a körjegyzőség. 

IV. Körjegyzőség , közös hivatal: összegzés

,,A közös hivatalok a körjegyzőségek mintájára jönnek majd létre”74 – jelentette ki Tállai András 
önkormányzati államtitkár korábban. Hogy mintának tekinthetjük-e a körjegyzőséget a közös 
hivatalok tekintetében, összevetésként táblázatba foglaltam a legfontosabb ismérveket a két 
társulási típussal kapcsolatosan.

Körjegyzőségek – közös hivatalok legfontosabb ismérvei
4. számú táblázat

K Ö R J E G Y Z Ő S É G Összehasonlítási szempont K Ö Z Ö S  H I VA T A L

Alkotmány – társulás 
szabadsága

Helyi önkormányzatokról 
szóló törvény – társulás 

lehetősége

szabályozás

Alaptörvény – törvény 
elrendelheti a kötelező társulást

Magyarország helyi 
önkormányzatairól 

szóló törvény – társulási 
kötelezettség

73 solTész Attila – A jövő: önkormányzatok egyesített hivatala, Jegyző és Közigazgatás, 2011. 3. szám, XIII. évf., 
12. p.

74 STREIGL Jánosné – (2011.), 12. oldal
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K Ö R J E G Y Z Ő S É G Összehasonlítási szempont K Ö Z Ö S  H I VA T A L
fakultatív szabályozás jellege kötelező

1000 főnél kevesebb lakos, 
kivételesen 1000 és 2000 fő 
közötti település, székhely 

lehet 2000 fő feletti is

lakosságszám 2000 főnél kevesebb lakos, 
kivételesen 2000 fő feletti is

megyén belüli, legfeljebb két 
település közigazgatási területe 

választhatja el
területi elhelyezkedés

járáson belüli, legfeljebb egy 
település közigazgatási területe 

választhatja el

nincs időbeli korlát, naptári év 
első napjával történhet, döntés 

6 hónappal korábban
alakulás – megszűnés

időbeli korlát – általános 
önkormányzati választásokhoz 

kötés, ezt követő 60 napon 
belül, szankció – illetékes 

kormányhivatal vezetőjének 
kijelölési joga

érdekelt képviselő – testületek 
megállapodása, kinevezés 
együttes ülésen, minősített 
többséggel, egybehangzó 

döntés, munkáltatói jogkör – 
képviselő-testületeké

megállapodás – jegyző 
kinevezés

érintett település 
polgármestereinek 

lakosságszám - arányos, 
többségi döntése, munkáltatói 

jogkör – polgármesterek, 
székhelytelepülés 

polgármestere
települési jegyzővel azonos 

feladatok több település 
vonatkozásában, beszámolási 

kötelezettség minden település 
számára

jegyző feladatai

települési jegyzővel azonos 
feladatok több település 

vonatkozásában, beszámolási 
kötelezettség minden település 

számára

állami finanszírozás, működési 
költségek körülbelül 25%-áig

működés költségei – 
költségvetés

állami feladatalapú 
finanszírozás, működési 

költségek körülbelül 75%-áig

minden településen hetente 
legalább egy napon, 

SZMSZ -ben meghatározott 
gyakorisággal

ügyfélfogadás

megállapodásban rögzítetten, 
nem székhelytelepülésen 
állandó vagy ideiglenes 

kirendeltség, ügyfélszolgálati 
megbízott, informatikai hálózat

- eltérő elemek

- Minimális lakosságszám, 
csatlakozó településszám,

- határos település megtagadási 
jogának korlátozása,

- székhelytelepülés és város 
székhely kiemelt szerepe

- nemzetiségi kedvezmény

A 4. számú táblázat egyértelműen rámutat a két jogintézmény különbségeire, hasonlósága-
ira. Elmondható, hogy a két jogintézmény alapjában hasonlóságot, céljaik pedig azonosságot 
mutatnak. Összességében azt mondhatjuk, attól függetlenül, hogy sokak szerint nem váltotta 
be a körjegyzőség a törvényi lefektetésekor hozzá fűzött reményeket, egy nagyon jól működő 
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társulássá vált. Ezért megfelelő mintaként szolgálhat a közös hivatalok felállítása és működése 
során. 

Azzal, hogy az önkormányzati rendszer változást igényel, minden önkormányzati szereplő 
egyet ért. Csak a ,,kivitelezés szélessége és mélysége állandó vita”75 tárgya. Elképzelhető lett volna egy 
,,települési integráció, a kis községek összevonása nagyobb, működőképes egységekbe”76, de a ,,kötelezővé ten-
ni a körjegyzőségek alakítását”77, vagy ,,a kistérségek mikrotérségekre való felosztása”78 is. A jogalkotó 
mégis a közös hivatalok felállítása mellett döntött. 

Rengeteg hátrányról, szabályozási nehézségekről és pontatlanságokról írtam dolgozatom-
ban. Nagyon fontos azonban kihangsúlyozni, hogy a jogalkotó célja egy ,,modern, költségtakaré-
kos, feladatorientált önkormányzati rendszer kiépítése”79, melyhez szükségesnek tartja a közös hiva-
talok felállítását. Gondolnunk kell, a jogintézményről való véleményalakításunk során, arra is, 
hogy milyen előnyök származnak a közös hivatalok felállításából, kiemelve a nehéz gazdasági 
helyzetben a hivatalok állami támogatását, vagy éppen azt is, hogy a települések között, nem 
csak a hivatal működtetésén alapuló szoros kapcsolat jöhet létre.

Ehhez azonban az szükséges, hogy a már most vitásnak tűnő és pontatlan szabályokat a 
jogalkotó idejében rendezze és egyértelműsítse, valamint biztosítani kell, hogy ,,legyen idő és 
felkészülés a váltásra a közigazgatásban is és az önkormányzati rendszernek is.”80 Ha ezek megvalósul-
nak, a közös hivatalok és maga az egész önkormányzati reform által elérni kívánt jogalkotói 
célok sikeresek lehetnek, anélkül, hogy ezt az állampolgárok, a települések, vagy akár az egész 
állam sérelmével járna.
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A Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek 
hasznosításának szabályai
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Földalapkezelő Szervezet elnöke

Bevezetés

Dolgozatom középpontjába a Magyar Állam tulajdonát képező, Nemzeti Földalapba tar-
tozó termőföldek hasznosítását helyeztem. A Nemzeti Földalapot az állam tulajdonában 
lévő termőföldek, erdő- fásított terület, mező művelési ágban nyilvántartott, továbbá az er-
dő-mezőgazdasági tevékenységet szolgáló, vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett terület 
alkotja. 

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és az önkormányzatok tulajdona nem-
zeti vagyon; a nemzeti vagyon a közérdek, a közös szükségletek kielégítése és az új generá-
ció jövőjének biztosítása céljából védelmének és kezelésének szabályait sarkalatos törvény 
szabályozza. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (NFA tv.) 2010. 
szeptember 1-jei hatályba lépésével, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (továbbiakban: 
NFA) megalakulásával, a földbirtok-politikai irányelvek jogszabályba foglalásával egy át-
láthatóbb, gazdaságosabb, és felelős gazdálkodást megvalósító rendszer kialakulása vette 
kezdetét.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet rendeltetése az állami tulajdonú, Nemzeti Földalapba 
tartozó termőföldvagyon fölötti ésszerű, földbirtok-politikai irányelveknek megfelelő, felelős 
gazdálkodást megvalósító, a mezőgazdaság agro-ökonómiai és profitorientált hasznosításának 
elősegítése. Elsősorban működőképes családi gazdaságok stabilizálása és földhöz juttatásának 
támogatása, birtokrendezés, és birtok-összevonási célhoz szükséges termőföldek csere útján 
történő biztosítása, birtoktestek kialakítása, továbbá a szociálisan hátrányos helyzetű szemé-
lyek megélhetésének biztosítása, életkörülményük helyzetének javítása a cél.      

A fentebb felsorolt céloknak a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a termőföldek nyilvános 
pályázat vagy árverés útján történő eladásával, nyilvános pályázat útján történő haszonbérbe 
adásával, nyilvános pályázat útján történő vagyonkezelésbe adásával, termőföldek cseréjével, 
egy évre szóló megbízási szerződések kötésével, valamint a szociális földprogram és Start 
közfoglalkoztatási program biztosításával tesz eleget.

Dolgozatomban az itt felsorolt hasznosítási módok részletes szabályait, és gyakorlati érvé-
nyesülést mutatom be a pályázati kiírások, az azok alapján köttetett szerződések, és az azóta 
tapasztalható eredmények megvizsgálásán keresztül, továbbá rámutatok a jelenlegi rendszer 
legvitatottabb problémáira, és azok orvosolási lehetőségeire.
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I. A Nemzeti Földalap és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
történelmi kialakulása

A Nemzeti Földalappal való ésszerű, felelős gazdálkodás, a mezőgazdasági termelés és vi-
dékfejlesztés, a birtokrendezés, az erdő-és vízgazdálkodás működésének biztosítása a társa-
dalom elemi érdeke, az állam nemzetbiztonsági jelentőségű stratégiai feladata. A Nemzeti 
Földalapba tartozó területek felett a tulajdonosi jogokat 2010. szeptember 1-jétől a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet gyakorolja, ám 2010. évi megjelenését számos „jogelőd” előzte meg. 
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet létrejöttének és szükségességének megértéséhez elen-
gedhetetlen a jelenlegi Nemzeti Földalap kialakulásának, valamint a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet megalakulása előtti tulajdonosi joggyakorlás intézményesült rendszerének ismerete.

1. A Magyar Nemzeti Földalapkezelő Kht. és a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet 2002. január 1. és 2007. december 31. közötti működése 

A Nemzeti Földalap létrehozásának igénye a rendszerváltás óta szerepelt szinte minden po-
litikai hatalom célkitűzései között. A magyar állam a Nemzeti Földalap kialakításával olyan 
portfólió kialakítását tűzte ki célul, amely az állami tulajdonú földek vonatkozásában ésszerű és 
felelősségteljes vagyongazdálkodásra hivatott, másrészt a birtok-politikai irányelveknek meg-
felelően képes művelésre alkalmas, életképes és versenyképes birtoktestek kialakítására. Ezek 
fényében 2001. évi CXVI.-os törvénnyel az Országgyűlés létrehozta a Nemzeti Földalapot.  

A törvény 2002. január 1-jei hatálybalépésével az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 
(továbbiakban: ÁPV Rt.) és a Kincstári Vagyon Igazgatóság (továbbiakban: KVI.) kezelésé-
ben lévő állami földek átkerültek a Magyar Nemzeti Földalapkezelő közhasznú társaság keze-
lésébe.1 A törvény kötelezte a Magyar Nemzeti Földalapkezelő Kht.-t a Nemzeti Földalapba 
tartozó földrészletek vagyon-nyilvántartásának elkészítésére. 

2002 júliusában az Országgyűlés módosította a Nemzeti Földalapról szóló törvényt, mely-
nek eredményeként egy önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, a Nemzeti Föld-
alapkezelő Szervezet (továbbiakban: Nfa.) jött létre. A 2002. évi XXIV. törvény augusztus 
1-jén lépett hatályba mellyel a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nem mint jogutód szervezet, 
hanem új önálló költségvetési Szervként kezdte meg munkáját. A Nemzeti Földalap feletti 
tulajdonosi jogokat a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gyakorolta. 

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a Nemzeti Földalapba tartozó földeket 2001-ben is 
nyilvános pályázat vagy árverés útján történő eladással, nyilvános pályázat útján történő ha-
szonbérbe adással vagy vagyonkezelésbe adással, illetve ideiglenes használatba adással hasz-
nosította. 

2001-ben a Nemzeti Földalapba tartozott:2
•	 minden olyan állami tulajdonú termőföld, valamint mezőgazdasági termelést szolgáló 

vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett terület, amelynek vagyonkezelője korábban a 
KVI., más költségvetési szerv, vagy az ÁPV Rt., avagy ezek jogelődjének vagyonkezelé-
sében voltak,

1 Czinege Anikó: A Nemzeti Földalap föld-értékbecslési rendszere; Agrártudományi közlemények, 2005. évi 16. 
különszám; 317.p.

2 Védett és védelemre tervezett természeti területek kivételével
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•	 minden olyan állami tulajdonú ingatlan, amely 2002. január 1. után vált termőfölddé, 
•	 minden olyan terület, amely védettségének megszűnése okán minősül Nemzeti Föld-

alapba tartozó termőföldnek, 
•	 minden olyan mezőgazdasági termelést szolgáló, vagy ahhoz szükséges művelés alól ki-

vett termőföld, amelynek nincs vagyonkezelője, vagy annak kiléte nem állapítható meg,
•	 minden olyan termőföld, amelynek tulajdonosa ismeretlen,
•	 minden termőföld megközelítéséhez szükséges állami tulajdonú út,3
•	 azok a termőföldek, melyek a termelőszövetkezeti földkiadások végrehajtását követően 

állami tulajdonba maradtak,
•	 azon területek, melyet az állam öröklés jogcímén szerzett meg,
•	 azon területek, melyet jogszabály alapján kártalanítás nélkül állami tulajdonba vettek,
•	 az állam elővásárlási jogával szerzett termőterületek,
•	 piacbefolyásolási szándékkal, illetőleg rossz minőségű vagy kedvezőtlen adottságú revi-

talizációs céllal vásárolt földrészletek,
•	 az adás-vétel, vagy csere útján állami tulajdonba került földrészletek,
•	 az állam részére ajándékba adott földrészletek,
•	 a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében megvásárolt területek,
•	 a kisajátítás folytán állami tulajdonba került területek, 
•	 minden olyan termőföld, amely jelzálogbanki hitelezés fedezetéül szolgál, és amelyet 

az adós szerződésszegése miatt a jelzálogbank a hitel törlesztése érdekében, ellenérték 
fejében átadott,

•	 valamint a földfelajánlások révén állami tulajdonba került területek.4  

A Nemzeti Földalap 2001-ben 1 300 000 – 1 350 000 ha földterületet jelentett, melyből 
közel 700 000 hektárnyi terülten erdő húzódott, míg a másik felét, közel 600-650 000 hektárt 
mezőgazdasági rendeltetésű terület alkotott. Ily módon a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
2007. december 31-ig működött, mely idő alatt több mint 150-200 ezer hektár (ha.) termőföld 
adás-vételével bővítette a Nemzeti Földalapot. Az Nfa. hozzávetőlegesen 1,5 millió ha állami 
tulajdonú földvagyon felett gyakorolta a tulajdonosi jogokat 6 éves működése alatt.

Az Nfa. által kezelt Magyar Állam tulajdonát képező Nemzeti Földalapba tartozó 2007-re 
880 ezer hektárt elérő erdőterület 100%-ban Magyar Állam tulajdonában lévő 19 erdőgazda-
sággal kötött ideiglenes vagyonkezelési szerződés útján került hasznosításra, további 40 ezer 
ha kisebbségi állami tulajdonú erdő, haszonbérleti szerződések útján került hasznosításra.

2002-2007 decembere között 370 ezer ha termőföld hasznosítása valósult meg tartós ha-
szonbérleti szerződések útján, annak ellenére, hogy az NFA 2007-ben nem írt ki haszonbérleti 
pályázatokat. 

Az Nfa. a törvényben meghatározott hasznosítási módok kivitelezése hiányában, kényszer-
hasznosítás keretében, ideiglenes földhasználati engedélyek kiadásával gondoskodott a földek 
művelési ágnak megfelelő műveltetéséről. Számszaki adatokat tekintve körülbelül 100 ezer ha 
területet érintet az ideiglenes földhasználati engedély. További 100 ezer ha állami tulajdonú 
termőföld, vagyonkezelési szerződés keretében került hasznosításra, költségvetési szervek, 
oktatási-kutatási intézmények használata révén. Az NFA működése során a nyilvános pályáz-
tatás vagy nyilvános árverés útján történő értékesítéssel közel 51 ezer ha földterületet idegení-
tett el, melyből hozzávetőlegesen 22 milliárd forintos árbevételt generált.5

3 a közutak kivételével
4 2001. évi CXVI. törvény 6.-7.§
5  Jelentés az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről, Budapest, 2008. október; 25.p.
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A Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek, a társadalom által leginkább támogatott és köz-
kedvelt programja a Földet életjáradékért program, amely 2003 januárjában került bevezetés-
re. A 2001.évi CXVI. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXIV. törvény tette lehetővé, 
hogy a Magyar Állam életjáradék jogcímén termőföldet szerezhessen. 

Életjáradéki szerződés értelmében a Magyar Állam nevében a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet pályázat útján vásárolhatott 1-20 ha területnagyság közötti termőföldeket, melynek 
ellenértékeként - legfeljebb 3 millió forint - életjáradékot fizetett. Főszabályként az pályázha-
tott, aki legalább 3 éve az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, ám öröklés, 
részarány kiadás, hatósági intézkedés, vagy bírói ítélet alapján 3 éven belül szerzett ingat-
lan esetén a jogosult tulajdonosi joggyakorlásba beszámítható volt a jogelőd tulajdonlása.6 A 
termőföldet életjáradékért program azon idős, gazdálkodással felhagyó embereket hivatott 
támogatni, akik sem maguk, sem gyermekük által tovább nem hasznosított termőfölddel ren-
delkeztek. 

A programot első ízben 2003 januárjában hirdette meg a kormány, akkor 60 éves kortól 
lehetett igényelni, egy pályázati rendszeren keresztül. A második program 2004-ben került 
meghirdetésre, ebben a minimális életkort 55 évben állapították meg. A harmadik életjáradéki 
programmal együtt, 2006-ig 19 ezer  földtulajdonostól vásárolt az állam összesen 54 ezer ha 
termőföldet. Az átlagos, folyósításra kerülő járadék 31400 forint volt, mely az államnak évi 
7,6 milliárd forint kiadást jelentett. A negyedik életjáradéki program - tekintve, hogy megnyílt 
a lehetősége a magántulajdonban álló védett és védelemre tervezett területek megvásárlására, 
- fedezethiány okán a 2006 évi szerződések megkötésére 2007-ben kerülhetett sor. 2007-ben 
5629 szerződést kötött az Nfa., amely 16 300 ha területtel növelte a Nemzeti Földalap mé-
retét.  Az ötödik életjáradéki programot a 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet hirdette meg, 
azonban az Országgyűlés elé került jogszabály-változási javaslatok miatt az MNV Zrt. az 
ötödik életjáradéki pályázatot már nem bírálta el.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 6 éven keresztül tartó tevékenysége eredményesnek 
tekinthető, ám a politikai erőviszonyok folytán, az állami tulajdonú földek fölötti tulajdonosi 
joggyakorlás reformjára került sor.

2. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2008. január 1. – 2010. augusztus 31. 
közötti működése

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 61§ (3) bekezdése szerint a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet 2007. december 31-i hatállyal megszűnt, jogai és kötelezettségei 
ezen időponttól a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re szálltak át.

A központilag kezelt állami vagyont három csoportba sorolták, amelyek gondozását 2007-
ig három külön szervezet látta el: a társasági, üzleti vagyon portfoliót az ÁPV Rt., az állami 
földvagyont az Nfa., míg az állami ingatlanvagyont és az azzal történő gazdálkodást a KVI. 
látta el. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, ezen három szervezetet egyesítette 
és egységes vagyongazdálkodás operatív szerveként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t 
(továbbiakban: MNV Zrt.) hozta létre.

2008. január 1. és 2010. augusztus 31. között a Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam 
nevében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Nemzeti Vagyongazdálkodási 
Tanács gyakorolta a MNV Zrt. útján, annak ügyvezető szerveként. 

6 210/2004.  (VII.9) Korm. rendelet a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésé-
ről 4§
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A 2007. évi CVI. törvény rendelkezése értelmében a Nemzeti Földalapba tartozó vagyon 
bővült a mezőgazdasági termelést szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett állami 
tulajdonú területekkel, valamint az állam által bármely jogcímen megszerzett területekkel.7 A 
törvény módosításának köszönhetően a Nemzeti Földalap részévé váltak a védett, valamint 
a védelemre tervezett állami területek is, amelynek eredményeként 2007-re 2,5 millió hektár 
termőföldvagyonnal rendelkezhetett.8

A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok hasznosítását 2010-ig az MNV Zrt. 
– a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács által elfogadott hasznosítási terv alapján – végezte. 
A hasznosítás – a „jogelőddel” egyező módon – versenyeztetéses eljárás keretében, pályázati 
haszonbérbe adással, ideiglenes földhasználattal, vagy árverés útján történt.

A Nemzeti Földalap vagyoni körébe 2009 végén 1 906 653 ha., 16 208 244 AK értékű terü-
let tartozott melynek értékét az MNV Zrt. 625 068 millió forintra becsült.9

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása körében a legnagyobb problémát a Nemzeti Föld-
alapba tartozó földvagyon nyilvántartásának rendezetlensége jelenti. A nyilvántartási rendszer 
hiányos, pontatlan, számos esetben a valós helyzettől eltért. A Vidékfejlesztési Minisztérium 
által – az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről – közzétett jelentés szerint a szerződések fi-
gyelemmel kísérése és ezek nyilvántartásokba történő átvezetése, módosítása nem történt 
meg, amelynek következtében a haszonbérleti díjak sem tükrözték a valós állapotokat. A díjak 
helyességét számos gazda vitatta, melynek követeztében jelentős kár érte a Magyar Államot.10 

A fent említett problémák megoldása már a 2010-ben létrejött Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet-re hárult. 2010-ben a bekövetkezett kormányváltás eredményeként új törvény szü-
letett a Nemzeti Földalap szabályozására, és ezáltal a vagyonkezelési és tulajdonosi jogok  a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kezelésébe kerültek át. 

3. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2010. évi megjelenése

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény megalkotásával az Országgyű-
lés a Nemzeti Földalapba tartozó állami tulajdonú földvagyonnal való felelős gazdálkodás, 
és a törvényben előírtak szerinti, földbirtok-politikai irányelveknek megfelelő gazdálkodás 
érdekében létrehozta a központi költségvetési szervként működő Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezetet (továbbiakban: NFA). 

Az új törvény 2010. szeptember 1-jén lépett hatályba, a Magyar Állam nevében a Nemzeti 
Földalap feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlását az agrárpolitikáért felelős 
miniszterre bízta, aki a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján gyakorolja a Nemzeti Föld-
alappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban az államot ezen időponttól a Nemzeti Föld-
alapkezelő Szervezet képviseli.11 Az MNV Zrt. monopóliuma megszűnt az állami vagyon 
felett. 

Az NFA törvény 1§-a meghatározza a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon, mint kincs-
tári vagyon részeit:

(1) „…A Nemzeti Földalapba tartozik az állam tulajdonában lévő, az ingatlan nyilvántar-
tásban 

7 2007. évi. CVI. törvény az állami vagyonról 4§-5§ 2007. szeptember 25-i állapotában
8 Jelentés az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről, Budapest, 2008 október, 25.p. 
9 Jelentés az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről, Budapest, 2011 augusztus; 29.-30.p.
10 Jelentés az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről, Budapest, 2011 augusztus; 29.-30.p.
11 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 3§ (1) bek. (továbbiakban: NFA tv.)
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a) szántó, szőlő, gyümölcs, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület vagy halastó 
művelési ágban nyilvántartott terület,

b) művelés alól kivett területként nyilvántartott olyan terület (ide nem értve az Állami 
terület I; Állami terület II; és Állami terület III. megnevezésű művelés alól kivett terüle-
tet), amelyre az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi 
jelleg ténye van feljegyezve, és az Országos Erdőállomány Adattárban foglaltak szerint 
elsődleges gazdasági rendeltetésű erdőnek minősül;

c) művelés alól kivett területként nyilvántartott olyan terület, amely a Nemzeti Földalapba 
tartozó földrészlet mező-, erdőgazdasági tevékenységét szolgálja, vagy ahhoz szükséges.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Nemzeti Földalap részét képezik az (1) bekezdés-
ben meghatározott területekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok is.”12

Az új törvénnyel a Nemzeti Földalapba tartozó területek dogmatikai felsorolása is módo-
sult, továbbá kibővült a Nemzeti Földalaphoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokkal.

Az NFA tájékoztatása szerint az MNV Zrt. hiányos nyilvántartása miatt 2011-ben „…a 
közhiteles nyilvántartásból kiindulva, tételesen felmérte a Nemzeti Földalapba tartozó föld-
vagyont és felállította a tulajdonosi joggyakorláshoz szükséges adatbázisokat. 2011-ben meg-
kezdte a szükséges ingatlanjogi rendezéseket, a haszonbérlők és vagyonkezelők szerződései-
nek felülvizsgálatát, az elmaradt bevételek kiszámlázását, és beszedését. A szerződés-felülvizs-
gálatok és a vagyon-, valamint szerződés-nyilvántartás végleges rendezése, naprakésszé tétele 
2013-ban fejeződik be.”13

Az NFA törvény létrejöttének napjától kezdődően, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
kizárólag a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
tekintetében lett jogutódja az MNV Zrt.-nek,14 ezért általános, illetve szervezeti jogutódlás 
nem következett be.  Így 2011-ben az NFA a körzeti földhivatalokban kérvényezte a Nemzeti 
Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi jog gyakorlásának ingatlan-nyilvántar-
tásba történő átvezetését.15 Azon ingatlanok vonatkozásában, melyek egyértelműen besorol-
hatók voltak az NFA tv 1§ szerinti területek közé, ott az ingatlanügyi hatóság a kérelemnek 
megfelelően átvezette a tulajdonváltozást. 

Voltak azonban olyan állami tulajdonú területek, melyek közös vagyoni körbe tartoztak, – 
azaz egyik alrészlete az MNV Zrt-t illette meg, másik része az NFA-t – így szükségessé vált 
a közös tulajdonosi joggyakorlás szabályozása és alkalmazása. Példának okáért: vegyünk egy 
területet, melynek egyes alrészletei termőföldként voltak az ingatlan-nyilvántartásba véve, de 
ez mellett – adott esetben felépítménnyel – művelési ágból kivett alrészleteket is magában 
foglalt. Ez utóbbi alrészletek az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény értelmében 
már az MNV Zrt. vagyoni körébe tartoztak.16 

A közös tulajdonosi joggyakorlás intézményi17 szabályozását, az egyes földügyi tárgyú tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CI. törvény emelte jogerőre. Azon területek vonatko-
zásában melyek állami tulajdonban állnak, de az ingatlan-nyilvántartás szerint nem kizárólag 
Nemzeti Földalapba tartozó fölrészletek, a tulajdonosi jogokat az agrárpolitikáért felelős mi-

12 NFA tv. 1§ (1) - (2) bek.
13 NFA tájékoztatása alapján
14 NFA tv. 34§ (2) bek.
15 NFA tv. 34§ (6) bek.
16 Dr. Szentgyörgyi Ágota: Az MNV Zrt. és az NFA közös tulajdonosi joggyakorlásának megjelenése az ingat-

lan-nyilvántartásban és az állami elővásárlási jog gyakorlásának változásai; Res Immobiles, 2011. 2. szám, 36.p.
17 220/2011 (X.20.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás 

alatt álló ingatlanokról 3§-7§
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niszter az NFA útján, és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az MNV Zrt. útján 
megosztva gyakorolja.18 A megosztás a következőképpen alakul:

„a) az ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén együttesen;
b) mindkét fél tulajdonosi joggyakorlásával érintett hasznosítás esetén (ide nem értve a 

tulajdonjog átruházását) egymással együttműködve;
c) csak az egyik fél tulajdonosi joggyakorlásával érintett hasznosítás esetén (ide nem értve a 

tulajdonjog átruházását) a másik fél érdekeinek szem előtt tartásával önállóan.”

A közös tulajdonosi joggyakorlás érdekében a kormány ún. minősítési eljárás lefolytatá-
sát tette kötelezővé, melynek részletes szabályait a 220/2011 (X.20.) Korm. rendeletben ha-
tározta meg. Ennek értelmében a minősítési eljárást az MNV Zrt. és az NFA közösen, a 
rendelkezésükre álló nyilvántartási adatok alapján, és helyszíni szemle útján folytatja le. Az 
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló döntés kézhezvételét követő 60 napon belül. 
A minősítési eljárás eredményét legfeljebb 3 évente felül kell vizsgálni.

Ily módon szabályozottabbá vált a tulajdonosi joggyakorlás rendszere. A vagyontörvény 
2010. évi módosítása, az új NFA törvény megalkotása koncepcionális változásokat hozott 
az állami vagyongazdálkodás szervezeti és intézményi rendszerében. 19A tulajdonosi joggya-
korlás innentől a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet feladata, ám mindezt a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. alkalmankénti közreműködésével gyakorolja.

II. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosítása

1. Általános szabályok

A Nemzeti Földalapról szóló törvény értelmében, a Nemzeti Földalapba tartozó földrész-
letek:

„a) nyilvános pályázat vagy árverés útján történő eladással,
b) nyilvános pályázat útján történő haszonbérbe adással,
c) nyilvános pályázat útján történő vagyonkezelésbe adással,
d) cserével” hasznosíthatók.20

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályait a 
262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet szabályozza.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5§ (1) bekezdése szerint, a föld-
használó köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő terméssel hasznosítani, vagy ter-
melés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepe-
dését és terjedését megakadályozni. Addig, amíg az NFA nem tudja hasznosítani a fentebb 
felsorolt 4 lehetőség valamelyikével a Nemzeti Földalapba tartozó területet, köteles gondos-
kodni a termőföld és a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld hasznosítási 
kötelezettségének teljesítéséről, valamint a művelés alól kivett területekkel összefüggő gazdál-

18 NFA tv. 3§ (3) bek.
19 Jelentés az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 2010. évi tevékenységek ellenőrzéséről ,  

Állami Számvevőszék, 2011, 12.p. 
20 NFA tv. 10§ (1) bek.
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kodási feladatok ellátásáról.21 E feladatok ellátására az NFA, megbízási szerződést köthet egy 
gazdasági évre szólóan.22

A Nemzeti Földalapba tartozó területek eladására, haszonbérbe adására, vagy vagyonkeze-
lésbe adására egyes kivételekkel nyilvános pályázati felhívás útján van lehetőség. A pályázati 
rendszer részletes szabályainak ismertetése előtt, fontosnak tartom azon irányelvek bemutatá-
sát, melyek befolyásolják és meghatározzák a hasznosítási szabályok alakulását.

2. Földbirtok-politikai irányelvek

Tekintve, hogy az állami tulajdonban lévő termőföldvagyon feletti rendelkezési jogosult-
ságok gyakorlására az NFA jogosult, nem elég szervezeti, működési szabályait megalkotni, 
hanem meg kell határozni azokat a földbirtok-politikai irányelveket, melyek irányt mutatnak 
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának. Kerék Mihály megfogalmazása 
szerint: „A birtokpolitika a föld és a földet művelő társadalmi rétegek viszonyának szabályo-
zására irányuló, szervesen összefüggő intézkedések komplexuma. A birtokpolitika mindig 
az uralkodó politikai és gazdasági rendszerek szellemét tükrözi vissza…”23 Bíró Szabolcs a 
következőképp fogalmazta meg a birtokpolitika lényegét: Az intézményesített birtokpoliti-
kai korlátok (jogi korlátozások) nehezen módosíthatók, mivel kialakításuk mindig a fennálló 
természeti, gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok által meghatározott értékrend ered-
ménye.”24 Mindkét szakértő jól érzékelteti, hogy a birtokpolitikai irányelvek kialakulása folya-
matos változást mutat az aktuális politikai irányoknak, ám úgy vélem a jelenlegi földbirtok-po-
litikai irányelvek jó irányt mutatnak. Az NFA törvényben meghatározott föld-birtokpolitikai 
irányelvek a következők:

„A földbirtok-politika irányelvei:
a) a földhasználók helyzetének stabilizálása, fejlődésük elősegítése;
b) családi gazdaságok kialakítása és megerősítése;
c) környezetbarát, a fenntartható gazdálkodást szolgáló termelés földhasznosítás oldaláról 

történő támogatása;
d) a mezőgazdasági rendeltetésű földterületek művelésben tartásának elősegítése, a me-

zőgazdasági termelés összehangolása a természetvédelem, a környezetvédelem, a talaj-
védelem, a területfejlesztés, a vízgazdálkodás (különösen árterek kialakítása), a vonalas 
infrastrukturális létesítmények szempontjaival;

e) a Nemzeti Erdőtelepítési Programban foglaltak végrehajtásának támogatása;
f) a racionális földtulajdonosi és bérleti rendszer kialakulásának elősegítése;
g) a földpiac élénkítése és szabályozása;
h) az állattenyésztő telepek működéséhez szükséges termőföld biztosítása;
i) a gazdálkodás jellegének megfelelő, versenyképes birtokméretek kialakításának elősegí-

tése;
j) minőségi földcserék lebonyolításának megalapozása;
k)  termelési-termékstruktúra átalakításának ösztönzése és befolyásolása;
l) a mezőgazdasági termelésre leginkább alkalmas termőföldek mezőgazdasági termelési 

célú hasznosításának előtérbe helyezése;

21 NFA tv. 18§ (4) bek.
22 NFA tv.18§ (5) bek.
23 Kerék Mihály: Földbirtokpolitika; Magyar Szemle Társaság, 1934, 24.p.
24 Bíró Szabolcs: A hazai birtokpolitika a közvetlen támogatási rendszer keretei között; Agrárgazdasági Kutató 

Intézet, 2010, 1. szám, 7.p.  
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m) a mezőgazdasági termelésre kevésbé alkalmas termőföldek, földterületek más irányú 
hasznosításának előkészítése, támogatása, esetenként végrehajtása;

n) művelési-ág váltás támogatása;
o) a nem művelt, vagy méretük és kialakításuk miatt gazdaságosan nem művelhető területek 

megvételének és hasznosításának állami kezdeményező szereppel történő meggyorsítása;
p) a birtoknagyság alkalmassá tétele az európai uniós támogatások lehívhatóságához;
q) szociális földprogram és közfoglalkoztatási program támogatása;
r) pályakezdő agrárvállalkozók és mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú végzettséggel 

rendelkezők támogatása;
s) különleges rendeltetésű (különösen oktatás, kutatás, büntetés-végrehajtás) gazdaságok 

működéséhez kedvezményes termőföld biztosítás.” 25

3. Termőföldek csere útján történő hasznosítása

A Nemzeti Földalapról szóló törvény értelmében az NFA a földrészletek tulajdonjogát 
versenyeztetés nélkül csere jogcímén átruházhatja.26 A csereszerződések szükségessége és 
gyakorisága elenyésző a többi hasznosítási formához viszonyítva, mégis fontos célkitűzés 
megvalósítása indokolta a hasznosítási forma szabályozását. Elsődleges rendeltetése a bir-
tok-összevonási célú önkéntes földcsere megvalósítása, emellett állattenyésztő telep műkö-
désének, és nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósítása céljából kötnek 
csereszerződést. A csereszerződések szükségessége a történelem eseményeivel magyarázható.

Az 1959-től 1962-ig terjedő időszakban a termelőszövetkezetekbe tagként belépő ma-
gánszemélyek a saját, valamint a velük közös háztartásban élő családtagok tulajdonában, 
használatában és haszonbérletében álló területeket kötelesek voltak a termelőszövetkezetek 
használatába adni. Azonban ezen területeket a nagyüzemi gazdálkodás kialakítása során táb-
lásították, melynek következtében megszűnt a termőföldek önálló ingatlanegysége. Az így 
kialakult szövetkezeti használatú területekből a tagokat eszmei tulajdoni hányad illette meg, 
melynek köszönhetően kialakultak a részarány-tulajdonok.27 A rendszerváltást követő kár-
pótlási rendszer legfőbb célkitűzése volt ezen eszmei tulajdonok konkretizálása. Az 1993. 
évi II. törvény előírta, hogy eszmei hányadnak megfelelő birtoktesteket kell kialakítani, és a 
földalapot eszerint kell megosztani. A korábbi tagokat választási lehetőség illette meg: igényt 
tarthattak önálló birtoktest megszerzésére, ezáltal folytatva mezőgazdasági tevékenységüket, 
vagy közös használatban maradt a föld, – felhagyva korábbi tevékenységükkel – a Ptk. szerinti 
osztatlan közös tulajdon részeseivé váltak. Akik részarány-tulajdonosként az osztatlan közös 
tulajdonban hagyták földjeiket, haszonbérleti szerződéssel tudták hasznosítani vagyonukat.28 
Az osztatlan közös tulajdon megszüntetését 1999-ig polgári peres úton lehetett kikényszeríte-
ni, ám az eljárások hosszas procedúrát eredményeztek. A portfolio.hu adatai szerint jelenleg 
mintegy 2 millió ha rendezetlen, osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld van hazánkban, 
amely 272 ezer földrészletet és 2 millió tulajdonost érint.29 

25 NFA tv. 15§ (3) bek.
26 NFA tv. 44§ (1) bek.
27 Vass János: A szövetkezetek közös használatában álló földvagyon sorsa az átalakulás tükrében; Magyar Jog, 1993, 

40.évf. 5. szám, 291-294 p. 
28 Abban az esetben, ha valamennyi tulajdonos konszenzusos egyezséget tudott kötni. A közös tulajdonban álló 

tulajdon hasznosításához az összes tulajdonos hozzájárulása szükséges.
29 http://www.portfolio.hu/ingatlan/az_allam_fizeti_az_osztatlan_kozos_foldtulajdon_megszunteteset.166376.

html, 2012.szeptember 23.
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Az Országgyűlés az osztatlan közös tulajdon megszüntetését oly módon kívánja megoldani, 
hogy a 2012. június 1. napjáig kérelmezett megosztás költségeit az állam megtéríti. A korábbi 
vagy jelenlegi eljárás eredményeként kapott önálló birtoktesteket a tulajdonosok ingyenesen, 
vagy vételi ajánlattal kínálhatják fel - többek között - a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek, 
vagy csereszerződés kötésére tehetnek ajánlatot. A tulajdonosok szétszórt termőföldjeinek 
leggyorsabb és legegyszerűbb egységesítése a birtokösszevonási célú önkéntes földcserével 
oldható meg. 

A csere feltétele, hogy a termőföld tehermentes, piaci értékük közel azonos legyen. 
Amennyiben a területek értéke között eltérés mutatkozik, a törvény lehetővé teszi, hogy az 
értékkülönbözet megtérítése, vagy az arról való lemondás ellenében a csere megvalósuljon. 
Az értékkülönbözet nem haladhatja meg a 20%-ot, amennyiben meghaladja, a csere nem 
valósulhat meg. A törvény még egy megszorítást tartalmaz termőföldek vonatkozásában, 
miszerint az állam javára megszerzett termőföld AK értéke közel azonos kell legyen a termő-
föld fekvése szerinti település, azonos művelési ágú termőföldjeinek AK értékével. Ameny-
nyiben a csere tárgyát több termőföld képezi, úgy a súlyozott átlagos egy hektárra vetített 
AK érték alapján kell az AK értéket megállapítani.30 Kiemelt jelentőséggel bír az állattartó 
telep működéséhez szükséges takarmánytermő terület biztosítása céljából kezdeményezett 
csereszerződés, hisz a birtokpolitikai irányelvek egyik kimagaslóan érvényesülő pontját hi-
vatott biztosítani. 

4. A pályázati eljárás részletes szabályai

A pályázati rendszer részletes bemutatását indokolja, hogy a Nemzeti Földalapba tartozó 
termőföldek adásvétele, haszonbérbe-és vagyonkezelésbe adása is főszabályként nyilvános 
pályázati eljárás keretében történik. A pályázati kiírás részletes szabályait a 262/2010. (XI.17.) 
Korm. rendelet szabályozza. A pályázati eljárás bevezetését az motiválta, hogy az NFA egyen-
lő esélyt biztosítson a pályázatok tartalmának, feltételeinek, határidőinek megismerésére va-
lamennyi pályázó részére, és a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával, minden 
pályázónak lehetővé tegye a földterülethez jutást.31 

4.1. A pályázati kiírás általános szabályai32

A pályázaton résztvevő személyek körének meghatározását nem lehet általánosítani, mivel 
az a pályázat tárgyától –haszonbérlet, vagyonkezelői szerződés, adás-vétel – függően eltérően 
alakul. Közös azonban mindhárom pályázati kiírásban, hogy nem köthető szerződés olyan 
személlyel, aki/amely:

a) „csőd-vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás 
alatt áll;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 17§-ának 20. pontja szerinti, hatvan 

napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;

30 NFA tv. 44§ (5) bek.
31 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet: Haszonbérleti pályázati felhívás Akasztó HU33-10184 pályázati azonosító 

számú eljárásához; 3. p.
32 262/2010 (XI. 17) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabá-

lyairól 6§-16§
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d) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – 
eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták.”33

A fentieken túl az NFA a részletes pályázati kiírásban további szerződéskötést kizáró okot 
állapíthat meg.

A pályázati felhívást tartalmazó hirdetményt ki kell függeszteni a földrészlet fekvése szerinti 
települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve a körjegyzőség székhelyén a körjegy-
zőség hirdetőtáblájára. A pályázat kezdő időpontja a hirdetés kifüggesztésének napja. Az NFA 
részletes pályázati útmutatót készíthet, melyet a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő 
alatt, az NFA székhelyén és területi irodáinál lehet megtekinteni. A pályázati kiírás és a kitöl-
tési útmutató átvétele előtt azonban a pályázóknak egy titoktartási nyilatkozatot kell aláírniuk, 
tekintve, hogy a pályázat olyan adatokat tartalmazhat, melyek üzleti titoknak minősülhetnek. 

Azonban nem elég a titoktartási nyilatkozat aláírása, a pályázó regisztrációs díjat köteles 
fizetni, és az annak megfizetéséről szóló igazolást köteles az NFA-nak visszajuttatni. A re-
gisztrációs díj összege nem lehet kevesebb 2000 Ft-nál. Ezen felül a pályázónak pályázati 
biztosítékot is kell fizetnie. A biztosíték összege nem lehet kevesebb, mint 10 000 Ft, azonban 
annak pontos összegét a 262/2010 (XI.17.) Korm. rendelet 9§ (2) bekezdése alapján számítja 
ki az NFA. A nyertes pályázó által befizetett összeg az első évi haszonbérleti díjba beszámí-
tásra kerül. A sikertelen pályázók részére az NFA köteles a biztosítékot visszafizetni. Abban 
az esetben is köteles visszafizetni, ha a pályázati felhívás az NFA részéről visszavonásra kerül. 
Mindezt kizárólag a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül teheti meg.  A regiszt-
rációs díj, és a pályázati biztosíték összegét a Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számlára 
kell átutalással teljesíteni.

A pályázatokat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Megyei Területi Irodájához kell be-
nyújtani, zárt borítékban, legalább négy példányban, melyből két példányt minden oldalon 
eredeti cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással kell ellátni. A pályázati azo-
nosítószámot köteles feltüntetni. Az eredeti példány fedőlapját „Eredeti” megjelöléssel kell 
ellátni. A pályázatokat folyamatos oldalszámozással, összetűzve, vagy összefűzve kell benyúj-
tani. Amennyiben a pályázat nem felel meg ezen minimumkövetelményeknek, annak érvény-
telenségét vonja maga után. 

A pályázó egy pályázatot nyújthat be egy ugyanazon felhívásra. Azonban a törvény nem 
tartalmaz arra vonatkozóan előírást, hogy maximálisan mennyi területre lehet pályázni. 

A pályázókat ajánlati kötöttség terheli attól az időponttól kezdve, hogy a pályázatok benyúj-
tására nyitva álló határidő lejár. Eddig az időpontig jogosult visszavonni pályázatát. A pályázót 
terhelő ajánlattételi kötelezettség határideje pályázati kiírásokként eltérhet, de legalább a pályá-
zatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 90 nap. Természetesen az ajánlati 
kötöttség megszűnik amint a nyertes pályázóval az NFA szerződést köt, vagy vissza vonja a 
pályázati felhívást, avagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.   

A pályázati kiírás mellékletét képezi a meghirdetett birtoktest adatai, valamint az ingat-
lan-nyilvántartásból kinyomtatott, megfelelő áttekintést biztosító térképmásolat.

4.2. A pályázatok értékelése és elbírálása34

A pályázatok értékelésére 3 tagú értékelő bizottságot jelöl ki az NFA elnöke, az NFA alkal-
mazottai közül. A pályázatok tartalma és értékelése vonatkozásában az értékelő bizottságot 

33 NFA tv. 19§ (1) bek.
34 262/2010 (XI. 17) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabá-

lyairól 22§- 23§
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szintén titoktartási kötelezettség terheli. A pályázat értékelésének szempontjait a Kormány jó-
váhagyását megelőzően az NFA határozza meg. Az értékelés a regisztrált pályázók részére áta-
dott részletes pályázati kiírás részét képező egységes és azonos pontozási rendszer alapján tör-
ténik. A pályázatok eredményéről az értékelő bizottság javaslata alapján az NFA elnöke dönt. 
A pályázatok közül az összességében a legkedvezőbb ajánlatot ígérő, megalapozott, érvényes 
pályázatot kell kiválasztani. Több, azonos értékű pályázat esetén sorsolással kell kiválasztani.

Az eredményt haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül, írásban közlik valamennyi 
résztvevővel. Indokolási kötelezettséget nem ír elő a kormányrendelet, így a pályázók számára 
ismeretlen marad az elutasítás oka. A pályázati eljárás eredményét közzéteszik hirdetményi 
formában, a pályázati felhívással megegyező helyen. A hirdetmény tartalmazza a nyertes pá-
lyázó nevét, lakóhelyét, az általa tett ajánlatot, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
körét. Az NFA a pályázatok elbírálását követő 30 napon belül szerződést köt a nyertes pályá-
zóval. A szerződéskötés költségei a pályázót terhelik. 

5. Nyilvános pályázat, vagy árverés útján történő eladás

A fent ismertetett pályázati eljárás eredményeként megkötött adásvételi szerződés nem mu-
tat jelentős eltéréseket a Polgári Törvénykönyvben szabályozott adásvételi szerződésekhez ké-
pest. A szerződésben meg kell határozni a szerződés tárgyát képező földrészlet rendeltetését, 
továbbá azt, ha védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, vagy vízvédelmi terület-
nek minősül.35 Termőföld adásvétele esetén rögzíteni kell a szerződésben, hogy a termőföld 
5 évig más célra nem hasznosítható. A termőföld birtokbaadására csak a tulajdonjog változás 
ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetését követően kerülhet sor. Természetesen szükséges 
az NFA hozzájáruló nyilatkozata az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez, melyet a 
teljes vételár megfizetését követően bocsát rendelkezésre a szervezet. Nyilvános árveréssel a 
10 hektárnál kisebb területű földrészletek értékesítésére kerülhet sor.36 A nyilvános árverés 
részletes szabályait a 262/2010 (XI.17.) Korm. rendelet 29-33§-a tartalmazza. Tekintve, hogy 
gyakorlati alkalmazásra még nem került sor, részletes bemutatását mellőzöm.

Számomra eleinte kérdéses volt, mi ösztönzi az államot a tulajdonában lévő területek elide-
genítésére. A választ a részarány-tulajdonok, az osztatlan közös tulajdon által kialakult máig 
rendezetlen probléma adja. A részarány-tulajdonosok elemi érdeke, hogy birtokegyesítés ré-
vén művelésre alkalmas nagyobb, összefüggő területű földrészletek kerüljenek kialakítása. 
Amennyiben lehetővé válik ezen törekvés megvalósítása, vételi ajánlattal fordulhat az NFA 
felé. Az államnak sem fűződik érdeke ahhoz, hogy 1-2 ha vagy ennél kisebb területeket ma-
radjanak a tulajdonába, mivel sem művelési, sem gazdasági szempontból nem hasznosíthatók 
olyan intenzitással mint a 10-15-20 vagy ennél nagyobb összefüggő területek. Ezen okok 
is szükségessé teszik a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon-portfólió tisztását, a kisebb, 
magántulajdonú földrészletek között elszórtan elhelyezkedő, önállóan művelésre kevésbé al-
kalmas termőföldek adásvétel útján történő hasznosítását. 

Leggyakoribbak a nyilvános eljárások mellőzésével, a Birtokpolitikai Tanács döntési hatás-
körében lebonyolítható 1 hektárnál kisebb területű osztatlan közös tulajdonú és önálló föld-
részletek eladása. A nyilvános árverés vagy pályázat útján történő értékesítés jogszabályilag 
rögzített hasznosítási forma, azonban alkalmazásáról még nem született döntés.

35 262/2010 (XI.17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabá-
lyairól 34§

36 Az NFA elnöke engedélyezheti a 10 hektárnál nagyobb területek nyilvános árverés útján történő értékesítését is. 
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6. Haszonbérleti pályázatok és szerződések specifikumai

A részletes bemutatás érdekében egy 2011. december 14-én kelt Bács-Kiskun megyei, 
akasztói haszonbérleti pályázati felhívást vettem segítségül. 

A Nemzeti Földalap részét képező termőföld haszonbérbe adására irányuló pályázati eljá-
rásban pályázóként:

a) „az a természetes személy vehet részt, aki
aa) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági terme-

lők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló, 
113/2009. (VIII.29) FVM rendeletben meghatározott szakképesítéssel, illetve vég-
zettséggel rendelkezik,

ab) családi gazdálkodó,
ac) nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő, vagy
ad) egyéni mezőgazdasági vállalkozó;
ae) polgári jogi társaság keretében pályázó.

A pályázaton a gazdálkodók együttesen is tehetnek ajánlatot (ehhez megfelelő jogi keretek 
között egymás közötti viszonyukat rögzíteniük kell, a pályázati feltételek teljesítését minden 
pályázó tekintetében egyenként bírálja el az NFA és a pályázat elnyerése esetén minden pályá-
zóval külön történik a szerződéskötés).

b) olyan jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vehet részt:
ba) amelynek a pályázat benyújtását megelőző adóévben a bevétele több mint 50%-ban 

a Tft. 3. § k) pontja szerint mezőgazdasági tevékenységből származott,
bb) amely a pályázat benyújtását megelőzően lezárt adóévvel nem rendelkezik és 2011. 

június 1. napját megelőzően alapították, valamint vállalja, hogy a vállalkozásából 
származó bevétele több mint 50%-ban a Tft. 3§ k) pontja szerinti mezőgazdasági 
tevékenységből fog származni.”37

Ezekkel a kritériumokkal biztosítja az NFA, hogy a kezelésében lévő földek olyan szemé-
lyek használatába kerüljön, akik megfelelő szakértelemmel tudják biztosítani az agrárgazdaság 
jövőjét. 

A nyilvános pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban a kiíró kifejezetten rögzí-
ti, hogy az eljárás célja családi gazdaságok kialakítása és megerősítése, továbbá állattenyésztési 
tevékenység ösztönzése, az állattenyésztés termőföldigényének biztosítása. Ez azonban nem 
kizárólagos cél, figyelemmel arra, hogy senki sem zárható ki a pályázaton való indulásból, aki 
megfelel a fenti a) és b) pontban foglaltaknak.

A pályázati kiírás tartalmazza a haszonbérleti díj fix árát, melyet évi 1250 Ft/AK összegben 
állapítottak meg 2012-ben. A fenti összegtől eltérő ajánlat a pályázat érvénytelenségét von-
ja maga után. Ezzel biztosítható a földbirtok-politikai irányelvek érvényesülése és az, hogy 
pénzügyi verseny helyett a földbirtok-politikai irányelvekben foglalt preferenciák versenyez-
zenek az pályázók ajánlattételeiben. Az NFA 2 évente felülvizsgálja a haszonbérleti díj mérté-
két a terület térmértékének, művelési ágának, minőségi osztályának változása alapján.

A haszonbérleti pályázatokat 20 éves időtartamra hirdeti meg a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet.

37 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet: Haszonbérleti pályázati felhívás Akasztó HU33-10184 pályázati azonosító 
számú eljárásához 4.p.
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A pályázat érvényességének feltételei között található, hogy a pályázónak figyelemmel kell 
lennie arra, hogy nyertessége esetén nem lépheti át a Tft. 22§ (1), (2) bekezdései szerinti 
korlátokat, miszerint belföldi magán és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezet nem szerezhet 300 ha nagyságú, vagy 6000 AK értékű termőföldnél többet, 
továbbá össze kell számítani, az általa, valamint az egyenes ági rokonai, illetve különböző gaz-
dasági érdekeltségek által bármilyen jogcímen használt földrészleteket, melyek nagysága nem 
haladhatja meg az 1200 ha-t. Pozitívum ezen 1200 ha vonatkozásában, hogy megengedőbb 
mint a Tft, hiszen a Tft szerint a saját és közeli hozzátartozója tulajdonában lévő termőföld 
mennyisége a megszerezni kívánttal együtt nem haladja meg a termőföld fekvése szerinti 
település összes termőföldjének ¼-ét, vagy az 1000 ha-t. Vita bontakozott ki a vonatkozás-
ban, hogy egy-egy pályázat során nem az egyének, hanem az érdekeltségek földhasználatát és 
földtulajdonát kell vizsgálni. 

Többletkötelezettséget jelent a haszonbérleti pályázatoknál, hogy a pályázónak vállalnia 
kell, hogy a szerződés megkötésétől számított egy éven belül a pályázat tárgyát képező ingat-
lanok vonatkozásában minden második hektár termőföld terület után 1 nagy állat egységnek 
megfelelő állatállomány alakít ki, és ezt a haszonbérleti szerződés megkötését követő 5 gaz-
dasági évben meg is őrzi.38 A harmadik pályázati körben már 20 éves kötelezettségvállalással 
kerülnek kiírásra a pályázatok. 

További fontos specifikum a haszonbérleti pályázatok kiírásánál, hogy meghatározzák azt, 
hogy olyan személy lehet pályázó, akinek lakóhelye, székhelye ugyanazon a településen van, 
amelynek közigazgatási területén a haszonbérlet tárgyát képező termőföld fekszik, illetve be-
jelentett lakóhelye, székhelye olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a haszon-
bérlet tárgyát képező termőföld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton, 
vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.39  

6.1. A haszonbérleti pályázatok eredményei 2012-ig

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek 65 ezer ha mezőgazdasági terület hasznosításá-
ról kellett gondoskodnia. Az NFA 2011 novembere óta három szakaszban hirdeti meg és 
folytatja le földhaszonbérleti pályázatai eljárásokat. Az első szakaszban 35 ezer hektárra, a 
2012 augusztusában indult második szakaszban újabb 30 ezer hektárra, a 2012 októberétől 
párhuzamosan indított harmadik szakaszban várhatóan további 20 ezer hektárra hirdet ha-
szonbérleti pályázatot. Az első pályázati szakaszban 1300 pályázat tárgyát képező birtoktest 
került meghirdetésre, melyből 21 ezer ha talált eddig gazdára. Az NFA összesen 5443 pályá-
zatot értékelt, melynek eredményeként az első szakaszban haszonbérletre meghirdetett ter-
mőföldek 75,49%-a természetes személyek birtokába került. A termőföldek 36,40%-a családi 
gazdálkodók, 25,58%-a őstermelők, 12,88%-a egyéni mezőgazdasági vállalkozók használatá-
ba került, 0,63%-át szerezték meg fiatal mezőgazdasági termelők, és 24,51% fölött szerzett 
haszonbérleti jogosultságot jogi személyiségű gazdálkodó társaság.40 A program első szakasza 
október végén zárul le, így ezen számok még módosulhatnak.

A második szakaszban eddig közel 7 ezer hektárra hirdettek meg haszonbérleti pályázato-
kat, ez 410 pályázati felhívást jelent. Azon területek kerültek meghirdetésre, melyek az első 

38 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet: Haszonbérleti pályázati felhívás Akasztó HU33-10184 pályázati azonosító 
számú eljárásához 9.p.

39 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet: Haszonbérleti pályázati felhívás Akasztó HU33-10184 pályázati azonosító 
számú eljárásához 9.p.

40 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet sajtóközleménye, 2012.10.10.
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pályázati eljárás keretében nem találtak gazdára, illetve azon földrészletek, melyek az első fel-
hívást követően kerültek a Nemzeti Földalapba. A 2011. évi vagyonfelmérése során az NFA 
talált olyan – a Nemzeti Földalapba tartozó – területeket, melyeknek nem volt földhasználója, 
vagy jogcím nélkül használták, illetve nem voltak hasznosítva. A 2011-es jogi audit során 
előkerült területek azóta ingatlan-nyilvántartás szerint jogilag rendezetté váltak és bekerültek 
a Nemzeti Földalapba. 

A harmadik – jelenleg induló – pályázati körben 20 ezer ha kerülhet haszonbérleti szerző-
dés útján hasznosításra.41

Az eddig kötött szerződések – 21 ezer ha terület – közel 1/3-át teszik ki az összesen 65 ezer 
hektárra részben már kiírt és elbírált, valamint jelenleg még kiírás alatt álló pályázatoknak. En-
nek egyik oka, hogy az NFA az elbírálások függvényében végzi a szerződéskötéseket, másik 
oka, hogy összességében ilyen nagy területre, tömegesen korábban senki sem hirdetett nyilvá-
nos haszonbérleti pályázatokat Magyarországon. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a ha-
tékony ügyintézés érdekében mindent megtesz, úgy gondolom, hogy például a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében kiírt 220 pályázat elbírálása, és a nyertes pályázókkal történő tömeges 
szerződéskötés időigényes feladat. Másrészt a szerződések kevés számát az is indokolja, hogy 
több birtoktest vonatkozásában érkeztek be érvénytelen pályázatok, így azok nem találtak 
gazdára. Ezen területek vonatkozásában új pályázatok kiírása szükséges.

7. Vagyonkezelési pályázatok és szerződések

A vagyonkezelési szerződés fogalmát a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. 
törvény 20§ (4) bekezdése határozza meg: „Az NFA-val kötött vagyonkezelési szerződés alap-
ján a vagyonkezelő jogosult meghatározott földrészlet birtoklására, használatára és hasznai 
szedésére. A vagyonkezelő köteles a földrészlet értékét megőrizni, állagának megóvásáról, 
jó karbantartásáról gondoskodni, továbbá – a védett természeti területek természetvédelmi 
kezeléséért felelős szervek és e törvényben meghatározott egyéb esetek kivételével – díjat 
fizetni, vagy a szerződésben előírt más kötelezettséget teljesíteni.”42 Az általános szabályokat 
az NFA törvény és a 262/2010 (XI.17.) Korm. rendelet tartalmazza, azonban a szociális föld-
program valamint a közfoglalkoztatási program keretében meghirdetésre kerülő vagyonkeze-
lési pályázatok részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza. A Nemzeti Földalapba tar-
tozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára 
történő ingyenes tulajdonba, vagy vagyonkezelésbe adásának szabályait a 263/2010 (XI.17) 
Korm. rendelet tartalmazza.

7.1. Általános szabályok43

„…Vagyonkezelési szerződés köthető44 
a) költségvetési szervvel;45

41 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet sajtóközleménye, 2012.10.10.
42 NFA tv. 20§ (4) bek.
43 262/2010 (XI. 17) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabá-

lyairól 40§-43§
44 erdő –és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület kivételével
45 Központi költségvetési szervvel csak az azt irányító, vagy felügyelő szerv egyetértésével köthető vagyonkezelési 

szerződés.
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b) többségi állami tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdálkodó szervezettel, amely 
alapító okiratában vagy külön jogszabályban meghatározott alapfeladata teljesítése ér-
dekében kívánja hasznosítani földrészletét, vagy

c) olyan gazdálkodó szervezettel, amely jogszabályban rögzített állami feladat ellátásához 
kívánja hasznosítani a földrészletet.”46

Mellőzhető a nyilvános pályázat a kizárólag állami tulajdonú gazdálkodó szervezetekkel, és 
a meghatározott állami alapfeladatokat ellátó költségvetési szervvel megkötött vagyonkezelési 
szerződések esetén.  

A szerződés határozott időre, legalább 5 évre, legfeljebb 20 éves időtartamra köthető. A 
szerződésen alapuló vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre, 
– melynek megtörténtéről a vagyonkezelő köteles gondoskodni, a szerződés megkötésétől 
számított 30 napon belül – a vagyonkezelőt a szerződés megkötésének pillanatától megilletik 
a vagyonkezelő jogai, és terhelik a vagyonkezelőt terhelő kötelezettségek.

A vagyonkezelő köteles a földrészletet rendeltetésének, a szerződésnek és a rendes gaz-
dálkodás szabályainak megfelelően használni, felelős minden olyan kárért, amely a nem ren-
deltetésszerű vagy szerződésszerű használat következtében keletkezett. A földrészletet nem 
idegenítheti el, és azt nem terhelheti meg. Az NFA ellenőrizheti a használatot, és követelheti 
a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat megszüntetését, illetve az ebből eredő 
kár megtérítését. Ha az NFA által előbb említett jog érvényesítése nem vezetne eredményre, 
azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és kártérítést követelhet. A vagyonkezelő köteles 
az ellenőrzést tűrni, lefolytatását lehetővé tenni, és abban lehetőség szerint közreműködni. 
A vagyonkezelőt terhelik a földrészlettel összefüggő közterhek viselése, továbbá köteles va-
gyonkezelői díjat – évenként egy összegben, avagy időszakonként visszatérően – rendszere-
sen fizetni, vagy a szerződésben meghatározott kötelezettséget teljesíteni. 

Az NFA vagyonkezelési szerződés esetében is jogosult a vagyonkezelői díj 2 évenként tör-
ténő felülvizsgálatára. Amennyiben a díj tekintetében változás történik, jogosult az NFA a 
szerződés módosítását kezdeményezni.

A vagyonkezelési szerződés megszűnik abban az esetben, ha a szerződés időtartama lejár, 
vagy a szerződésben meghatározott körülmény bekövetkezik. Megszűnik akkor is, ha a va-
gyonkezelő jogutód nélkül szűnik meg; ha a földrészlet kikerül a Nemzeti Földalapból; vagy 
– kétoldalú szerződés révén – ha bármely fél él felmondási jogával, továbbá ha felek közösen 
megszüntetik. 47

7.2. Vagyonkezelési szerződések pozitívumai

Az 5 éves szerződések révén az állam biztosítja a termőföld művelési ágának megfelelő 
hasznosítását. Amellett, hogy törvényesen jár el, gazdaságilag logikusan hasznosítja a terüle-
tet, mivel bevételt ér el. A vagyonkezelési szerződések az állami feladatokat ellátó gazdálkodó 
személyeknek is pozitív előnyökkel jár, hiszen számukra a feladatellátáshoz szükséges Nemze-
ti Földalapba tartozó területek használata a vagyonkezelési szerződések útján pályázati eljárás 
mellőzésével biztosítható. 

A vagyonkezelésbe adott földek jelentik a hasznosítás kétharmadát, ezek nem biztosítanak 
akkora bevételt az államnak, mint a haszonbérleti szerződések bevételei. Vagyonkezelési szer-
ződések révén sok esetben állami közfeladatot látnak el.

46 NFA tv. 20§ (1) bek.
47 Erre csak az adott gazdasági év végével van lehetőség 
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A leggyakoribb szerződő partnerek a központi költségvetési szervek, nemzeti park igazga-
tóságok, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, felsőoktatási és szakoktatási intézmé-
nyek, erdészeti Zrt.-ék vagy a Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő Zrt.

A vagyonkezelés szerződések útján történő termőföld hasznosítás az önkormányzatok-
kal kötött szociális földprogrammal és közfoglalkoztatási programmal is megvalósulhat. A 
programok segítségével az állam szociális és közfoglalkoztatási célra kínálja fel ingyenesen 
termőföldjeit. Az állam a termőföldek vonatkozásában nem szerepelhet kizárólagosan piaci 
résztvevőként. A népszuverenitást megtestesítő Országgyűlés köteles szociális résztvevőként 
is gondoskodni a társadalmi igények kielégítéséről. 

7.3. Szociális Földprogram

A Nemzeti Földalap rendeltetése – egyebek mellett – a szociálisan hátrányos helyzetű réte-
gek megélhetésének elősegítése, életminőségük javítása, saját egzisztenciateremtési esélyeinek 
növelése, melynek az önkormányzati szociális földprogram keretében, – az önkormányzattal 
ingyenesen kötött vagyonkezelési szerződések útján – tesz eleget. A rászorulók megélheté-
sét segíti elő, azáltal, hogy lehetővé teszi a családi szükségletekre való termelés érdekében, a 
szervezett mezőgazdasági munkavégzést illetve annak támogatását. Természetbeni szociális 
juttatással segít kialakítani háztáji jellegű mezőgazdasági gazdaságokat, egyéni és közösségi 
gazdálkodásokat, munkalehetőséget. Rászoruló alatt mezőgazdasági termelésre alkalmas te-
rületen elő, mezőgazdasági tevékenység végzéséhez szükséges ismeretekkel, eszközökkel nem 
rendelkező, ezen lehetőséget kihasználni nem tudó személyeket kell érteni.  A fő személyi 
célcsoport a tartósan munkanélküliek, az alacsony jövedelmű háztartások, sokgyermekes csa-
ládok, megváltozott munkaképességűek és romák. A szociálisan hátrányos helyzetű szemé-
lyek körébe nem tartoznak bele az egyéni vállalkozók, valamint a gazdálkodó szervezetnek a 
tevékenységében személyesen közreműködő tagjai.48

Kiinduló pontját azon önkormányzati igények jelentették, melyek 1992-ben érkeztek a 
Minisztériumhoz. Számos kis település kért támogatást mezőgazdasági tevékenység folyta-
tásához. Ennek kapcsán született meg 1993-ban a meghívásos pályázati rendszert alkalmazó 
szociális földprogram, elsőként Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyékben.49

7.3.1. A kérelem
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül termőföldek és mezőgazdasági művelés 

alatt álló belterületi földek adhatók szociális földprogram megvalósítása céljából önkormány-
zati vagyonkezelésbe.50 Kérelmet kizárólag települési önkormányzat nyújthat be. A program 
céljára csak olyan földrészlet hirdethető meg, amely felett a Magyar Állam 1/1 tulajdoni há-
nyaddal rendelkezik. 

Az NFA a vagyonkezelői szerződést az önkormányzattal köti, az önkormányzatnak kell 
gondoskodnia arról, hogy a szociálisan hátrányos helyzetűek rendelkezésére álljon a föld. A 
hátrányos helyzetű családok/személyek egyéni szerződés által juthatnak hozzá a program által 
biztosított földekhez. 

48 Szociális és Munkaügyi Minisztérium: www.szmm.gov.hu 2012.október 6.
49 Szociális és Munkaügyi Minisztérium: www.szmm.gov.hu 2012. október 6.
50 263/2010. (XI.17) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósí-

tása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabálya-
iról;1§ (1) bek.
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Nem szerezhet vagyonkezelői jogot az az önkormányzat, amely belterületi mezőgazdasági 
ingatlanai több mint 50%-át vagyonkezelésbe, vagy haszonbérbe adta, illetve amellyel szem-
ben a hirdetmény közzétételét megelőző két éven belül földvédelmi, erdőgazdálkodási bírsá-
got szabtak ki, vagy parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot hoztak. 

Nem adható földrészlet továbbá olyan önkormányzat vagyonkezelésébe, amely 100 hektárt 
meghaladó idegen tulajdonú termőföldet használ, akár határozott, akár határozatlan ideig, vagy 
amely 100 hektárt meghaladó termőterületen vagyonkezelői jogosultsággal rendelkezik.51

A települési önkormányzat kizárólag a saját településén fekvő, a hirdetményben megjelölt 
területekre tarthat igényt. Nem szükséges, hogy a kérelem a hirdetményben megjelölt összes 
földrészletre vonatkozzon. Figyelemmel kell lenni azon kritériumra is, hogy olyan mértékű 
földrészlet kérelmezhető, hogy 1 főre legalább 1 ha földrészlet jusson. Ennek értelmében 
szabadon választhat az önkormányzat, hogy a kiírt területek közül melyek felelnek meg legin-
kább a céljainak minőség, nagyság, és megközelíthetőség szempontjából.    

A kérelemben fel kell tüntetni az önkormányzat nevét, székhelyét, KSH számát, adószámát, 
törzsszámát, valamint az aláírása jogosult képviselő nevét, tisztségét. Meg kell jelölni továbbá 
az igényelt földrészletek – település, helyrajzi szám, művelési ág, térmérték hektár szerinti – 
adatait.  

A földrészlet elnyerésének feltétele, hogy a kérelmező önkormányzat a szociális földprog-
ram megvalósítását, – a kérelem benyújtásakor hatályos, a szociális igazgatásról és az ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény alapján megalkotott – önkormányzati rendeletben szabályozza. 
A rendeletnek tartalmaznia kell, hogy a településen legalább egy éve lakóhellyel rendelkező, 
szociálisan hátrányos helyzetű személyek az önkormányzat részére átadott földrészlet haszno-
sításában, használatában kötelesek személyesen közreműködni.52

A kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokait, a földrészlet használatának, hasznosításá-
nak tervezett módját, a kedvezményezettek, résztvevők személyes közreműködésnek módját. 
Az önkormányzati rendelet alapján kell bemutatni a tervezett mezőgazdasági tevékenységet. 
Rögzíteni kell a támogatott személyek jogait és kötelezettségeit, a támogatott személyek szá-
mát, és azt, hogy a programban részt vevő személyek személyes közreműködési kötelezettsé-
gük körében milyen feladatokat kötelesek ellátni. 

A kérelemben meg kell jelölni továbbá a programban részt vevő agrár-szaktanácsadó, vagy 
mezőgazdasági szakirányú végzettségű személyeket. Szükség van olyan személyekre, akik meg-
felelő szakértelemmel rendelkezve, irányt mutatnak a rendeltetésszerű, eredményre vezető, 
profitot termelő gazdálkodáshoz.  A szakembereknek nem agrárvégzettségű személyeknek, 
illetve önkormányzatoknak nyújtanak segítséget, alapvetően kertészeti munkák elvégzéséhez. 
Agrár-szaktanácsadó csak – alapvetően szántóföldi vagy kertészeti szakirányú – felsőfokú 
végzettséggel rendelkező személy lehet, így elegendő az aranykalászos gazda végzettség is. 
Az agrár-szaktanácsadó kapcsán fontos megjelölni a kérelemben, hogy milyen minőségben 
– alkalmazott, megbízott, önkéntes – vesz részt a programban. Ha nincs szerződés, a szakta-
nácsadó szándéknyilatkozatát szükséges csatolni a kérelemhez, melyben vállalja rendelkezésre 
állását. A szaktanácsadónak meg kell jelennie a „a program megvalósítását biztosító tényezők” 
sorában, illetve ki kell részletezni a pénzügyi fedezet bemutatásánál, hogy milyen forrásból 
finanszírozzák közreműködését. 

51 263/2010. (XI.17) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósí-
tása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabálya-
iról 4§ (3) bek. és 5§ (1) bek.

52 263/2010. (XI.17) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósí-
tása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabálya-
iról 4§ (1) bek.
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A programba bevont rászorulók – mint már említettem – többnyire laikus személyek. Az 
agrár-szaktanácsadó részvétele mellett egy képzési programot kell készíteni, amelynek célja, 
az alapvető ismereteket elsajátítsa. A képzési programot részletesen ki kell dolgozni a kére-
lemben, ki kell térni annak tematikájára, a képzési módszerekre, az előadók személyére és 
képzettségére, valamint a képzés tárgyi, technikai, anyagi feltételeinek bemutatására, továbbá 
a képzés lezárására.

A kérelemben részletesen be kell mutatni a program működtetéséhez rendelkezésre álló 
pénzügyi fedezetet, és az önkormányzat közreműködésének módját. Tekintve, hogy az NFA 
csak a termőföldeket biztosítja a szociális földprogramhoz, az önkormányzatoknak kötelessé-
ge a program megvalósításához szükséges források rendelkezésre bocsátásáról gondoskodni. 
Ebben a részben ki kell fejteni, hogy mekkora összeget különítenek el erre a programban, 
előre láthatóan milyen kiadásokkal kell számolni és részletesen le kell vezetni, hogy minden 
feladatra rendelkezésre áll az önkormányzati vagyon. A kérelemhez számos kötelezően csa-
tolandó melléklet tartozik, melyet a hirdetményben külön pontokban, egyenként megjelöl a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet.

7.3.2. A szerződés   
Az NFA a határidőben beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és 30 napon belül szakmai ja-

vaslatot nyújt be a Kormány részére, az általa támogatott kérelmekről. A Kormány hozza meg 
a végső döntést, amelyet a Magyar Közlönyben közzétesz. Ezt követően 15 napon belül kerül 
sor az NFA és az önkormányzat közötti vagyonkezelési szerződés megkötésére.       

Az NFA kizárólag a települési önkormányzattal köt vagyonkezelési szerződést, azaz sem 
önkormányzati céggel, sem alapítvánnyal, sem önkormányzati társulással nem köthet. A szer-
ződést a NFA készíti elő, az önkormányzat kötelessége azonban gondoskodni a vagyonkez-
elői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről, továbbá az ehhez szükséges változási 
vázrajz elkészíttetéséről. 

A szerződésben rögzítik, hogy az NFA előzetes hozzájárulását követően van lehetőség a 
művelési ág megváltoztatására, illetve a rendes gazdálkodás körét meghaladó beruházás vég-
rehajtására.

Az önkormányzat köteles nyilvántartást vezetni a földterület használatából, működéséből 
származó bevételekről, valamint az ahhoz kapcsolódó ráfordítások összegéről. Köteles doku-
mentálni mindazon változásokat, melyek a program működése alatt történtek, például: részt 
vevő személyek változása, képzési program lezárulása, beruházások eszközölése, gazdálkodás 
eredménye stb. A vagyonkezelő ezen dokumentumok alapján minden év január 31. napjáig 
beszámol az NFA-nak az azt megelőző év eredményeiről, a földrészlet hasznosításáról, a 
program megvalósulásáról, a szerződésben foglaltak betartásáról. 

Az NFA-nak joga van évente helyszíni ellenőrzést tartani a program megvalósításával kap-
csolatban, melynek szabályait a szerződésben szintén rögzítik a felek. Az NFA éves ellenőr-
zési tervet készít, majd az annak eredményeként összegyűjtött adatok alapján az NFA elnöke 
a tárgyévet követő év május 31-ig jelentést készít az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.        

A szerződés megszűnhet egyoldalúan felmondással, – amennyiben az önkormányzat nem a 
kérelemben leírtak szerint jár el – valamint közös megegyezéssel is.     

7.3.3. A program eredményei 2012-ig
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2011. március 16-án felhívást tett közzé a szociális 

földprogram iránti igény felmérésére. A felhívásra közel 200 önkormányzat jelezte részvételi 
szándékát, azonban csupán 22 önkormányzat nyújtott be kérelmet termőföld igénylésére. 
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Végezetül 6 önkormányzat által, 133 ha termőföld kerül hasznosításra a programon keresztül. 
Az eredmények az előzetes önkormányzati érdeklődéshez képest a vártnál szerényebbek. 

7.4. Közfoglalkoztatási program

A közfoglalkoztatási program számos hasonlóságot mutat a szociális földprogrammal, így 
jelen pontban csak az alapvető különbségek bemutatására helyezem a hangsúlyt.

A közfoglalkoztatási program célja, hogy az önkormányzatok feladataik ellátása érdeké-
ben a közfoglalkoztatás keretében biztosítsanak munkavégzést a helyi lakosok számára. A 
Nemzeti Földalap által biztosított termőföldek közfoglalkoztatottak alkalmazásával kerülnek 
művelésre. Az önkormányzat által igényelt földrészlet nagyságának arányban kell állnia a meg-
valósítani kívánt önkormányzati feladat nagyságrendjével. A program céljára olyan terület is 
igényelhető, amely más település területén fekszik, de a termőfölddel érintett település és a 
kérelmező önkormányzat településének közigazgatási határa között – közúton vagy közfor-
galomtól el nem zárt magánúton – 30 km-nél nem nagyobb a távolság. 

A kérelemben szereplő kérdések között be kell mutatni az önkormányzati feladatot, melyet 
a közfoglalkoztatási programon keresztül kívánnak megvalósítani. Egyebekben nem mutat 
eltérést a szociális földprogramhoz képest (hasznosítási terv, kedvezményezettek köre, pénz-
ügyi fedezet, agrár-szaktanácsadó, képzési program). 

7.4.1. Közfoglalkoztatási program eredményei
Az NFA 165 településen mintegy 1395 ha hasznosítatlan területet jelölt ki közfoglalkozta-

tási program céljára.53

Két programot bemutatnék példaként: Mélykút városában e program keretében két fóliasá-
tor került megépítésre 2011-ben, amelyben a tavaszi vetéshez szükséges paprika, paradicsom, 
uborka, káposztafélék, valamint nyári, és őszi virágpalánták nevelése történik. A palánták ön-
álló előállításával az önkormányzat jelentős költségmegtakarítást ér el. 

Mélykúton 2,8681 hektáron folyik szántóföldi növénytermesztés, ám mindemellett az ön-
kormányzat tulajdonába 41 ha mezőgazdasági terület tartozik. A program keretében bur-
gonya, zöldség, sárgarépa, zöldbab, zöldborsó, uborka, paprika, paradicsom, vöröshagyma, 
sütőtök, dinnye termelése valósul meg, melyet a Napközi Otthonos konyhában az óvodások, 
iskoláskorú gyermekek, valamint idősek közétkeztetésére használnak fel. A programhoz a 
helyi lakosok számos segítséget nyújtanak palánta felajánlás, szaktudás és munkavégzéshez 
szükséges gépek felajánlásával. 

A program keretein belül 10 fő folyamatos foglalkozatása valósul meg. A foglalkoztatást a 
téli időszakban a szántóföldi palánták és virágok gondozása, térkő gyártás és az illegális hulla-
déklerakók felszámolásával biztosítják.

Katymár Község Önkormányzata 13 főt foglalkoztat a Start közmunkaprogram keretében. 
39305 m2-en kukorica termesztése folyik, 14805 m2-en árpát termesztenek, 5778 m2-en fű-
szerpaprikát, céklát és burgonyát termelnek és 19262 m2-en petrezselyem, burgonya, vörös-
hagyma, sárgarépa és fokhagyma termesztése folyik melyet a közétkeztetésben és a rászoruló 
családok támogatására használnak fel. Ezen felül dísznövényeket nevelnek, melyet a város 
szépítésére, temetők, a főutca és a közpark igényes díszítésére használnak. 54

A programok ezen városokban olyan eredményesek, hogy több személy jelezte belépési 
szándékát, ehhez a településnek nagyobb területekre lesz szüksége. 55

53 NFA közleménye a Start közfoglalkoztatási programhoz biztosított állami földterületekkel kapcsolatban
54 Katymár Község beszámolója a közfoglalkoztatási programról, Nándorné Pálfi Tímea
55 Mélykút város beszámolója a közfoglalkoztatási programról, GAMESZ
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8. Megbízási szerződés

A Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok hasznosításáról, az ismertetett négy lehetőség 
–adásvétel, haszonbérbeadás, vagyonkezelésbe adás és csere – hiányában megbízási szerző-
dések útján gondoskodik az állam. A megbízási szerződés biztosítja a termőföld védelmé-
ről szóló törvény szerinti művelési ágnak megfelelő hasznosítási kötelezettséget. Megbízási 
szerződés csak egy gazdasági évre köthető, annak tartama meghosszabbítással sem lehet egy 
évnél hosszabb. Nincs azonban kizárva annak lehetősége, hogy a következő gazdasági évre 
ugyanazon személy szerezzen az ingatlanon használati jogot. 

A megbízási szerződéssel történő időleges hasznosítás bemutatására két megbízási szer-
ződési blankettát, valamint egy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által kiadott közleményt 
használok fel.

8.1. A megbízási szerződés általános szabályai

Megbízási szerződéssel az NFA megbízza a megbízottat a termőföld művelési ágának meg-
felelő terméssel történő teljes körű, gazdaságos, és hatékony hasznosításával, melyet a szer-
ződő fél a jó gazda gondosságával köteles ellátni. A megbízott a műveléshez szükséges esz-
közökről, tárgyi és személyi feltételekről, és a szükséges pénzügyi fedezetről köteles önállóan 
gondoskodni. A földhasznosítási kötelezettség ellátását másnak nem engedheti át, azonban 
a megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén harmadik személy közreműködését igénybe 
veheti. Ez esetben köteles a közreműködő személyét a Nemzeti Földalapkezelő szervezetnek 
bejelenteni, továbbá a felelősség vonatkozásában rögzítendő, hogy a harmadik személy köz-
benjárásáért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna el.

A megbízott a megbízással érintett területen művelési ágat nem változtathat, évelő kultúrát 
nem telepíthet, a területre felépítményt nem építhet, a következő gazdasági évet és növény-
termelési ciklust nem készítheti elő, valamint mezei leltár megtérítésére nem tarthat igényt. A 
megbízási szerződés nem keletkeztet sem elővásárlási, sem előhaszonbérleti jogot.

A szerződő fél köteles a szerződés megkötését követő 30 napon belül az illetékes földhiva-
talnál, földhasználati nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni a megbízási szerződés létrejöt-
tét, továbbá köteles gondoskodni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által nyújtott 
egységes területalapú támogatás iránti kérelmet benyújtani.     

A megbízott a megbízás teljesítését ingyenesen vállalja, mindemellett köteles egy gazdasági 
évre vonatkozó 1350,-Ft/AK összegű használati díjat fizetni. A feladatok kifogástalan ellátá-
sa, a tevékenység eredményes és hatékony elvégzése érdekében a felek kötelesek egymással 
szorosan együttműködni.

A megbízottal szemben jelen esetben is érvényesülnek bizonyos kizárási okok: nem sze-
repelhet megbízottként az, aki csőd-vagy felszámolás eljárás alatt áll, végelszámolás, önkor-
mányzati adósságrendezési eljárás alatt áll, aki tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevé-
kenységét felfüggesztették. További kizárási ok, ha valaki 60 napnál régebben lejárt esedékes-
ségű köztartozással rendelkezik, valamint, ha valakit az állami vagyon hasznosítására irányuló 
korábbi eljárásban hamis adat szolgáltatása miatt kizártak, ám csak abban az esetben, ha ez 3 
éven belül történt.

A megbízó jogosult a megbízott tevékenységének ellenőrzésére helyszíni ellenőrzés formá-
jában, valamint a megbízás teljesítését igazoló dokumentumok, nyilvántartások vizsgálatával. 
A megbízott köteles tűrni az ellenőrzést, és köteles az ellenőrzés során közreműködni, ahhoz 
segítséget nyújtani. 
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Abban az esetben, ha a megbízott a hasznosítási kötelezettségének nem tesz eleget, az NFA 
jogosult azt mással elvégeztetni, és az ebből jelentkező költségeket a megbízottal megfizettet-
ni, továbbá a megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A megbízott a megbízási szerződés bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén köteles 
az érintett földrészletet a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek visszaadni, melyről az NFA 
illetékes területi irodája szemle alapján igazolást állít ki, továbbá kötelesek a felek a visszaadás-
sal egyidejűleg egymással elszámolni.

III. A kutatás tudományos eredményeinek összegzése, 
megállapítások, javaslatok

a) Vizsgálataim során arra a megállapításra jutottam, hogy a földbirtok-politikai irányelvek 
egy „preferencia-halmazt”56 alkotnak, melyeket figyelembe kell venni a területek hasznosítá-
sa során. Ezen irányelvek a Nemzeti Földalap rendeletetésével együttesen határozzák meg 
az NFA tevékenységét. A felsorolt irányelvek nem prioritási sorrendet tükröznek. Az adott 
hasznosítási ügyletnek az adott termőhelyi viszonyokhoz és helyi gazdálkodási sajátosságok-
hoz illeszkedő és ténylegesen érvényesíthető földbirtok-politikai irányelvekhez kell igazodnia. 
Ezért nem sorolható egyik elv sem egy másik elé, nem emelhető ki valamely irányelv fontos-
sága önmagában.

b) A Nemzeti Földalapba jelenleg 1,9 millió ha terület tartozik, amit 778 ezer ha mezőgaz-
dasági terület, 1 100 ezer ha erdő és 22 ezer ha művelésből kivett terület alkot. Magyarorszá-
gon 13.352 mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezet (szövetkezet, kft, rt, jogi 
személy vagy jogi személyiség nélküli társas vállalkozás), 626.420 egyéni gazdaság (egyéni 
vállalkozó, őstermelő, mellékfoglalkozású kisegítő gazdaság) és 647.876 nem üzemszerű ház 
körüli termelést folytató személy foglalkozik mezőgazdasággal.57 Magyarország jó mezőgaz-
dasági adottságokkal rendelkezik, ezért az Európai Unió agrárországai közé sorolják, azonban 
ahhoz, hogy ezt fenn tudjuk tartani szükséges, hogy mind a magánszemélyek, mind a Magyar 
Állam tulajdonában álló termőterületek a magyarok „kezében” maradjanak, és azokat magyar 
gazdák műveljék. Az állami termőföldvagyon eladással való hasznosítását a minimálisra kell 
csökkenteni, hiszen a Magyar Államnak alapvető érdeke és feladata annak a Nemzeti Földalap 
rendeletetésének és a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelő megőrzése és működtetése.

c) A haszonbérleti szerződések kapcsán elsőként kiemelném, hogy 20 éves időtartamra 
köttetnek. Ezen 20 év a Tft. 13§ (2) bekezdése alapján kerül meghatározásra, véleményem 
szerint részben indokolt ez. A pályázatot elnyerő gazdának kötelessége a jó gazda gondos-
ságával művelni a földet. Az NFA a pályázati kiírásban rögzíti, hogy szerződéskötést követő 
egy éven belül, majd azt követően rendszeresen ellenőrzi a pályázó tevékenységét, a birtok 
rendeltetésszerű használatát. Azonban jogszabály a rendszeresség fogalmát nem definiálja, így 
rendszeres lehet a 2 évente történő ellenőrzés is, és az 5 havonta ismétlődő ellenőrzés is. Ezért 
a nyertes pályázóval kötött haszonbérleti szerződésben rendelkeznek erről a felek, ami szerint 
a haszonbérlő minden gazdasági évet követő év május 31. napjáig köteles írásban a haszon- 

56 NFA tájékoztatása alapján
57 A Magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számokban, Vidékfejlesztési Minisztérium kiadványa, 2010. 8.p.
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bérleti pályázat során vállalt kötelezettségei teljesítéséről jelentést készíteni. Ugyanakkor az 
NFA éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzi a vállaltak teljesítését.

A tartós hasznosítást biztosító – jelenleg max. 20 évre köthető – haszonbérletek pályázta-
tása részben indokolt, mert:
•	 a haszonbérleti díjak megfizetésének biztonsága nagyobb a rossz és jó évjáratok kiegyen-

lítő hatása miatt;
•	 a haszonbérlő pénzintézeti finanszírozási esélyei kedvezőbbek a tartósan rendezett föld-

használat körülményei között (a gazdák az alacsony forgótőke ellátottság miatt hitelfel-
vételre szorulnak);

•	 a tartósan rendezett földhasználat és a kedvezőbb finanszírozás ösztönző a fejleszté-
si beruházásokra (gép, eszköz, állatférőhely, ültetvény, öntözés, stb.), valamint az olyan 
tartós befektetésekre (forgóeszköz-lekötésre) mint haszonbérleti pályázatban vállalt az 
állatállomány beállítására és megtartására, bővítésére és a szükséges sajáttermelésű takar-
mánykészletek fenntartására;

•	 a fenti körülmények között biztonságosabb a mezőgazdasági tevékenységet végző (csalá-
di gazdaság, egyéni mg. vállalkozó, őstermelő, stb.) befektetéseinek megtérülése és azon 
felül tevékenység fenntartásához és bővüléséhez a szükséges nyereség megtermelése.

A tartós haszonbérletek mellett azonban indokolt lehet 20 évnél rövidebb haszonbérletek 
nyilvános pályázaton történő meghirdetése olyan környezetben például, ahol a gazdálkodás 
tevékenység beindítása a cél, azonban az adott körülmények között a tevékenység hosszabb 
távra előre nem tervezhető. Ilyen esetben az 5-10 éves haszonbérleti időszak is alkalmazható 
lenne (pl. birtokrendezésbe vont területek esetében, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások 
környezetében). Szükségesnek tartom 20 évnél rövidebb időtartamú haszonbérleti pályázatok 
kiírását a jövőben. 

d) Továbbá, mint jeleztem heves támadás érte a pályázati kiírásban szereplő 1 nagy állat- 
egység kialakításának követelményét. Ez a kitétel egyrészt megfelel, másrész ellentmond a 
pályázat kiírásához utat mutató földbirtok-politikai irányelveknek. 

Megfelel annyiban, hogy ebből kifolyólag Magyarország állatállománya növekszik. Az ál-
lattenyésztés helyzete jelenleg Magyarországon fejlesztési kényszer alatt áll, melynek oka az 
állatállomány, a versenyképesség, a megélhetés és a hatékonyság növelése. Az állattenyésztés 
helyzete folyamatosan romlik: 2007-ben baromfiválság, 2008-ban sertéskrízis volt, 2009-ben 
a tejértékesítés ára múlta alul önmagát, idén pedig, a tojás árának emelkedése az egyik legfőbb 
probléma, mely a baromfiállomány számának csökkenésére mutat vissza. Az állattenyésztés 
helyzete évről-évre romló tendenciát mutat, melyet a Kormány a fenti feltétel kikötésével 
kívánt orvosolni. Az ország érdeke, hogy egészséges, hazai termékekkel lássuk el a lakosokat. 
Azzal, hogy kötelezővé teszi a nyertes pályázók számára a 2 hektáronkénti 1 nagy állategység 
kialakítását,58 elősegíti a munkaerő-igényesebb állattenyésztés arányának növekedését az egy-
oldalúan a növénytermesztés irányába átrendeződött jelenlegi agrártermelési struktúrán belül.

Erős kritika is megfogalmazódott ezen kritériummal szemben: hogyan segíti ez a családi 
gazdaságok, a kisgazdák, a fiatal gazdálkodni akaró pályakezdőket? Számukra ezen kritérium 
megvalósításához olyan anyagi forrás szükségeltetik amelyet nem tudnak előteremteni. Ezen 

58 Az 1 nagy állategység alatt értsd: 2 évnél idősebb bika, tehén, szarvasmarha:1 db; 6 hónapnál idősebb ló: 1 db; 
6 hó-2 év közötti szarvasmarha: 0,6 db; 6 hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék: 0,4 db; szamár, öszvér: 0,6 db; 
juh: 0,15 db; kecske: 0,15 db; 50 kg alatti tenyészkoca: 0,5 db;egyéb sertés: 0,3 db; tojótyúk: 0,014 db; egyéb ba-
romfi: 0,03 db (Forrás: Bihari Tamás: Ingatag Ingatlanok; Haszon AGRÁR; 2011/11 szám, 57.p.)
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feltétel a tőkés társaságok világuralmát segíti elő, hiszen csak ők képesek, megfelelő állatállo-
mányt kialakítani.59 

Kutatásaim során ezen probléma orvoslására három lehetőséget is találtam: Egyrészt a Ma-
gyar Fejlesztési Bank az agrár forgóeszköz hitel kibővítésével, és más kereskedelmi bankok 
hiteleivel lehetőséget nyújtanak az egyéni vállalkozók, családi gazdaságok, őstermelők, gazda-
sági társaságok és szövetkezetek számára, hogy egy legfeljebb 3 éves lejáratú kölcsön kereté-
ben megvalósítsák a szerződésben vállalt kötelezettséget. Másrészt az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez támogatást lehet igényelni. A 
támogatás igénybe vehető többek között az állati férőhelyek kialakítására, állattartás és állat-
szállítás minőségének javítását szolgáló beruházás megvalósítására, jó minőségű takarmány 
előállítására, az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének biz-
tosítására, vagy az állatbetegségek kialakulásának és terjedésének megelőzésére.60 Harmad-
részt a jövőben várható olyan pályázatok kiírása, ahol az állattenyésztési tevékenység csupán 
lehetőség lesz, és kertészeti kultúra kiépítésével és fenntartásával pályázhatóvá válik Nemzeti 
Földalapba tartozó termőföld haszonbérlete. Egyelőre a Nemzeti Földalapkezelő nem írt ki 
pályázatot ültetvényterületekre, de ennek sajátos pályázati feltételrendszere kidolgozás alatt 
van. Természetesen az állattenyésztés és a kertészeti tevékenység egyidejű végzése nem zárja 
ki egymást, de számos gazda invesztálna befektetést kertészeti kultúrája bővítésére, mint-
sem állattartás kialakítására. A haszonbérleti pályázatokkal lehetőséget kell teremteni azon 
személyeknek, akiknek nem áll rendelkezésre az 1 nagy állategység kialakításához szükséges 
anyagi fedezet, de rendelkeznek a kertészeti kultúra kialakításához szükséges eszközökkel, 
és ismeretekkel. Feltétlenül fontos a jövőben olyan pályázatok kiírása, amelyben kertészeti 
kultúra kialakítását teszik kötelezővé és az 1 nagy állategység kialakításának és fenntartásának 
követelménye eltűnik.

e) A helyben lakást, vagy 20 km-es távolságon belüli letelepedést előíró szempontot szintén 
érte kritika, mivel a településen élő gazdák úgy érzik, hogy a közvetlen szomszédos település 
gazdái is elvehetik a területeket. Személyes tapasztalatom alapján a nagyobb településeken 
lakó, és mezőgazdasággal foglalkozó személyeket is megilleti azon lehetőség, hogy a szom-
szédos – max. 20 km távolságra lévő – településekhez tartozó, NFA által meghirdetett pályá-
zatokon is részt vegyenek. Ha egy településen kevés a meghirdetett termőföld, minden jogom 
megvan hozzá, hogy – megközelíthető távolságban lévő – másik területre pályázzak, még ha 
városomtól 20 km-re is fekszik az. Joggal mondhatják a településen élő gazdák, hogy nem a 
helyi lakos kapta meg a földet, de a más gazdának nem sok lehetősége marad, ha a saját tele-
pülése körül elhelyezkedő termőföldeket tekintjük. Ezek alapján támogatom a feltétel fenn-
tartását, különös figyelemmel a Tft. 3. § m) és n) alpontjaiban foglalt helyben lakó és helyben 
lakó szomszéd fogalmának analógiájára. 

f) Talán a leghevesebb vita a haszonbérleti pályázatok értékelésének szempontjai okán 
alakult ki. Sokan támadják, hogy indokolás hiányában a pályázók csak az elutasítás tényé-
vel szembesülhetnek. Abban az esetben, ha egy pályázat valamely érvénytelenségi ok folytán 
került elutasításra, azon okokat, hiányzó mellékleteket az NFA a pályázónak címzett közle-
ményében megjelöli. Abban az esetben, ha a pályázat érvényes, de sikertelen, azzal magyaráz-

59 Tekintve, hogy a pályázati úton bérelhető birtoktestek általánosan 20-50 ha közötti nagyságúak, így utánaszámol-
va 10-25 állategységet igényelnek.

60 61/2012. (VI.29.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korsze-
rűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
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ható, hogy a birtoktestre eredményesebb pályázat érkezett be. A titoktartási nyilatkozat miatt 
érthető, hogy az NFA nem ad pontos leírást arról, hogy a nyertes pályamunka mely pontok-
ban generált magasabb pontszámot. Az értékelési táblázat egységes, minden pályázóra nézve 
azonos tartalmú, amit a regisztrált pályázók részletes pályázati kiírás részeként a pályázatuk 
összeállításához kézhez kapnak, és segítségével előre kalkulálhatnak az elérhető pontszámaik-
kal, így úgy vélem, hogy a társadalom bíráló támadása e-ponton nem helytálló. 

g) További megjegyzésként rögzítem, hogy a több, azonos pontszámot elért, egy ugyana-
zon birtoktestre beérkezett pályázat közül az NFA sorsolással választja ki a nyertes pályamun-
kát. Úgy gondolom, helyesebb bírálati módszer lenne a Tft. előhaszonbérletre vonatkozó sza-
bályának analógiája alapján kiválasztani a nyertes pályázatot, és előhaszonbérleti jogosultság 
hiányában alkalmazni a sorsolási módszert. Véleményem szerint, ilyen fontos döntések során, 
nem adhatunk helyet szerencse elemnek. 

h) A haszonbérleti pályázatok kapcsán utoljára egy hiányosságra szeretnék rámutatni: a 
262/2010 (XI.17.) Korm. rendelet lehetőségként rögzíti, hogy – annak kizárása hiányában 
– a pályázó önként, vagy a bizottság felhívására írásban pótolhatja hiányosságait. A pályázati 
felhívás értelmében a pályázat érvénytelenségét vonja maga után az abban meghatározott 10 
nyilatkozat valamelyikének hiánya, továbbá a 12.3. pontban felsorolt 9 érvénytelenségi ok bár-
melyikének teljesülése. Az első haszonbérleti pályáztatási körben több mint 300 érvénytelen 
pályázat érkezett be, melynek oka valamely kötelezően csatolandó nyilatkozat vagy igazolás 
elmaradása volt. Tekintve az érvénytelen pályázatok magas számát, indokoltnak tartanám a 
hiánypótlásra történő felhívás lehetőségének alkalmazását. Azonban más – pályázati eljárá-
sokat lefolytató – állami szervezet gyakorlatával összhangban kizárásra került a hiánypótlás. 
Amennyiben ez jelentősen késleltetné a pályázati eljárás befejezését, fontosnak tartanám – 
másik megoldásként – a pályázati kiírás mellékleteként egy önellenőrzési lista kiadását, mely 
kiküszöbölné a hiány okozta érvénytelenséget. Úgy gondolom bármelyik lehetőség alkalma-
zása orvosolná a fent említett problémát, és segítené a versenysemlegesség minél magasabb 
szintű érvényesülését!

i) A leírtak ellenére úgy gondolom a nyilvános pályázatok útján történő haszonbérbe adás 
remek lehetőség a gazdáknak, hiszen a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által meghatározott 
évenkénti 1250 AK haszonbérleti díj, kedvező a helyben szokásos piaci árhoz viszonyítva. Az 
állam részére költségvetési bevételt jelent, amit vonatkozó jogszabályi keretek között használ-
hat fel.

j) A Szociális Földprogram eredményeinek vizsgálata során megállapítottam, hogy nem vál-
totta be a hozzá fűzött reményeket, mivel nagyon kevesen igényeltek. Fontos lenne a prog-
ramban résztvevő személyek számának növelése. Reklámozni kell a program létezését, annak 
pozitívumait. A települési önkormányzatok feladata lehetne megnyerni a szociálisan hátrá-
nyos helyzetű személyeket a részvételre, szórólapok, vagy levelek útján tájékoztatni őket a 
programról. Úgy gondolom, nem hagyhatjuk, hogy egy ilyen jó lehetőség elvésszen.

k) A közfoglalkoztatási program kapcsán meg kell említenem, hogy az 5 évre szóló va-
gyonkezelési szerződéseket megelőzően, egy éves megbízási szerződések keretében köttetek 
szerződések annak megvalósítására. A megbízási szerződéssel azt teszi lehetővé az NFA, hogy 
azok az önkormányzatok, melyek érvényes pályázatot nyújtottak be és ezt vállalják, akkor 
megbízás keretében az 5 éves vagyonkezelési szerződésre vonatkozó kormánydöntést meg-
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előzően is használatba vegyék a megpályázott területet, hogy a Magyar Állam által már rendel-
kezésükre bocsátott, kapcsolódó támogatási forrásokat időben fel tudják használni, azokat ne 
veszítsék el. A megbízási szerződések 2012. október 31. napjáig szóltak, így remélhetőleg ezen 
időpontot követően ingyenes vagyonkezelési szerződések keretében folytatódhat a program 
megvalósítása. A közfoglalkoztatási program csak akkor képes az általa kitűzött célok megva-
lósítására, ha az önkormányzatok ingyenesen jutnak a termőföldhöz, így nem halogathatják a 
vagyonkezelési szerződések megkötését!

l) A 2011. év végén kiírt haszonbérleti pályázatok elbírálása következtében a gazdák csak 
április, május környékén kerültek birtokba, így az NFA 2012. október 15. napjáig szóló meg-
bízási szerződésekkel hasznosította a földeket. A tavasszal kötött megbízási szerződések szá-
mos problémát generáltak. Egyrészt a gazdák nem tudtak igényelni sem egységes területalapú 
támogatást, sem gázolaj támogatást, tekintve, hogy a területalapú támogatás igénylésére 2012-
ben április 12. és május 15. között volt lehetőség, az első negyedévi gázolaj támogatást pedig 
május 31-ig lehetett igényelni. 

Másrészt a megbízási szerződés kötelezettjei az egyéves időtartamú szerződések révén el-
estek az őszi vetési időszak hozadékától, így csak a második félévben tudtak megfelelő hoza-
dékkal rendelkező termelést előállítani. Azon személyek vonatkozásában, akik a haszonbérleti 
pályázatokat megelőzően kötöttek megbízási szerződést egy ugyanazon termőföldre, termé-
szetesen érdekeltek akár fél éves szerződések kötésében is, amennyiben az a tartós használa-
tot biztosító haszonbérleti szerződés előzménye, és vállalják a fent említett hátrányokat is a 
jövőbeni megtérülés reményében.

Azok számára azonban, akik bármilyen hosszú távú hasznosítást biztosító szerződés hiá-
nyában, csak egy éves megbízási szerződéssel tudnak igénybe venni, egy általuk szükségesnek 
ítélt területet, azoknak fontos, hogy a megbízási szerződés ténylegesen egy gazdasági évre 
szóljon. Azonban jelezném, hogy ezen szerződés sem a gazdáknak, sem az államnak nem 
nyújt megfelelő megoldást. A szerződés értelmében nem végezhető értéknövelő beruházás, 
a gazdák nem végezhetnek talajjavító munkálatokat, nem változtatható művelési ág, míg az 
állam részéről évre-évre újabb feladatot jelent azok hasznosításának biztosítása. Az állam ré-
széről is fontos, hogy a földek olyan személyek használatában kerüljenek, akik megfelelően 
művelik azt, eleget tesznek a szerződésben vállalt kötelezettségeknek, és biztosítják az állami 
vagyon gyarapodását. Mindkét félnek elemi érdeke fűződik a hosszú távú hasznosításhoz, 
ezért arra kell törekedni, hogy a megbízási szerződések száma a minimálisra csökkenjen.

Úgy gondolom az állam egyik legfontosabb feladata a haszonbérlet, adásvétel, vagy vagyon-
kezelési szerződések útján történő hasznosítás sürgetése és biztosítása. Indokolt a megbízási 
szerződések létezése, mivel vannak olyan területek, melyek még nem találtak gazdára pályázati 
rendszeren keresztül, de arra kell törekednünk, hogy minél kevesebb terület legyen megbí-
zási szerződéssel műveltetve, hiszen feltártam annak hibáit, melyek orvosolásra szorulnak. 
Azonban, amíg szükséges azok alkalmazása, legyenek figyelemmel arra, hogy a szerződések 
ténylegesen egy gazdasági évre szólóan köttessenek.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet számos nehézségbe ütközött az elmúlt évek során, de 
munkája nélkülözhetetlen a társadalom számára. Úgy gondolom az általam javasolt módosí-
tásokkal egy eredményes, jól működő, a társadalom számára elfogadhatóbb rendszer épülne 
ki, mellyel biztosíthatnánk az agrárgazdaság jövőjét, hiszen tudják: „a termőföld pótolhatatlan 
nemzeti kincs” így fontos olyan szabályozási rendszer alkalmazása, amely mindenkinek kielé-
gítő lehetőségeket biztosít.
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dr. Pollák Kitti

Mérlegen az EVA - Az Egyszerűsített Vállalkozói 
Adó múltja, jelene és jövője1

Helyezés: Különdíj (Pénzügyi jog II. tagozat)
Témavezető: Dr. Kampler Béla, egyetemi docens

Bevezetés

A tanulmány célja, hogy feltárja az egyszerűsített vállalkozói adó (a továbbiakban: EVA) 
előnyeit és hátrányait mind az EVA adóalany, mind pedig az állam szempontjából, hiszen csak 
ekkor lehetséges az EVA megszüntetése körüli vita közepette az EVÁ-ról valós képet kialakí-
tani és az EVA jövőjére vonatkozóan érdemi javaslatokat tenni.

Tágabb szemszögből – de nem a tanulmány fő kérdéseként – szükséges ismertetni az EVA 
2003-as megjelenését a magyar adórendszerben. Ezt követően, de még a tanulmány első fe-
jezetében rövid bemutatásra kerül az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. 
törvény (a továbbiakban: EVA törvény) hatálya, valamint az évek során bekövetkezett főbb 
módosításai. Előrevetítenénk, hogy a tanulmány céljára tekintettel átfogóan sem az EVA tör-
vény rendelkezéseit, sem fiktív – egy adott EVA adóalanyra vonatkozó – jogeseteket nem 
elemzünk.

A tanulmány második fejezetében részletesen vizsgáljuk az EVA adóalany, illetve az állam 
szempontjából az EVA egyes előnyeit és hátrányait. Előre bocsátjuk, hogy az egyes megálla-
pításaink eltérő súllyal rendelkeznek képzeletbeli mérlegünkön. Továbbá hangsúlyozzuk, hogy 
a tanulmány különlegességét pontosan az adja, hogy nem az EVA megtartása melletti és elleni 
érveket sorolja fel, hanem megkísérel az EVA előnyeiről és hátrányairól egy objektív, minél 
teljesebb képet felvázolni. Értelemszerűen a tanulmányban ismertetésre kerülő egyes eleme-
ket érvként és ellenérvként is fel lehet használni az EVA megszüntetése körüli dilemmában.

A tanulmány harmadik és egyben utolsó fejezetében az EVA jövőjét mérlegeljük. Az ál-
talunk végzett elemzés eredményeképp az EVA jövőjére vonatkozó következtetéseink levo-
nását követően az EVA által kínált előnyök megtartására vonatkozóan számos alternatívát 
javasolunk, hiszen a jelen gazdasági helyzetben is mindenképp fontosnak ítéljük a kis- és 
középvállalkozói szektor valamely módon történő támogatását.

A kutatás során alkalmazott módszerekkel kapcsolatosan kijelenthetjük, hogy a témához 
kapcsolódó jogszabályokat és a témát érintő tanulmányokat alaposan megvizsgáltuk. Termé-
szetesen mind a papír alapú folyóiratok, mind az e-periodikák időről időre részletesen bemu-
tatják az EVA törvényt, valamint annak főbb módosításait, ám ezen túlmenően az EVÁ-val 
az általunk vizsgált aspektusból részletesen nem foglalkoznak.

1 A tanulmány eredeti lezárásának időpontja: 2012. február 20. 
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I. Az EVA bevezetése, az EVA törvény hatálya és főbb módosításai

1. Az EVA megjelenése a magyar adórendszerben

Az „egyszerűsített vállalkozói adó” fogalma először az MSZP 2002-2006-os kormányprogram-
jának VII. fejezet (Gazdaságpolitika) 4. 6. pontjában jelent meg, amelyben a szocialista párt 
ígéretet tett arra, hogy: „bevezetjük az Egyszerűsített Vállalkozói Adót (EVA)”.2 További célki-
tűzések között szerepelt a választási programban az, hogy: „választhatóvá tesszük az átalányadó-
zást, hogy csökkenjen az adminisztráció.”

Ezt követően az EVA a 2002. évi választási kampányprogramban tett és megtartott ígéret 
eredményeként az EVA törvénnyel került bevezetésre, amely 2003. január 1-jén lépett hatályba.

Az akkori kormány célul tűzte ki a kis- és középvállalkozások versenyképességének és gaz-
dasági aktivitásának fokozását, valamint ezzel párhuzamosan az adózási morál megerősítését, 
a szürkegazdaság kifehérítését, a költségvetési politika átláthatóságának és hatékonyságának 
növelését. Az EVA törvény indokolása alapján további célként szerepelt a kis- és a középvál-
lalkozások számára a nyomasztó – akár elkedvetlenítő hatását, akár költségvonzatát tekintve 
– adminisztrációs terhek könnyítése, a nyilvántartási kötelezettségek egyszerűsítése és az adó-
terhek mérséklése. A kormány az EVÁ-t már az első évben sikerként könyvelhette el, hiszen 
az EVÁ-ból származó teljesített bevétel az előirányzott bevételnek majdnem a kétszerese volt 
annak ellenére, hogy az EVA adóalanyoknak az EVA általi előnyök és hátrányok átgondolá-
sára igen kevés idő állt rendelkezésre, hiszen a 2003-as adóévre csak 2002. december 20-ig 
lehetett bejelentkezni, jóllehet az EVA törvényt csak 2002. november 15-én hirdették ki.3

Ha az EVA rövidítést alkotó szavakat egyenként vizsgáljuk, akkor adó alatt jogszabályban 
előírt, állammal szembeni, kényszer jellegű befizetési kötelezettséget értünk, amelyért a befi-
zetőnek semmilyen közvetlen ellenszolgáltatásra való joga nem keletkezik.4 Az EVÁ-ban sze-
replő vállalkozói kifejezés az adóalanyokra utal.5 Egyszerűsített adónak az EVA pedig egyrészről 
azért nevezhető, mert az EVA az egyes adónemeket kiváltja:6 egyéni vállalkozók esetében a 
vállalkozói személyi jövedelemadót és a vállalkozói osztalékalap utáni adót vagy átalányadót, 
az általános forgalmi adót; a jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 
egyéni cégek esetében a társasági adót, a tagnak juttatott osztalék utáni személyi jövedelem-
adót, a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadót és az általános forgal-
mi adót.7 Másrészről az EVA azért is egyszerűsített adó, mert bevezetésével a nyilvántartási 
kötelezettségek és az adminisztráció is egyszerűsödött. Így az egyszerűsített vállalkozói adó 
kifejezés megítélésünk szerint meglehetősen találó.

2 Itt érdemes megjegyezni, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara már 1999-ben is kidolgozott a 2002-es 
EVA koncepcióhoz hasonló adóreform javaslatot. Lásd: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Évkönyve, Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest, 1999. 84. o.

3 Ezáltal a törvényalkotók az EVA bevezetésénél az államháztartási törvényben az adózást érintően előírt 45 napos 
felkészülési időt megrövidítették. Erre számos 2003-as cikk hívta fel a figyelmet például: Heti Világgazdaság, 
2003. (25. évf.) 1. sz. 99. o.

4 BALOGH László - HUSZTY András - LOSONCZ Miklós - SOLT Katalin: Bevezetés a pénzügyekbe, TRI-MES-
TER Bt., Tatabánya, 2007. 174-175. o.

5 Lásd: EVA törvény 2. §
6 EVA törvény általános indokolása alapján
7 Az EVA bevezetése óta bekövetkezett változásokra tekintettel a NAV által összefoglalt EVÁ-ra vonatkozó 

2011. évi legfontosabb szabályok alapján: http://www.apeh.hu/data/cms189248/Az_egyszerusitett_vallalko-
zoi_ado_2011._evi_legfontosabb_szabalyai.pdf, Letöltés dátuma: 2012. február 9. 
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Az EVA az adóalanyok bevételét terhelő adó, amely a központi költségvetést illeti meg. Az 
1. számú táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy az EVÁ-ból származó bevételek az EVA 
bevezetése óta folyamatosan növekednek.

1. táblázat
A központi költségvetés éves bevételei a 2003-2011 évben,

a gazdálkodó szervezetek befizetéseire ezen belül is az EVÁ-ra vonatkoztatva8

Bevételi Főösszeg Gazdálkodó Szervezetek 
befizetései EVA

Előirányzat
(Millió Ft.)

Teljesített
(Millió Ft.)

Előirányzat
(Millió Ft.)

Teljesített
(Millió Ft.)

Előirányzat
(Millió Ft.)

Teljesített
(Millió Ft.)

2003 4 804 656,5 4 938 219,9 634 178,4 621 449,6 16 000,0 31 020,2

2004 5 488 216,5 5 333 097,5 781 350,2 802 642,8 54 500,0 67 005,1

2005 5 883 157,8 6 456 669,5 813 177,4 849 391,0 75 300,0 91 365,1

2006 5 923 539,9 6 549 197,8 935 861,8 996 778,8 154 400,0 143 115,1

2007 6 669 545,1 7 100 009,6 1 131 786,8 1 119 235,1 168 200,0 152 812,2

2008 7 899 542,1 8 159 285,1 1 169 642,1 1 172 370,0 168 713,9 166 537,0

2009 8 285 171,5 8 324 226,2 1 251 534,1 1 017 459,1 172 900,0 169 703,5

2010 12 764 719,3 13 168 448,1 1 124 946,9 1 125 797,6 182 600,0 181 879,5

2011 12 974 191,6 13 222 642,6 1 182 594, 1 1 210 211,7 180 100,0 172 272,6

Míg 2003-ban, az EVA bevezetése évében az EVÁ-ból származó teljesített bevétel 
31 020,2 millió Ft, addig 2010-ben ezen összeg már – a 2003-as értéknek közel a hatszorosa – 
181 879,5 millió Ft, amely a központi költségvetés bevételi főösszegének közel 1,38 % 
(2. táblázat alapján) tette ki. Habár jelentéktelennek tűnik ezen érték, mégis, ha ezen összeget 
a gazdálkodó szervezetek befizetéseivel vetjük össze, akkor kiderül, hogy az évek során az 
EVA a gazdálkodó szervezetek befizetéseinek 5-16 % közötti befizetését jelentette, amely már 
egyáltalán nem elhanyagolható eredmény.

8 Forrás: A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2004. évi C. törvény, a Magyar 
Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 2005. évi CXVIII. törvény, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. 
évi XCIX. törvény, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2007. évi CXXVIII. 
törvény, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény, a 
Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény, a Magyar Köz-
társaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény, a Magyar Köztársaság 2010. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény, a Magyar Köztársaság 2011. évi költség-
vetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény alapján saját szerkesztés
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2. táblázat
A központi költségvetés éves bevételei a 2003-2011 évben,

a bevételi főösszeg és az EVA egymáshoz viszonyított arányára (%) tekintettel9

Bevételi Főösszeg
Bevételi Főösszeg

és az EVA egymáshoz
viszonyított aránya (%)

EVA

Előirányzat
(Millió Ft.)

Teljesített
(Millió Ft.)

Előirányzat/ 
Előirányzat

Teljesített/ 
Teljesített

Előirányzat
(Millió Ft.)

Teljesített
(Millió Ft.)

2003 4 804 656,5 4 938 219,9 0,33 0,62 16 000,0 31 020,2

2004 5 488 216,5 5 333 097,5 0,99 1,25 54 500,0 67 005,1

2005 5 883 157,8 6 456 669,5 1,27 1,41 75 300,0 91 365,1

2006 5 923 539,9 6 549 197,8 2,60 2,18 154 400,0 143 115,1

2007 6 669 545,1 7 100 009,6 2,52 2,15 168 200,0 152 812,2

2008 7 899 542,1 8 159 285,1 2,13 2,04 168 713,9 166 537,0

2009 8 285 171,5 8 324 226,2 2,08 2,03 172 900,0 169 703,5

2010 12 764 719,3 13 168 448,1 1,4 1,38 182 600,0 181 879,5

2011 12 974 191,6 13 222 642,6 1,38 1,3 180 100,0 172 272,6

Az EVA igazi különlegesség az adórendszerünkben, amely egyértelműen nem sorolható a 
jövedelemadók közé, hiszen csak a bevételt terheli és az ÁFÁ-t is kiváltja.10 Ezzel kapcsolat-
ban felmerülhet bennünk kérdésként az is, hogy az EVA mennyire EU-konform, hiszen ép-
pen Magyarország uniós csatlakozásának küszöbén került bevezetésre. 2003 nyarán az Euró-
pai Unió és a Pénzügyminisztérium képviselői között lezajlott egyeztető tárgyalások során az 
EU részéről még semmilyen aggály nem merült fel az EVÁ-ra vonatkozóan.11 Magyarország 
2004. május 1-jei uniós csatlakozása után azonban az Európai Bizottság úgy vélte, hogy az 
EVA akkori formájában nem áll összhangban a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogsza-
bályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelvvel.12 Az Európai 
Bizottság nem magát az átalányadó létét, a kis- és középvállalkozóknak nyújtott kedvezményt, 
9 Forrás: Saját szerkesztés
10 Az EVA előképének az SZJA-ban alkalmazott átalányadót tekinthetjük. FÖLDES Gábor - ERDŐS Éva: Egysze-

rűsített vállalkozói adó In: SIMON István (szerk.): Pénzügyi jog II., Osiris Kiadó, Budapest, 2007. 207. o.
11 Ellentétben a magyar vállalkozókkal, akik már az uniós csatlakozás előtt is megkérdőjelezték az EVA EU-kon-

formitását. Lásd: TÓTH Ágnes - TÓTH I. János: Az Egyszerűsített Vállalkozási Adó (EVA) tapasztalatai 2003. 
elemzése alapján, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet, Budapest, 2003. 
18. o. http://www.gvi.hu/data/papers/eva_2003.pdf, Letöltés dátuma: 2012. január 14.

12 Frits Bolkestein belső piaci ügyekért felelős biztos szóvivőjének nyilatkozata alapján. Lásd: EU-vonal http://kulugy.
devel.erba.hu/display_new/index.php?op=velemeny&modul=15&id=1079, Letöltés dátuma: 2012. január 14. 
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az adózás egyszerűsítését kifogásolta, hanem azt, hogy az ÁFA-fizetésben az EVA verseny- 
előnyt jelent más tagállam kisvállalkozójával szemben,13 illetve az EVA alkalmazásával kisebb 
adóbevételek folynak be. A Pénzügyminisztérium a kezdetektől fogva arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy az EVÁ-ra vonatkozó szabályozás megfelel az uniós jogszabályoknak és az 
EU közös kasszáját semmilyen veszteség nem éri.14 Erről hosszú vizsgálódások után – 2005-
re – az EU-t is sikerült meggyőzni. Sőt az EU ÁFA Bizottságától az EVA innovatív minősítést 
kapott és az EU kijelentette, hogy az EVA alapvető uniós adópolitikai célokat is – így például 
az adórendszer egyszerűsítését, az adóelkerülés visszaszorítását – szolgál.15

Továbbá megállapíthatjuk, hogy az EVA bármennyire is hungarikum, összhangban áll a 
nemzetközi trenddel. A nemzetközi szakirodalom az EVÁ-t a presumptive taxation azaz 
„adómeghatározáson alapuló adózás” körébe tartozó adófajtának tekinti.16 Ahmed és Stern 
a presumptive taxation fogalmát a következőképp határozta meg: „a ’presumptive taxation’ 
kifejezés számos olyan eljárást takar, amely során a kívánt adóalapot nem önmagában hatá-
rozzák meg, hanem az néhány egyszerű indikátorból következik, amelyeket sokkal könnyebb 
meghatározni, mint magát az adóalapot.”17 Az EVA az úgynevezett lump sum tax (átalány-
adók) csoportjában sorolható,18 és azon adófajtákhoz hasonlít, amelyek az adó mértéket va-
lamilyen teljesítményindikátor alapján határozzák meg. A presumptive taxation előnyeit és 
céljait – amelyre az EVA bevezetésekor az akkori kormány is hivatkozott – a nemzetközi 
szakirodalom is alátámasztja.19

2. Az EVA törvény hatálya 

Az EVA magyar adórendszerben való megjelenésének körülményeinek ismertetését köve-
tően szükséges röviden meghatároznunk az EVA törvény tárgyi és személyi hatályát. A tárgyi 
hatály meghatározásával arra a kérdésre kapunk választ, hogy mire, illetve milyen ügyben kell 
alkalmazunk az EVA törvényt; a személyi hatály pedig arra ad feleletet, hogy kikre terjed ki 
az EVA törvény hatálya. 

13 EU contra EVA In: Heti Világgazdaság, 2004. (26. évf.) 20. sz. 121-122. o. 
14 EU-vonal: http://kulugy.devel.erba.hu/display_new/index.php?op=velemeny&modul=15&id=1079 Letöltés 

dátuma: 2012. január 14. 
15 EU-vonal: http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=1684 Letöltés dátuma: 2011. január 14.; EVA ki-

űzetése In: Heti világgazdaság, 2011. (33. évf.) 44. sz. 11. o.
16 Egyetértek Semjén András, Tóth István János, Fazekas Mihály azon álláspontjával, hogy a fordítás szempontjából 

előnyösebb az „adómeghatározáson alapuló adózás” kifejezés használata, mint a fordításnak megfelelő „adómeg-
állapításon alapuló adózás” elnevezés, hiszen ez utóbbi az adóellenőrzés során feltárt adóhiány miatti adó megál-
lapítással összetéveszthető. Lásd: SEMJÉN András - TÓTH István János - FAZEKAS Mihály: Az egyszerűsített 
vállalkozói adó (eva) tapasztalatai vállalkozói interjúk alapján In: SEMJÉN András - TÓTH István János (szerk.): 
Rejtett gazdaság, MTA Közigazgatástudományi Intézet, Budapest, 2009. 131. o.

17 AHMED Ehtisham - STERN Nicholas: The Theory and Practice of  Tax Reform in Developing Countries, 
Cambrige University Press, Cambrige, 1991. 276. o. 

18 DEÁK Dániel: Hungary in international tax planning, Amsterdam IBFD, 2003. 11. o.; Európai Bizottság: Szak-
értői Csoport Jelentésének Melléklete alapján http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_mea-
sures/regmod/regmodannex_en.pdf, Letöltés dátuma: 2012. január 20.

19 Lásd részletesen: PASHEV Konstantine: Tax Compliance of  Small Business in Transition Economies: Lessons 
from Bulgaria, Andrew Young School of  Policy Studies, Georgia State University, 2005., http://aysps.gsu.edu/
isp/files/ispwp0510.pdf  Letöltés dátuma: 2011. január 20.; 

 Dagney FAULK - Jorge MARTINEZ-VAZQUEZ - Sally WALLACE: Taxing Potential Income: A Second Look 
at Presumptive Taxes, International Studies Program, Andrew Young School of  Policy Studies, George State 
University, 2006, http://aysps.gsu.edu/isp/files/ispwp0632.pdf, Letöltés dátuma: 2012. február 9.; THURONYI 
Victor (szerk.): Tax Law Design and Drafting, International Monetary Fund, Washington, D.C., 1996. 401-433. o.
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2.1. Az EVA törvény tárgyi hatálya

Az EVA törvény tárgyi hatálya az adóalanynak vállalkozási tevékenységéből származó be-
vételére és az e bevétellel összefüggő adókötelezettségére terjed ki.20 

2.2. Az EVA törvény személyi hatálya

A törvényalkotó már az EVA bevezetésekor részletesen meghatározta az EVA adóalanyiság-
hoz szükséges konjunktív feltételeket: az EVA adóalanyiságra jogosító szervezeti formákat, az 
EVA adóalanyiság részletes kritériumait és az EVÁ-hoz kapcsolódó bejelentési kötelezettséget.21 

2.2.1. Az EVA adóalanyiságra jogosító szervezeti formák
Az EVA igénybevételére a következő vállalkozási formák jogosultak: az egyéni vállalkozó, a 

közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az erdő-
birtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda [2003. 
január 1-jétől hatályos EVA törvény 2. § (2) bek. a) - i) pontjai alapján].

Az EVA adóalanyiságra jogosító szervezeti formák köre az évek során bővült: először 2005-
ben a közjegyzői irodával és a lakásszövetkezettel az adókról, járulékokról, egyéb költségvetési 
befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény alapján a köz-
jegyzőkről szóló, illetőleg a lakásszövetkezetekről szóló törvénnyel való összhang megterem-
tése végett. Ezt követően 2010. január 1-jétől EVA adóalany lehet az egyéni cég is az egyéni 
vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösz-
tönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXVI. törvény következtében.

Továbbá itt érdemes megvizsgálnunk azt is, hogy az EVA törvényben meghatározott egyéni 
vállalkozó definíciója mennyiben egyezik meg az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről 
szóló 2009. évi CXV. törvényben (a továbbiakban: Evtv.) található fogalommal. Megállapít-
hatjuk, hogy az EVA törvény egyéni vállalkozó alatt22 tágabb kört ért, mint az Evtv.23

20 Az EVA törvény tárgyi hatálya lényegében nem változott az évek során sem. Lásd: HADI László (szerk.): Az új 
adójog magyarázata 2003., Hvgorac Lap- és könyvkiadó Kft., Budapest, 2003. 691. o.

21 2012. február 9-én hatályos EVA törvény 2. § (1) bek.: „Adóalany az a személy, amely (aki) megfelel az e törvény-
ben meghatározott valamennyi feltételnek, valamint

 a) az állami adóhatóságnak bejelenti, hogy az adóévben adókötelezettségeit e törvény rendelkezései szerint telje-
síti, vagy

 b) az állami adóhatóság e törvény külön rendelkezése alapján az adóévre adóalanyként tartja nyilván”.
22 2012. február 9-én hatályos EVA törvény 21. § (1) bek.:
 „1. egyéni vállalkozó:
 a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerint egyéni vállalkozóként 

nyilvántartott személy,
 b) a közjegyző,
 c) az önálló bírósági végrehajtó,
 d) az egyéni szabadalmi ügyvivő,
 e) az ügyvéd (kivéve, amennyiben az ügyvédi tevékenységet ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként 

folytatja),
 f) a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély,
 g) a gyógyszerészi magántevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély;
 h) az egyénileg tevékenykedő európai közösségi jogász (kivéve, amennyiben e tevékenységet ügyvédi társulás 

tagjaként vagy alkalmazottként végzi).”
23 2012. február 9-én hatályos Evtv. 2. § (1)-(2) bek. értelmében egyéni vállalkozó:
 „(1) Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általá-

nos szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés 
céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.



153

2.2.2. Az EVA adóalanyiság részletes kritériumai
Az EVA adóalanyiság kritériumai olyan feltételek, amelyeknek együttesen meg kell valósulni 

ahhoz, hogy az adózó EVA adóalannyá válhasson. Jelen tanulmány nem elemzi részletesen 
e feltételeket, hiszen ezeket az EVA törvény 2. §-a pontosan és közérthetően meghatározza. 
Ellenben érdemes kiemelni egyes kritériumokat, amelyek felett az adózók gyakran átsiklanak. 
Így például azt, hogy az EVA adóalanyiság részletes kritériumainak alapja, hogy egyes feltéte-
leknek fenn kell állniuk az EVA szerinti adózás választását megelőző naptári évben és az azt 
megelőző adóévben is. Ez önmagában foglalja azt a feltételt, hogy újonnan alakult vállalkozás 
nem választhatja az EVA szerinti adózást. Továbbá az EVA törvény meghatározott tevékeny-
ségeket folytató adózók körét kizárja az EVA adóalanyi körből. Ilyen tevékenység például a 
jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény 
hatálya alá tartozó tevékenységek. Az EVA adóalanynak belföldi pénzforgalmi számlával is 
rendelkezni kell, emellett nem állhat végelszámolás, bíróság által jogerősen elrendelt felszá-
molás hatálya alatt. Ezen felül az EVÁ-t választó gazdasági társaság tagja csak magánszemély 
lehet. 

Ennek következtében kijelenthetjük, hogy az EVA egy privilegizált, kedvezményes adófajta, 
amely nem illeti meg automatikusan a törvényben felsorolt gazdálkodó szervezeteket. A belé-
pés feltételekkel történhet csak meg, amelyeknek az EVA szerinti adózás fennállása alatt is fo-
lyamatosan teljesülniük kell. Az EVA adóalanyiság megszűnését vonja maga után, ha az EVA 
adóalany bármely törvényi kritériumot megszeg. Ehhez kapcsolódva megjegyezzük, hogy az 
EVA törvény 3. §-ában találjuk az EVA adóalanyiságot megszüntető okokat. 

3. Az EVA szabályainak változása annak bevezetése óta

Az EVA törvény rendelkezései bevezetésük óta több ponton nagymértékben módosultak, 
illetve szigorodtak. Az alábbiakban kifejezetten az EVA törvény legfontosabb módosításait 
ismertetjük röviden, az EVA törvénnyel kapcsolatos egyes törvények változásait (így például 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény, etc.) nem kerülnek ezen alfejezetben bemutatásra.

2003-ban az EVA törvényt az egyes adótörvények módosításáról szóló 2003. évi XVIII. 
törvény módosította. A főbb változtatások, amelyek az EVA adóalap kiszámítását és az EVA 
adóelőleg befizetését érintették, 2003. január 1-től visszamenőlegesen voltak hatályban.

2004-ben az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények 
módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény átfogóan módosította az EVA törvény számos 
rendelkezését, így például az EVA adóalanyiság feltételeit és megszűnését, az adóalap megha-
tározását, a bevallás benyújtásának határidejét, az egyes más adókra, számviteli kötelezettsé-
gekre vonatkozó különös szabályokat, amelyek kiegészültek a szakképzési hozzájárulással is. 
Ezen évben talán mind közül a leglényegesebb változás az EVA árbevételének összeghatárára 
vonatkozóan történt, amely 15 millió Ft-ról 25 millió Ft-ra emelkedett. 

 (2) E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni
 a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységre,
 b) a magán-állatorvosi tevékenységre,
 c) az ügyvédi tevékenységre,
 d) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre,
 e) a közjegyzői tevékenységre,
 f) az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre.”
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2005-ben az előző évhez képest kisebb változások történtek. Az adókról, járulékokról és 
egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2004. évi CI. törvény 
értelmében – amely 2005. január 1-jével lépett hatályba – új EVA adóalanyként megjelent az 
egyéni vállalkozó fogalma alatt az „egyénileg tevékenykedő európai közösségi jogász”. To-
vább módosult az EVA adóalap kiszámítása is. 

Ellentétben a 2005-ös évvel, 2006-ban az EVA törvény számos módosításon ment ke-
resztül, – az EVA törvény rendelkezéseit több törvény is megváltoztatta – amelyek közül a 
legjelentősebbek a következőek: 2006. január 1-jétől az adókról, járulékokról és egyéb költ-
ségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény alapján 
az EVA törvény kiegészült egy preambulummal, ugyanezen törvény bővítette az EVA adó-
alanyok körét, módosította az EVA adóalanyiság megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket és 
az egyes eljárási, illetve az egyes más adókra, számviteli kötelezettségekre vonatkozó különös 
szabályokat. Továbbá 2006-tól az EVA adóalanya lehet az is, aki közösségi adószámmal ren-
delkezik.24 Végül a 2006-ban történt évközi módosítást követően, az egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény értelmében 2006. október 1-jétől az 
EVA mértéke emelkedett: a pozitív adóalap 25%-ára. E törvényben került módosításra az 
EVA adóalap kiszámítása, illetve egyes eljárási kérdések is.

2007-ben újra egy viszonylag „csendesebb” év következett be az EVA törvény változások 
történetében: ám ekkor került többek között bevezetésre az elektronikus adóbevallóknak járó 
kedvezmény, továbbá egyéb kedvezmények, amelyek az EVA adóalapját csökkentik.25

2008. január 1-jétől az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény-
nyel módosult az EVA törvény az adóalanyiság megszűnésére, a bevétel meghatározására, a 
társasági adóra vonatkozó rendelkezései. A törvényalkotó az utalvány fogalmát is pontosab-
ban meghatározta.

Ezt követően a 2009-es évi módosítások az EVA adóalanyok szempontjából kifejezetten 
kedvezőtlennek minősíthetőek. Egyrészről az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról 
szóló 2008. LXXXI. törvény 214. § a.) pontja alapján növekedett az EVA adóalanyok ad-
minisztrációs kötelezettsége (az EVA adóalanynak a beszerzésekről kapott bizonylatok te-
kintetében is számlatartási kötelezettsége lett). Másrészről jelentős az EVA adóalany szem-
pontjából szintén hátrányos változtatás volt az, hogy 2009. február 1-jétől az EVÁ-s társas 
vállalkozásoknak cégautó adót kell fizetni. Az EVÁ-s egyéni vállalkozókat – mivel költséget 
nem számolhatnak el – cégautó adó-kötelezettség a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 
törvény alapján nem terhelte.

2010-ben az EVA törvény leglényegesebb változásait a közteherviselés rendszerének át-
alakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény tartalmazta. Ennek 
értelmében 2010. január 1-jétől az EVA mértéke a pozitív adóalap 30 %-ára növekedett. Az 
EVA törvény ezen része továbbá kiegészült egy magasabb, 50 %-os mértékkel is, amelyet a 
bevételnek az értékhatárt meghaladó része után kell fizetni, ha az EVA adóalany bevétele 
meghaladja az EVA adóalanyiság választására jogosító (ekkor még 25 millió Ft-ban megha-
tározott) értékhatárt. A további módosítások többek közt az EVA adóalapjának kiszámítása, 
az adóalanyiság megszűnése, a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó EVA adóalany ese-
tében a bevallás benyújtásának határideje tekintetében történt, valamint pontosításra került a 
kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó társadalombiztosítási járulék kötelezettsé-
gére vonatkozó rendelkezés.

24  Lásd részletesen: Tájékoztatás a közösségi adószám megléte miatt az eva-adóalanyiság megszüntetésével érintett 
adózók 2006. évre az eva hatálya alá történő visszajelentkezésével kapcsolatban http://www.apeh.hu/magyar_ol-
dalak/archiv/adoinfo/eva/eva_kozosseg_m.html Letöltés dátuma: 2012. február 9.

25  Lásd részletesen: az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXXI. törvény 
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2011-ben az EVA törvényt érintő módosítások jogtechnikai jellegűek voltak. Az adó- és 
járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az eu-
rópai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény az EVA törvény tekintetében a 
pontosítások mellett a következőket tartalmazza: innentől kezdve az EVA adóalany számára 
lehetővé teszi azt, hogy annak szünetelése esetén nem kell rendelkeznie a törvényben meg-
határozott kötelezettségek betartása mellett pénzforgalmi bankszámlával. Továbbá az EVA 
adóalanyiság nem szűnik meg, ha az egyéni vállalkozónak minősülő magánszemély adóalany 
tevékenységét cselekvőképességének korlátozását követően, nevében és javára törvényes kép-
viselője folytatja. Végül többek közt megszűnik a kötelező vállalkozói bevétel elérése, ha az 
egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti, vagy ha az adózó a családok támogatásáról szóló 
törvényben meghatározott gyermekgondozási segélyben vagy a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási díjban részesül.

2012-ben – a 2011 őszén lezajlott EVA körüli viták után – az EVA mértéke radikális mér-
tékben megemelkedett: 30% helyett immár 37%-ot kell befizetnie az adózónak, amennyiben 
az egyszerűsített adózást választja. Ha azt vesszük figyelembe, hogy 10 évvel ezelőtt, az EVA 
bevezetésekor még csak 15%-ban volt meghatározva az EVA adókulcsa, akkor egyértelműen 
láthatjuk a kormány mozgásterének szűkülését és a kisvállalkozók helyzetének meredek rom-
lását. Emellett 2012-ben bővült azok köre, akik igénybe vehetik az EVÁ-t: az igénybevétel 
összeghatára 25 millió Ft-ról 30 millió Ft-ra emelkedett.26 

E fejezet végén megállapíthatjuk, hogy EVA törvényben található rendelkezések folyama-
tos, évről évre történő változtatása következtében a jelenlegi EVA törvény – habár struktú-
ráját és célját tekintve megegyezik – jelentősen szigorúbb, mint az eredeti 2003. január 1-jén 
hatályos EVA törvény.

II. Mérlegen az EVA előnyei és hátrányai

E fejezetben – az EVA bevezetésének körülményeit, az EVA törvény hatályának és főbb 
módosításainak megismerését követően – részletesen megvizsgáljuk az EVÁ-nak az EVA 
adóalanyok részére, illetve az állam számára biztosított előnyeit és hátrányait annak érdeké-
ben, hogy az EVÁ-ról valós és objektív képet tudjunk kialakítani. 

1. Az EVA előnyei és hátrányai az EVA adóalanyok számára

1.1. Az EVA előnyei az EVA adóalanyok számára

Az EVA bevezetésének céljai közt szerepelt az egyéni vállalkozók, illetve a kis- és középvál-
lalkozások versenyképességének növelése az adó- és adminisztrációs terhek csökkentésével, 
egyszerűsítésével. Ennek következtében az EVA adóalanyok szempontjából az EVA leggyak-
rabban hangsúlyozott előnye a már nevében is megjelenő egyszerűsége. Ezen egyszerűsítés 
többirányú: egyrészről magában foglalja már az egyszerűsített adó kifejezésnél tárgyaltakat,27 

26 Lásd: az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
27 Lásd: I.1 fejezet. Az EVA megjelenése a magyar adórendszerben
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nevezetesen azt, hogy az EVA adóalany egyes adókötelezettségek alól mentesül, mert azt az 
EVA fizetésével már teljesíti.

Másrészről az egyszerűsítés egyszerűbb adminisztrációt is jelent. Sok kis- és középvállalko-
zás esetében az adójogszabályok betartásában nem az adóalanyok szándéka, hanem a megfe-
lelő adminisztratív infrastruktúra, valamint a könyvelésben jártas munkaerő hiányzik. Tehát az 
egyszerűbb adminisztráció a társadalom középrétegeinek életképességének fennmaradásához 
is hozzájárul. Az egyszerűsítés következtében az EVA adóalanyok időt és energiát nyerhetnek, 
adminisztrációs költségeiket csökkenthetik. Habár az adminisztráció könnyebbségének reális 
előnyként való megjelenésében eltérő véleményeket is találunk.28

Harmadrészről az egyszerűsítés az EVA törvényben is fellelhető, hiszen a törvény egyszer-
re szabályoz anyagi és eljárásjogi kérdéseket. Ezáltal az EVA adóalanyok számára megkönnyíti 
az adózást, hiszen nem kell külön-külön törvényekben keresni a rájuk vonatkozó szabályokat. 
Természetesen figyelemmel kell lenni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényre és 
az EVA adóalanyokra vonatkozó más törvények rendelkezéseire is. 

Negyedrészről az EVA bevallása sem bonyolult. Az EVA adóalany az EVA adóalapját és 
az EVÁ-t adóévenként állapítja meg és vallja be [EVA törvény 11. § (1) bek.]. Az EVA tör-
vény részletezi a bevallás benyújtásának határidejét is,29 amely az évek során a következőképp 
módosult: 

a.) a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany esetében:
•	 a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi 

LXXVII. törvény 171. § a). pontja alapján a bevallás benyújtásának időpontja az adóévet 
követő év február 15-éről február 25-ére változott azért, hogy az EVA adóalanynak a 
bevallás elkészítésére hosszabb idő álljon rendelkezésre. 

•	 az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosí-
tásáról szóló 2005. évi CXIX. törvény 181. § (3) bekezdés 1. pontja alapján pedig abban 
az esetben, ha az adóalanyiság év közben szűnt meg, akkor a bevallás benyújtásának 
időpontja az adóalanyiság megszűnését követő 30 nap. Erre korábban 45 nap állt ren-
delkezésre. Ezen módosítást az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseivel való 
összhang megteremtése indokolta.

b.) a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében: 
•	 az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosí-

tásáról szóló 2003. évi XCI. törvény 67. § (1) bekezdése alapján a benyújtás határideje 
már konkrét időpontban kerül meghatározásra, amely az adóévet követő év május 31., ha 

28 SEMJÉN - TÓTH (2009) i. m. 139. o.
29 A 2003. január 1-jén hatályos állapot alapján az EVA törvény 11. § (3) bekezdése:
 „A bevallás benyújtásának határideje:
 a) a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany esetében az adóévet követő év február 15., ha 

azonban az adóalanyiság év közben szűnt meg, akkor az adóalanyiság megszűnését követő 45. nap;
 b) a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében az adóévre (az üzleti évre) vonatkozó beszá-

moló letétbe helyezésére a számvitelről szóló törvényben előírt határidő.”
 A 2012. február 9-én hatályos állapot alapján az EVA törvény 11. § (3) bekezdése:
 „A bevallás benyújtásának határideje:
 a) a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany esetében az adóévet követő év február 25., ha 

azonban az adóalanyiság év közben szűnt meg, akkor az adóalanyiság megszűnését követő 30. nap;
 b) a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében az adóévet követő év május 31., ha azonban 

az adóalanyiság év közben szűnt meg, akkor az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utol-
só napja.”



157

pedig az adóalanyiság év közben szűnt meg, akkor az adóalanyiság megszűnését követő 
150. nap.

•	 az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CLVI. törvény 412. § (1) bekezdése alapján, ha az adóalanyiság év közben szűnt meg, 
akkor az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napja a be-
vallás benyújtásának határideje.

Ezen változások, álláspontunk szerint, a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó 
EVA adóalany tekintetében meglehetősen előnyösek. A törvényalkotó azon szándéka, hogy 
hosszabb időt biztosítson az EVA adóalanynak a bevallás benyújtására, igen kedvező, habár 
az EVA adóalanynak ezáltal egy újabb határidőre kell figyelnie. Másrészről az adóalanyiság 
megszűnésekor a bevallás benyújtására nyitva álló 30 napos határidőt elegendőnek véljük. A 
számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalanyok esetében örvendetesnek ítéljük a 
törvényalkotó azon lépését, hogy konkrét napban (május 31.) határozta meg a bevallás be-
nyújtásának határidejét. Ellenben a legújabb módosítást annak ellenére, hogy így akár az EVA 
adóalanynak a bevallás benyújtására több idő áll rendelkezésre, nem tartjuk sem a jogalkotás 
szempontjából – hiszen e §.-ban konkrét napokban lévő meghatározást találunk, – sem az 
adóalany szempontjából – mert ez nem egy pontos időpont – pozitív változásnak.

Az előbbi rendelkezésekhez tartozik az is, hogy az EVA adóalany az adóévre megállapított 
EVÁ-t – az adóévben már megfizetett adóelőlegek beszámításával – a bevallás benyújtásá-
ra előírt határidőig köteles megfizetni. Abban az esetben, ha az adóévben már megfizetett 
adóelőlegek összege meghaladja az adóévre megállapított EVÁ-t, a különbözetet az adóalany 
bevallásában az igény (bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban a bevallás benyújtá-
sára előírt határidő napjától (esedékességtől) jogosult visszaigényelni [EVA törvény 12. § (5) 
bek.]. A visszaigényelt különbözetet az állami adóhatóság az adóalany belföldi pénzforgalmi 
számlájára utalja vissza [EVA törvény 12. § (6) bek.]. Ezen visszaigénylési lehetőség kifejezet-
ten pozitív, hiszen az adókülönbözet (adótöbblet), amelyet az EVA adóalany már befizetett, 
nem raktározódik el egyik évről a másikra. Az EVA adóalany számára ennél már csak az lenne 
előnyösebb, ha az állami adóhatóság az adókülönbözetet visszaigénylés nélkül azonnal vissza-
utalná az EVA adóalany belföldi pénzforgalmi számlájára. 

Ötödrészről az EVA adóalap kiszámítása is igen egyszerű. Az EVA törvény meghatározza a 
bevétel kiszámítását: a bevételt növelő és csökkentő tételeket is, ezáltal az EVA adóalany saját 
maga is ki tudja kalkulálni az EVA adóalapját.30

Az EVA adóalany szempontjából a következő lényeges előny az, hogy az EVA egy választ-
ható adónem, azaz az EVA törvény nem kötelez senkit sem EVA szerinti adózásra. Továbbá, 
ha az adóalany EVA adóalanyiság mellett dönt és megfelel az EVA törvényben meghatározott 
valamennyi feltételnek, akkor nem kell minden évben külön bejelentenie azt, hogy EVA adó-
alany kíván maradni. Sőt az EVA adóalanyiság alatt is fennáll az EVA adóalany szabad akarata 
arra vonatkozóan, hogy meddig kíván EVA adóalany maradni. 

Az EVA továbbá egy kiszámítható adó. Ennek köszönhetően az EVA adóalanyok képesek 
előre tervezni. A törvényalkotó az adószabályokat sok esetben év közben is jelentősen mó-
dosítja és emiatt az adóalanyok kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek, amely következtében 
nem képesek hosszabb távra tervezni. Az EVA pont ezt teszi lehetővé annak ellenére, hogy 
az EVA bevezetése óta (nevezetesen 2006-ban) évközi jelentős módosításoknak is tanúi le-

30  Lásd részletesen: 2012. február 9-én hatályos állapot EVA törvény 6. § - 8. § 
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hettünk. Az EVA adóelőleg negyedéves ütemezése pedig akár pozitívan is felfogható, ha az 
adóalanyok fizetési kötelezettségeinek tervezhetősége szempontjából vizsgáljuk.31 

Az EVA további előnye az is, hogy az EVA adóalanyok adózással összefüggő nyilvántartási 
kötelezettségeit is csökkenti. Ráadásul a közkereseti társaság, a betéti társaság és a korlátlan 
mögöttes felelősséggel működő egyéni cég az EVÁ-val összefüggő nyilvántartási kötelezett-
ségeit vagy az EVA törvény 4. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően vezeti, vagy 
a számvitelről szóló törvény előírásai szerint, a kettős könyvvitel rendszerében teljesíti [EVA 
törvény 4. § (3) bek.]. Ezen adóalanyoknak a nyilvántartási kötelezettség tekintetében tehát 
választási lehetőséget is biztosít az EVA törvény. 

Az EVA adóalanyok által további el nem hanyagolható előnynek minősíthető az is, hogy 
az EVA egy átlátható adózási forma, – megértése és alkalmazása is könnyebb például a társa-
sági adóhoz képest – amelynek köszönhetően az EVA adóalany kevésbé számíthat hatósági 
ellenőrzésre.32

Végül az EVA adóalanyok egy csoportjának az EVA az adókötelezettség minimalizálása 
szempontjából már nem rentábilis, ám az előbb felsorolt előnyök végett mégis az EVA szerint 
adóznak, ahogy azt az egyik interjúalany Semjén András, Tóth István János és Fazekas Mihály 
tanulmányában lényegretörően megfogalmazta: „Nem kell azon izgulnunk, hogy mi lesz, ha 
két év múlva van egy vagyonosodási vizsgálatunk; így nem vonhatnak kérdőre, hogy miből 
tartottuk el a négygyerekes családot.”33

1.2. Az EVA hátrányai az EVA adóalanyok számára

Az adózók szempontjából az EVA hendikepjét három irányból vizsgálhatjuk: egyrészről az 
EVA adókörbe való bekerülése során, másrészről az EVA adóalanyiság fennállta alatt, har-
madrészről az EVA adókörből való kikerülés után jelentkező hátrányokat érdemes górcső alá 
vennünk.

Elsőként megállapíthatjuk, hogy az EVA adókörbe való bekerülés bonyolult folyamat, hi-
szen az EVA csak szűk körben választható: az EVA adóalanynak az EVA választásakor és 
azt követően is meg kell felelnie a már az I. fejezet 2. pontjában is utalt valamennyi törvényi 
feltételnek. Sőt a kezdő kis- és középvállalkozások sem választhatják az EVÁ-t. Egyetértünk 
azon állásponttal, amely az EVA adóalanyok körének bővítését, és a kezdő kis- és középvállal-
kozások EVA adókörbe való bekerülését támogatja.34 

Továbbá az EVA adóalanynak nem minősülő adózónak az adóévet megelőző év decem-
berében, a hónap 20. napjáig be kell jelentenie azon szándékát, hogy EVA adóalannyá kíván 
válni a következő adóévtől. Ezen 20 napos határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem 

31 SEMJÉN - TÓTH (2009) i. m. 140. o., SZERB László - ULBERT József: Vállalkozásbarát adórendszer: A mikro- 
és kisvállalkozások adózással kapcsolatos adminisztratív terhelésének felmérése és az adminisztratív terhelések 
csökkentésére szolgáló javaslatok, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar kutatása, Pécs, 2007. 
42-43. o. http://www.adko.hu/01_files/adotanulmanyok/2007/Vallalkozasbarat.pdf, Letöltés dátuma: 2012. 
február 9.

32 Intézet a Demokratikus Alternatíváért: Se bevétel, se gazdasági aktivitás, Az egyszerűsített vállalkozói adó meg-
szüntetésének következményeinek elemzése http://www.ideaintezet.hu/sites/default/files/se_bevetel_se_gaz-
dasagi_aktivitas_IDEA.pdf, Letöltés dátuma: 2012. február 9.

33 SEMJÉN - TÓTH (2009) i. m. 143. o.
34 A kezdő kis és közép vállalkozások EVA-körbe való bekerülésének támogatása igen korai tanulmányokban meg-

jelent. Lásd: Egyszerűsített Vállalkozói Adóról, Gazdasági havi tájékoztatók, MKIK Gazdaság- és Vállalkozásku-
tató Intézet 2002. augusztus 4. o. http://www.gvi.hu/index.php/hu/economicdata/show.html?id=21, Letöltés 
dátuma: 2012. február 9.
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előterjesztésének nincs helye [EVA törvény 10. § (1) bek.], azaz bármely okból kerül sor a 
bejelentés elmulasztására, e határidő jogvesztő. 

Az előbb ismertetett tények fényében az EVA adózásra történő áttérés pontos tervezést 
igényel, amely során az EVA adóalanynak nem minősülő adózónak meglehetősen körültekin-
tően és precízen kell eljárnia ahhoz, hogy egyáltalán EVA adóalannyá válhasson.

Másodrészről, ha az adózónak végre sikerül EVA adóalannyá válnia, az EVA már ismer-
tetett előnyei élvezése mellett kénytelen eltűrni az EVA hátrányait is, amelyek a következők: 

Az EVA egyik legnagyobb hátulütője az EVA adóalany szempontjából az évek során be-
következő EVA adókulcs emelés. Az EVA vonzerejét bevezetésekor az egyszerűsége, átlát-
hatósága mellett az alacsony adókulcs jelentette. Ezen előny kilenc év alatt sajnálatos módon 
eltűnt: míg az EVA mértéke 2003-ban még csak a pozitív adóalap 15 %-a volt, ezen érték 
2006. október 1-jétől már 25 %-ra, 2010. január 1-jétől 30 %-ra, 2012. január 1-jétől 37 %-ra 
emelkedett. Az adófizetők – így az EVA adóalanyok – magatartását pedig lényegesen befolyá-
solja az adóteher mértéke. Egyetértünk azzal, hogy „az adótehernek elviselhetőnek kell lenni. 
[…] az alacsony adókulcs azonban éppen úgy nem alacsony adó, amint a magas adókulcs nem 
magas bevétel. […] Az alacsony adókulcs lehetővé teszi az adómorált, míg a magas adókulcs 
eleve megöli azt.”35 Ezen megállapítás az EVA szempontjából a 3. számú táblázat alapján is 
alátámasztható.

3. táblázat
EVA összesítő táblázat a 2003-2010-es évek tekintetében36

Egyszerűsített Vállalkozói 
Adóból származó bevétel EVA

alanyok száma * EVA mértéke
Előirányzat
(Millió Ft)

Teljesített
(Millió Ft)

2003 16 000,0 31 020,2 54 620 a pozitív adóalap 15%
2004 54 500,0 67 005,1 80 532 a pozitív adóalap 15%
2005 75 300,0 91 365,1 97 220 a pozitív adóalap 15%

2006 154 400,0 143 115,1 98 229
a pozitív adóalap 15% 

(okt. 1-jétől: 
a pozitív adóalap 25 %)

2007 168 200,0 152 812,2 98 222 a pozitív adóalap 25%
2008 168 713,9 166 537,0 96 260 a pozitív adóalap 25%
2009 172 900,0 169 703,5 96 751 a pozitív adóalap 25%
2010 182 600,0 181 879,5 93 498 a pozitív adóalap 30%

35 MAHLER Sándor: Erkölcs és Pénzügyek, Különlenyomat a „Közgazdasági Szemle”-ból, 15. o. http://mtdapor-
tal.extra.hu/books/mahler_sandor_erkolcs_es_penzugyek.pdf, Letöltés dátuma: 2012. január 17.

36 Az EVA adóalanyok száma db-ban kifejezve, az adott év december 31-én. Forrás: A 2003-2008 évek tekintetében az 
APEH évente megjelenő bulletinjei, az adóhivatal éves tevékenységét ismertető kiadványai alapján; a 2009-2010 
év az APEH kiadványából: http://www.apeh.hu/data/cms205204/2010_EVA_elemzes_internetes_valtozat.
pdf  Letöltés dátuma: 2012. február 9. alapján saját szerkesztés
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A 3. számú táblázat alapján megfigyelhetjük, hogy, míg az EVA mértéke alacsony volt, addig 
az EVA adóalanyok száma drasztikusan nőtt és az EVÁ-ból származó teljesített bevétel is 
jelentősen felülmúlta az előirányzott bevétel mértékét. Az EVA mértékének 25%-ra történő 
emelésével azonban nem jelenik meg kiugró növekedés az EVÁ-ból származó teljesített bevé-
tel tekintetében. Emellett az adózók körében a magas adókulcs, illetve az adókulcs folyamatos 
emelése feszültségeket szülhet, amely adóeltitkoláshoz és adócsaláshoz vezethet, ekkor pedig 
hozzájárul az adóbevétel és így az állam központi költségvetésének csökkenéséhez.37 Ezen, 
már az állam számára is negatív következményekkel a törvényalkotónak mindenképp számol-
ni kell az adókulcs emelésekor, főleg, ha az érintettek ennyire szenzitív adóalanyok.

Az EVA adóalanyok számára az sem fogható fel előnyként, hogy nem lehet költséget el-
számolni, még a nagyobb beruházásokat sem. Továbbá az EVA adóalanynak számolni kell 
azzal is, hogy eszközbeszerzés esetén az ÁFÁ-t nem vonhatja le (nem igényelheti vissza), 
hanem az is a beszerzési ár részét képezi. Sőt az EVA adóalapjának kiszámításánál bevételnek 
minősül a megszerzett vagyoni érték is, például pénz, értékpapír, megszerzett jogok, elévült 
kötelezettség is [EVA törvény 6. § (2) bek.].38 Ezáltal az EVA törvény elsősorban azokat a 
vállalkozásokat hozza kedvezőbb helyzetbe, amelyek nem végeznek beruházást, alkalmazot-
takat nem foglalkoztatnak,39 hanem viszonylag kis költséghányaddal dolgoznak, és szellemi 
tevékenységet végeznek.40

Annak ellenére, hogy az EVA adóalany nem számolhat el semmilyen költséget, az EVA 
bevételi értékhatára viszonylag alacsony és nem változott meg jelentős mértékben az évek 
során sem. 2003. január 1-jén az EVA adóalany összes bevétele maximum 15 millió Ft lehe-
tett, ezen érték maximuma 2004. január 1-jétől 25 millió Ft, 2012. január 1-jétől pedig 30 mil-
lió Ft.41 Az EVA adóalanynak így folyamatosan figyelemmel kell kísérnie egyes bevételeinek 
megszerzési időpontját [EVA törvény 7. §]. Ha abból indulunk ki, hogy az EVA adóalanynak 
mindenképp érdeke és szándéka az EVA adóalanyi körben maradni, akkor ezért az adózó 
minden bizonnyal a tőle telhető legtöbbet megteszi, amely akár megnyilvánulhat abban is, 
hogy beruházásait csökkenti, vagy lassabban ütemezi. Ennek következtében az EVA fontos, 
egyik kardinális céljának – nevezetesen a kis és középvállalkozások fejlesztésének – pontosan 
a fordított eredményére jutunk, amely akár az adott szektorban a gazdasági prosperációt is 
visszavetheti. Ráadásul az EVA adóalany számára ezáltal egy komoly „kísértés” is fennáll: az, 
hogy költségeit más vállalkozáson keresztül számolja el. 

37 GERGELY István: Tízéves az adóreform, Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. 350. o.
38 Az EVA törvény 6. § illetve 8. § részletesen meghatározza azt, hogy mit ért az EVA törvény bevétel alatt.
39 A Megújuló Magyarország adórendszere, Összefoglaló a 2012. évi adóváltozásokról, 16. o. http://www.adko.

hu/01_files/adotanulmanyok/2011/NGM--2012-adok.pdf, Letöltés dátuma: 2012. január 17.
40 Ezen hátrány az EVA bevezetése óta fennáll és azóta is sokak által sérelmezett pontja az EVÁ-nak. Lásd részle-

tesen: A T/946 Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló általános vita lefolytatását 2002. 10. 03. http://www.
mkogy.hu/naplo37/025/025.htm, Letöltés dátuma: 2012. január 17.

41 2012. február 9-én hatályos EVA törvény 2 §. (5) bekezdés a.) pontja kimondja, hogy: „a (2) bekezdésben meg-
határozott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha az adóévre ésszerűen várható, e törvény előírásainak 
megfelelően meghatározott, a 6. § (1) bekezdése és 20. § (1) bekezdése szerinti bevétele a 30 millió forintot nem 
haladja meg.”

 Itt jegyeznénk meg, hogy az EVA tekintetében a bevételtől meg kell különböztetni az adóalapot, amelyet úgy 
kell meghatározni, hogy az összes bevételt az EVA törvényben meghatározott tételekkel, illetve korrekciókkal 
csökkentjük vagy növeljük. Érdemes megemlítenünk a 2009-es évet, amikor 2009. július 1-jei hatállyal az EVA 
adóalanyiság feltételeként egyetlen évre, a 2009. adóévre, az EVA éves bevételi értékhatára 26 millió Ft. lett, ezért 
ha az adózó a 2009. év második félévében elért bevételével haladja meg a 25, de nem lépi túl a 26 millió Ft-ot, az 
EVA alanyiságát – az egyéb feltételek megléte esetén – nem veszítette el. Lásd: Bevételi értékhatár az eva hatálya 
alatt http://www.apeh.hu/magyar_oldalak/ado/eva/eva_091209.html Letöltés dátuma: 2012. január 17.
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Az eddigi hátrányokat tetőzi az, hogy 2010. május 15-től az egyes pénzügyi tárgyú törvé-
nyeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XII. tör-
vény 51. §-ának (10) bekezdése alapján az EVA törvény 9. § (2) bekezdése a következő: „Ha 
az adóalany bevétele és a 8. § (7) bekezdés alapján az összes bevételt növelő összeg együttesen 
meghaladja az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt, az adóalanyiság választására jo-
gosító értékhatárt meghaladó rész után az eva mértéke 50 százalék.” Ezen rendelkezés 2012. 
január 1-jétől is megtalálható az EVA törvényben, tehát az EVA mértéke nem 37% hanem 50 
% az EVA adóalanyiság feltételeként előírt 30 millió Ft.-ot meghaladó részre. Az EVA adó-
alany szempontjából további hátrány az is, hogy bizonyos, az EVA törvényben megnevezett 
esetekben42 az állami adóhatóság becsléssel állapítja meg az EVA alapját és összegét.43

Az EVA adóalanyok szempontjából az EVA hátrányait sorolva, az EVA adóalanyokat ter-
helő kötelezettségeket is – amelyek az elmúlt kilenc év során nemhogy csökkentek volna, 
hanem épp ellenkezőleg, szigorodtak – szükséges részleteznünk.

Először is az EVA törvény az EVA adóalanyának az adó tényleges befizetésével kapcso-
latban szigorú kötelezettségeket ír elő: az adóelőleg-fizetés tekintetében az EVA adóalany 
negyedéves bevalló, azaz az adóév első három negyedévére adóelőleget kell fizetni a negyed-
évet követő hónap 12-éig [EVA törvény 12. § (1) bek.]. A 2006-os évközi változásokat kö-
vetően ezen adóelőleget az EVA adóalanynak december 20-áig az adóévi várható fizetendő 
adó összegére kell kiegészítenie [EVA törvény 12. § (4) bek.]. Ezen feltöltési kötelezettség 
elmulasztása esetén az EVA adóalany az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény értelmében 
az ott meghatározott esetben mulasztási bírságot köteles fizetni.44 Ezen szankcióra az EVA 
törvényben – már csak az EVA adóalany jogkövető magatartásra való sarkallása végett is – 
érdemes lett volna utalni.

Másodszor megjegyezzük azt a tényt is, hogy bármennyire is egyszerűsített az EVA, nem 
jelenti azt, hogy az EVA adóalany minden fizetési kötelezettségét az EVA megfizetésével 
teljesítette. Így például az EVA adóalanyt járulékfizetési kötelezettség, cégautó adó,45 szakkép-
zési hozzájárulás [EVA törvény 16/A. § alapján], állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 
iparűzési adó fizetése, bizonyos esetekben ÁFA fizetési-kötelezettség,46 etc. is terheli.

42 2012. február 9-én hatályos EVA törvény 11. § (5) bek.: „Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az állami adó-
hatóság az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerinti becsléssel állapítja meg az eva alapját és összegét az 
adóév első napjától a mulasztási bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan, ha az adózó adóalanyisága mulasztási bírság kiszabása miatt szűnt meg. A becslésre irányuló eljárást 
az adóhatóság a mulasztási bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének napját követő 15 napon belül 
megindítja.” 

 Továbbá 2012. február 9-én hatályos EVA törvény 22. § (4) bek.: „Ha az adózó az adómegállapítási időszakot 
tartalmazó adóévre vonatkozó e törvény szerinti bejelentését [10. § (1) és (4) bekezdés] jogszerűen nem tehette 
volna meg, illetve jogszerűtlenül nem tette meg, akkor az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
előírásai szerinti becsléssel állapítja meg az adónemenkénti adókötelezettséget.”

43 A becslési eljárásról lásd részletesen: HILLAY EMESE: Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alatt működő 
vállalkozások vizsgálata, Adóellenőrzés, 2008. (6-7. sz.) 12-14. o.

44 2012. február 9-én hatályos az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (12) bek.: „Ha az adózó 
esedékességig az adóévi várható adó összegét - figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is - nem 
fizette meg legalább 90%-os mértékben, a befizetett előleg és az adó 90%-ának különbözete után 20%-ig terjedő 
mulasztási bírságot fizet.”

45 2012. előtt az EVÁ-s egyéni vállalkozót a cégautó adókötelezettség a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 
törvény alapján nem terhelte, mivel költséget nem számolhatott el. Az EVÁ-s társas vállalkozások azonban már 
korábban is a cégautó adó alanyának minősültek. 2012.-től a cégautó adó viszont minden EVA adóalanyt terhel.

46 Főszabály szerint az EVA adóalany nem alanya az ÁFÁ-nak, azaz az EVA adóalanyt az EVA mentesíti az ÁFA 
fizetése alól. Ez alól kivételt a 2012. február 9-én hatályos EVA tv. 16. § (2) bekezdésében találunk: „Az adóalany 
e törvény szerinti adókötelezettségén túl köteles

 a) a termék importja,
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Harmadrészről az EVA adóalanynak továbbra is fennáll a számla és a nyugtaadási köte-
lezettsége. Ennek megsértése az EVA adóalanyiság megszűnését vonja maga után az EVA 
törvény 3. § (1) bek. e) pont értelmében.47 Továbbá már magának az EVA adóalanyiságnak is 
a feltétele az, hogy az adóhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasz-
tása miatt mulasztási bírság kiszabását jogerősen ne rendelje el az adóévet megelőző naptári 
évben és az azt megelőző adóévben [EVA törvény 2.§ (3) bek. b.)pont]. Itt véljük fontosnak 
hangsúlyozni azt is, hogy az EVA adóalanyokat az EVA törvényben továbbá más jogsza-
bályban meghatározott teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges nyilvántartási 
kötelezettség is terheli [EVA törvény 4. § (7) bek.]. Sőt a közkereseti társaság, a betéti társaság 
és a korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég esetén a már említett nyilvántartási 
kötelezettség választásának előnye mellett megjelenik azon hátrány is, hogy erre vonatkozóan 
ezen EVA adóalanyoknak nagyon körültekintően kell nyilatkozniuk, hiszen nyilatkozatukat 
később nem változtathatják meg, illetve nem vonhatják vissza [EVA törvény 4. § (3) bek.]. 
2009-től48 szigorodott a nyilvántartási kötelezettség azzal, hogy az EVA adóalanyoknak előírja 
a bizonylatok és a nyilvántartás mellett az összes beszerzésről szóló számlák megőrzését is – 
ideértve a rontott példányokét is – az adó megállapításához való jog elévüléséig, amely igen 
hosszú időintervallum: öt év [EVA törvény 4. § (6) bek.]. Ezen számlatartási kötelezettség 
megsértése esetén az állami adóhatóság mulasztási bírságot szab ki,49 habár felmerül bennünk 
kérdésként, hogy az ez utóbbi kötelezettség mennyire hatékonyan ellenőrizhető, hiszen az 
adóellenőrök az EVA adóalanyok ellenőrzésekor teljes pontossággal nem tudják megállapíta-
ni azt, hogy az EVA adóalanyoknak hány számlát kellett volna megőrizni. Ezen mulasztásra 
tehát csak a későbbi vizsgálatok során derülhet fény, valamint akkor, ha az EVA adóalanynak 
értékesítőt ellenőrzik és ezt követően kerül sor az EVA adóalany ellenőrzésére. Ezáltal ez egy 
igen hosszú és körülményes ellenőrzési mechanizmussá válhat.

Negyedrészről az EVA adóalanyt bejelentési kötelezettség is terheli arra vonatkozóan, ha 
nem felel meg az adott év december 20-án az EVA törvényben meghatározott bármely fel-
tételnek, avagy az állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál nyil-
vántartott adótartozása van [EVA törvény 10. § (4) bek.]. Abban az esetben, ha az EVA adó-
alany bejelentkezése valamely adóévre vonatkozóan jogszerűtlen volt, vagy a kijelentkezést 
jogszerűtlenül nem tette meg, akkor az adott adóévben nem válhat az EVA adóalanyává [EVA 
törvény 10. § (6) bek.]. 

Végül az EVA adóalany számára megjelenő hátrányként minősíthetjük azt is, hogy az EVA 
adóalanyi körbe bekerülése után az EVA adóalany „megmerevedik”: ez alatt azt értjük, hogy 
az EVA adóalany nem határozhatja el átalakulását, egyesülését és szétválását, valamint jegyzett 
tőkéjének a jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történő felemelését az EVA adóalanyi körbe 
való bekerülés után [EVA törvény 22. § (2) bek.].

 b) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint termék Közösségen belüli beszerzésének minősülő beszerzés,
 c) az általános forgalmi adóról szóló törvény 140. §-ában foglaltak fennállása, valamint
 d) az általános forgalmi adóról szóló törvény 142. §-ában foglaltak fennállása
 esetén az általános forgalmi adót megfizetni.”
 Ezen esetekben az EVA adóalany köteles bevallani és befizetni az ÁFA-t.
47 2012. február 9-én hatályos EVA törvény 3. § (1) bek. e.) pontja alapján: „az adózó adóalanyisága megszűnik: 

az adóhatóság határozata jogerőre emelkedésének napjával, ha terhére az adóhatóság számla- vagy nyugtaadási 
kötelezettség elmulasztása, vagy az ellenőrzés akadályozása miatt mulasztási bírságot állapított meg.”

48 Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. LXXXI. törvény 214. § a.) pontja alapján
49 2012. február 9-én hatályos az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (17) bek. alapján: „Az adózó 

a közbeszerzések megvalósítása érdekében megkötött szerződésekhez kapcsolódó, e törvény 36/A. § (2) bekez-
dése szerinti tájékoztatási kötelezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig 
terjedő mulasztási bírsággal sújtható.”



163

Az EVA adóalany EVA adókörből való kikerülés után jelentkező hátrányait szemlélve meg-
állapíthatjuk, hogy az adózó számára az EVA által nyújtott előnyök elvesztése mellett azzal is 
szembe kell néznie, hogy az EVA adóalanyi körbe hosszú ideig nem kerülhet vissza. Feltéte-
lezzünk egy egyszerű esetet: az EVA adóalanynak csak kisösszegű – például 5000 Ft értékű – 
adótartozása van, amelyet szándékában áll befizetni, ám valamely ok miatt nem teszi ezt meg. 
Ennek következtében az EVA adóalanyisága megszűnik és az EVA adóalanyiság megszűné-
sének adóévét követő négy adóévre az EVA adóalanyiságot ismételten nem is választhatja.50 
Az EVA törvény e szankciója tehát meglehetősen szigorú. Úgy véljük, egy rövidebb – például 
egy kétéves – határidő meghatározása, vagy egy fokozatos szankciórendszer kiépítése az EVA 
adóalany szempontjából előnyösebb lenne.

2. Az EVA előnyei és hátrányai az állam számára 

2.1. Az EVA előnyei az állam számára 

Az állam elsődleges célja nem lehet (lehetne) más, mint polgárai boldogulását elősegíteni. 
Ennek keretében minden olyan előny, amely az adózó számára előnyt jelent, előny az állam 
számára is. Ezeken az általánosságokon túl meg kell jelölni azon célokat, amelyek közvetlenül 
szükségessé tették az egyszerűsített adózás bevezetését és annak fenntartását. Ezen célok a 
következők: az adóbevétel maximalizálása, az adóbevételek összegének meglehetősen stabil 
meghatározása, a korrupció visszaszorítása, az igazságos adóztatás, a társadalmi olló szétnyílá-
sának megakadályozása a kis- és középvállalkozói réteg támogatásával, költséghatékonyság az 
adminisztráció terén, az adózási morál és a közmorál javítása, ezáltal politikai haszonszerzés.

Az EVA bevezetése adóamnesztia (tax amnesty) meghirdetéséhez köthető, amely abban nyil-
vánult meg, hogy 2003-ban csak az léphetett be az EVA adóalanyi körbe, aki leadózta a há-
zipénztárban – ténylegesen nem, csak formálisan létező – összeget 20%-os adókulccsal. Ezt 
követően az állami adóhatóság nem vizsgálta a házipénztárakban lévő fiktív összegek létét,51 
ezáltal az EVA adóalany úgymond „tiszta lappal” folytathatta tevékenységét. Az állam számá-
ra pedig az adóamnesztiák általában előnyösek, hiszen csekély hosszú távú költséggel járnak 
mindamellett, hogy az adóintézkedések hatékonyságát és az adózók jogkövetését növelik.52 
Habár az államnak az adóamnesztia előnyei mellett az adómorálra gyakorolt negatív hatásait 
is mérlegelnie kell,53 így nem érdemes túlzott mértékben és gyakorisággal adóamnesztiát al-
kalmazni. Az EVA esetében úgy véljük, hogy az adóamnesztiának pozitív hatása jelentősebb.

Nem is annyira állami, mint inkább politikai érvként/előnyként szerepelt az EVA bevezeté-
sekor: a politikai szavazatmaximalizálás elve. Minden adózással kapcsolatos szakmai érv addig 
terjed, amíg a politika alrendszerének érdekében áll azt fenntartani. Az EVA bevezetésekor az 

50 Ez alól kivételt maga az EVA törvény is megfogalmaz: „Az adóalanyiság megszűnésének adóévét követő négy 
adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható, kivéve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosult-
ság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg.” [EVA törvény 3. § (3) bek.]

51 TÓTH - TÓTH (2003) i. m. 6. o.
52 FAZEKAS Mihály: A rejtett gazdaságból való kilépés dilemmái, Esettanulmány, MTA Közgazdaságtudományi 

Intézet, 2008. 23. o. http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP_0812_korr2.pdf  Letöltés dátuma: 2012. 
február 9.

53 KREKÓ Judit - P. KISS Gábor: Adóelkerülés és adóváltoztatások Magyarországon, MNB-SZEMLE, 2008. 33. o. 
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_mnbszemle/mnbhu_msz_200804/
kreko_judit_p_kiss_gabor.pdf, Letöltés dátuma: 2012. február 9., 

 Lásd továbbá: SZILOVICS Csaba: Csalás és jogkövetés az adójogban, Gondolat Kiadó, Budapest, 2003. 138-141. o.
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aktuális gazdasági növekedés lehetővé tette az adópolitikában való kísérletezést, és az adóter-
hek könnyítése általi szavazatszerzést. Mára, 2012-re ezen a helyzet láthatóan megváltozott: 
a jelenlegi kormány egyelőre az EVA megszüntetése helyett az EVA adókulcsának növelé-
sével jelöli ki a követendő utat az adózók számára. Az adózók pedig általában meglehetősen 
érzékenyek a kormányok adópolitikájára, sőt igen fontos reláció áll fenn a politikai rendszer 
átláthatósága és az adófizetési hajlandóság között.54 

Az állam szempontjából további pozitív előny az, hogy az egyszerűbb adózás következté-
ben az adóellenőrzés hatékonyságának fokozódása és adó behajtásának egyszerűsödése mel-
lett az adórendszer fenntartásának, valamint az adóellenőrzésnek a költségei csökkentek.55

Az EVA abból a szempontból is igen kedvező adónem, hogy az állam az EVA negyed-
évenkénti bevallásának köszönhetően a várható adóbevételt nagy pontossággal előre ki tudja 
számítani. Az 1. számú táblázat alapján pedig megállapíthatjuk, hogy az elmúlt kilenc év során 
az EVÁ-ból származó teljesített adóbevétel folyamatosan nőtt. Az EVA a bevezetését követő 
első három évben pedig kifejezett sikertörténetnek tekinthető, hiszen lényegesen meghaladta 
az EVÁ-ból származó teljesített adóbevétel az előirányzottat. Ezen alulbecslés több okra ve-
zethető vissza, így például az EVA adófizetők átlagosnál jóval nagyobb fizetési hajlandóságá-
ra, az EVA adóalanyok jogkövető magatartására, avagy az EVA státusz megőrzése érdekében 
a mulasztások elkerülésére. 2006-tól azonban az EVÁ-ból származó előirányzott bevételek 
már nem haladják meg a teljesített adóbevételeket és ez mind a mai napig így van. Az állam 
adóbevételi szempontjából az EVA 2012-re – kezdeti sikere ellenére – a központi költségvetés 
stagnáló pontjává vált.

Némileg ellentmondásosnak tűnhet – még számunkra is – az adóteher mérséklése és az 
előbb említett előny, az adóbevétel növekedése egyazon lépéssel.56 Annyi bizonyos, hogy az 
alacsony adókulcs és az egyszerűbb adminisztráció mindenképp pozitív hatással van az adó-
zási morálra. Az állam szempontjából pedig az EVA olyannyira költségvetési ügy is, mint 
amennyire az adófizetési morált befolyásoló kérdés is. Az évek során az EVÁ-ra vonatkozó 
tanulmányok az adómorálra gyakorolt hatások értékelésében igen ellentétes képet mutatnak: 
míg az EVA adófizetési morált javító hatása mellett foglal állást Tóth Ágnes és Tóth István 
János,57 Fazekas Károly és Semjén András;58 addig Krekó Judit és Kis Gábor az EVÁ-ban 
rejlő adómorált romboló hatásra hívja fel a figyelmet.59 Annyi bizonyos, Merton szavaival 
élve: „az egyén nem elszigetelten, hanem a társadalom tagjaként él és gondolkodik, cselekszik 
és adózik.”60 A közmorál pedig az egyéni erkölcsből alakul ki, amelynek kiemelkedő szerepe 

54 SZILOVICS (2003) i. m. 83-88. o.
55 KREKÓ - P.KISS (2008) i. m. 28. o., TOTH - TOTH (2003) i. m. 7. o. 
56 Itt érdemes megemlítenünk az adókulcs növekedése és az aggregált adóbevételek közötti kapcsolatot, amelyet a 

Laffer-görbe elemez, amely értelmében létezik egy olyan optimális adókulcs, mely mellett az aggregált adóbevéte-
lek maximalizálhatók. Az adókulcs növelésével az adóbevételek azonban csak egy bizonyos pontig növelhetőek, 
ezt követően az adókulcs további emelésével az adóbevételek csökkennek. A Laffer görbéről lásd részletesen: 
LAFFER, Arthur: The Laffer Curve: Past, Present, and Future, 2004 http://www.heritage.org/research/re-
ports/2004/06/the-laffer-curve-past-present-and-future Letöltés dátuma: 2012. február 9. 

57 TÓTH - TÓTH (2003) i. m. 7. o.
58 FAZEKAS Károly - SEMJÉN András: Rejtett gazdaságban való részvétel és csökkentésének kormányzati esz-

közei, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2008. 224. o. http://www2.mta.hu/fileadmin/2008/11/08-rejtett-
gazd.pdf, Letöltés dátuma: 2012. február 9.

59 Krekó Judit - P. Kiss Gábor: Adóelkerülés és a magyar adórendszer, MNB-tanulmányok 65., 2007. 36. o. http://
www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_mnbtanulmanyok/MT_65.pdf  Letöltés dá-
tuma: 2012. február 9.

60 MERTON Robert: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra, Gondolat Kiadó, Budapest, 1980. 155-157.o.
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van az adózásban és a jogkövető magatartás kialakításában.61 Az EVA adóalanyi körben pedig 
a jogkövető magatartás terjedését, az adófizetési hajlandóság növekedését figyelhetjük meg.62 

Végül az EVA kétségtelen előnye az is, hogy az állami adóhatóság és a nyomozóhatóság je-
lentős mértékben felszabadul azon teher alól, amely az ÁFA csalások felderítésével jár, hiszen 
az EVA adóalanyai nem igényelhetnek vissza ÁFÁ-t, így nincs mit vizsgálnia a hatóságoknak 
ezen a téren. Továbbá az EVA az adócsalás előfordulását és mértékét is mérsékli, a rejtett gaz-
daság súlyát csökkenti, és ezzel hozzájárul a jövedelmek, illetve a gazdaság kifehéredéséhez.63

2.2. Az EVA hátrányai az állam számára 

Az állam számára az EVA számtalan hátrányt is tartalmaz az előbb ismertetett előnyei mel-
lett.

Az EVA elleni leggyakoribb vád – amely egyben az állam számára talán a legnagyobb hát-
rány is – az, hogy az EVA a rejtett gazdaság terjedését segíti elő, vagy legalábbis azt nem gátol-
ja. Egyes szerzők eltérő módon határozzák meg a rejtett gazdaság (egyes szakirodalom fekete, 
szürke, második gazdaság elnevezés alatt említi) definícióját.64 Szűk értelemben a rejtett gaz-
daság körébe tartoznak az egyébként legális tevékenységet végző, de be nem jelentett vállal-
kozások (clandestine enterprises) tevékenységének, illetve a regisztrált vállalkozások be nem 
jelentett, eltitkolt tevékenységének (unreported activities, vagy underreported activities) ered-
ményei.65 A rejtett gazdaság részét képezi az adóelkerülés is, amely alatt az adórendszerben 
rejlő kiskapukat kihasználó adótervezést (tax avoidance) és a nyilvánvalóan illegális adócsalást 
(tax evasion) értjük.66 Az EVA rejtett gazdasághoz való kapcsolatának vizsgálatakor a szakiro-
dalomban eltérő álláspontokat találhatunk: míg Krekó Judit és P. Kiss Gábor tanulmányában 
határozattan kijelenti, hogy: „az EVA kisebb mértékben a jövedelmek kifehéredéséhez, na-
gyobb mértékben azok elszürküléséhez vezetett,” addig például Semjén András, Tóth István 
János és Fazekas Mihály tanulmányában ezt nem látja bizonyítottnak.67 Megítélésünk szerint 
az EVA többféle úton igenis hozzájárult és mind a mai napig hozzájárul a rejtett gazdaság 
növekedéséhez. Ezen módok a következők: egyrészről az EVA adóalanyoknak nem áll érde-
kében számlát kérni, hiszen kiadásaikat nem számolhatják el. Ez pedig lehetővé teszi a másik 
félnek – az eladónak – bevétele eltitkolását.68 Másrészről az EVA ÁFA-csalásra ösztönző hatá-
sát is szükséges megemlítenünk. Az ÁFA-kötelezettség elkerülésének speciális esete az EVA, 
hiszen ezen adónem nagyrészt kiváltja az ÁFA- kötelezettséget, az EVA adóalanyának pedig 

61 Lásd részletesen: a közmorál és az egyéni adómorál kapcsolatát In: SZILOVICS (2003) i. m. 98-102.o.
62 Megállapítható, hogy a jogkövető magatartás terjedése az EVA adóalanyok között több okra – legfőképp a teljes 

adó- és járulékterhelés viszonylagos alacsonyságára - vezethető vissza: „ a válaszolók már nem érzik helyénva-
lónak, indokoltnak az adócsalást (a vele járó fáradtságot és kockázatot sem éri meg), illetve az eva egyszerűsége 
miatt eleve relatíve kevés a lehetőségük a trükközésre.” In: SEMJÉN - TÓTH (2009) i. m 144. o.

63 TÓTH - TÓTH (2003) i. m. 17. o., SEMJÉN - TÓTH (2009) i. m. 144. o.
64 Lásd: LACKÓ Mária: Egy rázós szektor: a rejtett gazdaság és hatásai a poszt-szocialista országokban háztartási 

áramfelhasználásra épülő becslések alapján, MTA Közigazgatástudományi Intézet, Budapest, 2009, 13. o. http://
www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a579.pdf, Letöltés dátuma: 2012. február 9.

65 SEMJÉN András - SZÁNTÓ Zoltán - TÓTH I. János: Adócsalás és adóigazgatás, MTA Közgazdaságtudományi 
Kutatóközpont, Budapest, 2001. 13-14. o. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a578.pdf, Letöltés dátu-
ma: 2012. február 9.

66 KREKÓ - P. KISS (2007) i. m. 13. o
67 „Az interjúk alapján az a sajtóban és közgazdászberkekben gyakran hangoztatott vélekedés, miszerint az EVA 

összességében – fiktív számlák kiadása révén, illetve a munkaviszonyok növekvő részének evás alvállalkozókkal 
kötött színlelt szerződéssé történő átalakításán keresztül – növeli a rejtett gazdaságot és a szürkefoglalkozatást, 
nem volt igazolható.” In: SEMJÉN - TÓTH (2009) i. m 149. o.

68 TOTH - TOTH (2003) i. m. 16. o.
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nincs ÁFA visszatérítési lehetősége. Az így teremtett helyzet magában rejti az adócsalás lehe-
tőségét. Egyes adózók pedig meglehetősen leleményesen éltek, illetve élnek vele: egyrészről az 
EVA bevezetésétől egészen a 2006-os módosításokig lévő időintervallumban, hiszen ekkor az 
EVA mértéke alacsonyabb volt a standard ÁFA kulcsnál, így az adózók kapcsolt vállalkozások 
alapításával kihasználhatták ezt, mégpedig úgy, hogy a befogadott számlák ÁFA-tartalmát az 
érdekeltségi körükbe tartozó másik cégükben igényelték vissza.69 Az ÁFA-csalás problemati-
kájára már az EVÁ-ról szóló első tanulmányok is felhívták a figyelmet: „az EVA szerint adózó 
vállalkozás működhet számlagyárként: az EVÁ-s fiktív számlát bocsát ki, hiszen neki a bevétel 
után csak 15% adót kell fizetnie, így az áfa és az EVA különbségéből adódó 10% nála marad, 
amin aztán lehet osztozkodni.”70 További adócsalási lehetőség az ÁFA-val kapcsolatosan, ha 
az EVA adóalanyok az általuk felhasználhatatlan költségszámláikat rokonaik, ismerőseik ne-
vére íratják.

A következő a rejtett gazdaság növekedését elősegítő, az EVÁ-val kapcsolatban gyakran 
hangoztatott hátrány az, miszerint jelenséggé vált a munkaviszonyok EVA szerint adózó al-
vállalkozókkal kötött színlelt szerződéssé történő átalakítása.71 

Az sem elfeledendő tény az EVA hátrányainak lajstromba vételekor, hogy az adózók egy 
idő után alkalmazkodnak az új adónemhez és látva az EVA által biztosított adócsalási mód-
szerek alacsony kockázatát (kisebb lebukási valószínűségét), egyre inkább kezdik felfedez-
ni az EVÁ-ban rejlő, adócsalásra ösztönző lehetőségeket és az EVÁ-t kezdik egyre inkább 
választani.72 Álláspontunk szerint az EVA adóalanyok jogkövető magatartásának elősegítése 
végett, az államnak szükséges ezen a rejtett gazdaságot növelő előbb említett cselekményeket 
még szigorúbban büntetni. Habár ezen szankciók csak abban az esetben érnek célt, ha nagy a 
jogellenes cselekmények felderítettsége.73

Az állam szempontjából szintén hátrány az is, hogy az EVA bevezetésével a gazdasági szek-
torban a vállalkozások között bizonyos mértékű feszültség keletkezett, hiszen az EVA a gaz-
daság egyes szereplőit kezdetekben talán túlontúl kedvező előnyökhöz juttatta.

Az állam számára az EVA további hátulütője az, hogy az EVA a központi költségvetés be-
vételeinek kieséséhez, valamint csökkenéséhez vezet, illetve vezethet. Egyrészről Palócz Éva, 
Szörfi Béla és Nagy Ágnes tanulmányában kimutatta, hogy: „egyszerű számítással megállapít-
ható, hogy a 140 milliárd forint várható EVA-befizetés kb. 470 milliárd forint nettó (evás) vál-
lalati bevételhez kapcsolódik és 94 milliárd forint ÁFÁ-t tartalmaz, amelyet az a cég, amely az 
evás vállalkozás számláját befogadja, természetesen levon az ÁFA fizetési kötelezettségéből. 
A tényleges adóbevétel tehát az államháztartás számára mindössze 47 milliárd forint (a nettó 
bevétel 10%-a), miközben 94 milliárd forint ÁFA eltűnik. Ebben a számításban azonban még 
nem vettük figyelembe azt, hogy az evás cégek költségeiket más cégeknél elszámolhatják. 
Ha feltételezzük, hogy az evás cégek is dolgoztak legalább 10%-os költséghányaddal, és ad 
absurdum ez mind más cégeknél kerül elszámolásra, akkor a bevétel lenullázódik.”74 Ennek 
értelmében, az EVÁ-ból származó tényleges bevétel viszonylag kevés.75 Másrészről 2007. óta 
az EVÁ-ból származó bevétel dinamikus növekedése megtorpant. Harmadrészről „a hori-

69 KREKÓ - P. KISS (2007) i. m. 18. o 
70 TOTH - TOTH (2003) i. m. 16. o.
71 Az EVA színlelt szerződésekre ösztönző hatásáról lásd: KREKÓ - P.KISS (2007) i. m. 34-36. o.
72 SEMJÉN - TÓTH (2009) i. m. 134. o.
73 SZILOVICS (2003) i. m. 141-147. o.
74  PALÓCZ Éva - SZÖRFI Béla - NAGY Ágnes: Az adóbázis szélesítésének nemzetközi tapasztalatai, 

KOPINT-TÁRKI Zrt., 2007. 34. o. http://www.adko.hu/01_files/adotanulmanyok/2007/Adobazis_szelesites.
pdf, Letöltés dátuma: 2012. február 9.

75  Lásd: 1. számú mellékletet
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zontális egyenlőség elvét különösen sértette az, hogy az EVA alanyok esetén a társadalombiz-
tosítási járulékok alapja független a tényleges jövedelemtől.”76

Továbbá az EVA bevezetésére az akkori kormányzat egyik leggyakoribb argumentuma – a 
kis és középvállalkozások gazdasági aktivitásának növelése, amely az egész gazdasági életre 
pozitív hatást gyakorolt volna – Tóth Ágnes és Tóth István János 2003-as tanulmánya alapján 
egyáltalán nem,77 Semjén András, Tóth István János és Fazekas Mihály 2008-as tanulmánya 
alapján78 pedig csak csekély mértékben alátámasztható. Sőt az utóbbi tanulmány arra is fel-
hívja a figyelmet, hogy az EVA körből való kikerüléstől való félelem a gazdasági aktivitásra 
negatív hatást gyakorolhat. 

Végül az állam szempontjából az utolsó hátrányként megjegyezhetjük, hogy az EVA beve-
zetésével a már egyébként sem egyszerű adórendszer tovább bonyolódott. Az elmúlt kilenc 
év során az EVA törvény számtalan alkalommal módosult, a folyamatos adómódosítások, 
adóreformok pedig kiszámíthatatlan gazdasági környezetet teremtenek, amely az adómorálra 
is negatívan hat.79 

Természetesen megjegyezzük, hogy az előbb ismertetett előnyök és hátrányok nem azonos 
súllyal rendelkeznek. Ezen pozitív és negatív tények bemutatását követően, a tanulmány kö-
vetkező fejezetében az EVA jövőjét mérlegeljük, illetve alternatív lehetőségeket keresünk az 
EVA által kínált előnyök megtartására.

III. Az EVA jövője, avagy javaslatok az EVA által kínált előnyök 
megtartására 

Bátran kijelenthetjük az előbb ismertetett fejezetek fényében és mérlegelése után, hogy 
az EVA – összes hátrányát ismerve is – egy olyan adónem, amely számos előnnyel bír mind 
az adózó, mind az állam szempontjából. Mindazonáltal tisztában kell lennünk azzal is, hogy 
az EVA bevezetésekor az akkori gazdasági növekedés lehetővé tette az adópolitikában való 
kísérletezést. Az EVA mai köntösbe öltöztetett formája azonban már lényeges eltéréseket 
mutat az eredeti elgondoláshoz képest. A EVÁ-ra vonatkozó rendelkezések az évek során 
szigorodtak. 2012-re a gazdasági helyzet is megváltozott: a válság közepén nincs lehetősé-
ge és ideje az államnak az EVA társadalomszervező hatásait mérlegelni, hanem konzervatív 
megoldásokat kell alkalmaznia, vissza kell vezetnie az EVA adóalanyokat a rendes adózás 
keretei közé. Egyértelmű, hogy a kormány ennek ódiumát lehetőleg igyekszik elkerülni, ezért 
az EVA megszüntetése helyett az EVA adókulcsát növelte a 2012-es évre vonatkozóan. Ezzel 
indirekt módon a lehető legkevesebb szavazat elvesztésével előidézte a kormányzat azt a hely-
zetet, mintha megszüntette volna az EVÁ-t. Az állam ugyanakkor tudatában van annak, hogy 
az EVA olyan előnyökkel jár az adózóknak, amelyeknek hiánya nem elfogadható számukra. 
Ennek hangot is adtak számos fórumon úgy, ahogyan a kormánypárt oldaláról Lázár János 
és Rogán Antal 2011. november 7-ei sajtótájékoztatóján is: Lázár János akként fogalmazott, 
hogy több képviselőtársa részéről is nehezen támogatható az, hogy az EVA egyik napról a 

76  KREKÓ - P.KISS (2007) i. m. 36. o., Megjegyeznénk, hogy 2012. január 1-jétől megszűnik a társadalombiztosí-
tási járulék helyébe a szociális hozzájárulási adó lépett az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CLVI. törvény alapján.

77  TÓTH - TÓTH (2003) i. m. 3. o.
78  SEMJÉN - TÓTH (2009) i. m. 142. o.
79  KREKÓ - P.KISS (2007) i. m. 32. o
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másikra – kompenzáció: átalányadó nélkül – megszűnjön.80 Ugyanakkor meg kell jegyezni, 
hogy a kormány adózással, ezen belül az EVÁ-val kapcsolatos politikája szinte napról napra 
változott 2011. őszén köszönhetően a kormánypárton belüli nézetbeli ellentéteknek. Az ered-
mény: 2012-ben az EVA nem szűnt meg, ám az EVA mértéke: 37 % lett, emellett az EVA 
bevételi összeghatára: 30 millió Ft-ra emelkedett. 

Álláspontunk szerint az EVA előnyeinek megtartása a legteljesebb módon természetszerű-
leg az EVA fenntartásával képzelhető el, azonban az EVÁ-ra vonatkozó jelenlegi szabályozást 
nem tartjuk megfelelőnek, hiszen 2012-re az EVA mértéke olyannyira megnőtt, továbbá a már 
ismertetett, az EVA adóalanyokra és az állam szempontjából is jelentkező egyre nagyobb szá-
mú hátrányok már olyan szintűek, hogy az EVA ilyen formában történő megtartása értelmet-
lenné vált. A 2012-ben hatályos EVA szabályozás már csak árnyéka régi önmagának. Megíté-
lésünk szerint az EVA adókulcsának csökkentésével, a régebbi előnyeinek és egyszerűségének 
megtartásával, az EVA szabályainak és az EVA adóalanyiság feltételeinek újragondolásával, az 
EVA adóalanyok körének bővítésével – amely megvalósulhat akár egy EVA és egy EVÁ-hoz 
hasonló EVA+ vagy akár a nagyobb vállalkozásokat is érintő EVA SUPER+ bevezetésével81 
- újra az adórendszer figyelemreméltó részévé válhatna.

Ha számolunk a másik lehetőséggel is, ami az EVA megszüntetése – amely mellett kormány 
az utóbbi időben számtalanszor állást foglal – akkor is megállapíthatjuk, hogy az EVA előnyeit 
mindenképp érdemes valamilyen formában megtartani. Ezt többféle módon képzeljük meg-
valósíthatónak. 

Megjegyezzük, hogy az EVA megszüntetését támogató vélemények a szakirodalomban nem 
újkeletűek: Krekó Judit és Kis Gábor így fogalmaz: „ […] javasoljuk az eva megszüntetését, 
amely adókonstrukció a kulcs emelését követően is súlyosan sérti a horizontális egyenlőség 
elvét, színlelt szerződésekre ösztönöz, és az erőforrások nem hatékony elosztását eredménye-
zi.”82 Ezzel ellentétes állásponton van például Palócz Éva, Szörfi Béla és Nagy Ágnes, akik bár 
elismerik, hogy „az eva lehetőséget ad bizonyos adóelkerülésre, megszüntetése ellentmonda-
na az egyszerűség célját szem előtt tartó adórendszer kialakításának.”83

Továbbá nem szabad elfeledkezni arról a tényről sem, hogy az elmúlt kilenc év során az 
EVA adóalanyok az EVA előnyeihez talán túlságosan is hozzászoktak. Ehhez kapcsolódó 
dilemmát vet fel az is, hogy a továbbiakban miként fog viselkedni az eddigi EVA hatálya alatt 
álló közel százezer adóalany, ha az EVA megszűnik. Vajon milyen arányban választják majd 
újra a rendes adózás keretei közé való visszatérést? Az EVA megszüntetésének ezen, vala-
mint társadalmi és gazdasági hatását előre megjósolni nem lehetséges, hiszen egyrészről ilyen 
helyzetre Magyarországon eddig még nem volt példa, másrészről az EVÁ-val párhuzamosan 
bevezetésre kerülő kompenzációk jelenleg nem ismertek. Az Intézet a Demokratikus Alterna-

80 Lázár János és Rogán Antal 2011. november 7-i sajtótájékoztatóját lásd: http://www.fidesz.hu/index.php?Ro-
vat=11431&Media=12264, Letöltés dátuma: 2012. február 9.

81 Ezen felvetéssel részben összhangban van a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 
2012. évi CXLVII. törvényben megjelenő két új adónem. Az EVA – EVA+ – EVA SUPER+-ra vonatkozó 
elképzelésemnek tehát többé-kevésbé megfeleltethető a KATA – EVA – KIVA. Mellesleg az EVA+ bevezetése 
már 2003-ban is felmerült ötletként. Lásd: TÓTH - TÓTH (2003) i. m. 4. o., 

82 KREKÓ - P. KISS (2007) i. m. 47 o., Lásd továbbá: BARABÁS Gyula - HOLTZER Péter - ORBÁN Krisztián - 
VOJNITS Tamás: Kilábalás, Tanulmány a magyar gazdasági növekedés fellendítéséről, 2008. 62. o. http://www.
adko.hu/01_files/adotanulmanyok/2008/kilabalas.pdf, Letöltés dátuma: 2012. február 9. 

83 PALÓCZ - SZÖRFI - NAGY (2007) i.m. 9. o., Ezzel párhuzamos véleményt fogalmaz meg Bakos Péter, Bíró 
Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota 2008-as tanulmányában: „Az egyszerűsített adózási formáknak lehetnek 
adminisztrációs költséggel kapcsolatos előnyei, ami megtartásukat indokolja.” Lásd: BAKOS Péter - BÍRÓ Ani-
kó - ELEK Péter - SCHARLE Ágota: A magyar adórendszer hatékonysága, Közpénzügyi füzetek, 2008. 26. o. 
http://www.adko.hu/01_files/adotanulmanyok/2008/21fuzet.pdf, Letöltés dátuma: 2012. február 9. 
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tíváért 2011-es tanulmánya szerint az EVA kivezetésével a kockázatok többsége az adóbevétel 
és a gazdasági aktivitás csökkenésének irányába mutatnak.84 Schaerle Ágota, Benczúr Péter, 
Kátay Gábor és Váradi Balázs „Hogyan növelhető az adórendszer hatékonysága” című mun-
kájában már 2010-ben foglalkozott az EVA megszüntetésének kérdésével. A tanulmány alap-
ján az EVA adókulcsának emelése, illetve eltörlése semleges hatással lenne a munkaerő keres-
letre és kínálatra, negatív irányba változtatná viszont az adminisztráció és az egyéb gazdasági 
hatások hatékonyságát, az adóbevétel növekedése pedig kérdéses eredménnyel zárulna.85 Az 
EVA kivezetésének hatásait, amennyiben 2013. január 1-jével vagy azt követően kivezetésre 
kerül az EVA, legelőbb 2014. év elején vagy azt követően lehetséges csak vizsgálni.

Örvendetesnek tartjuk azonban azt, hogy a kormány 2011. évi törvényalkotási „dömping-
jében” nem került egy tollvonással eltörlésre az EVA. Ezen lépéssel a kormány lehetőséget 
biztosított egyrészről az adózók számára egy átmeneti időszakra – amelyben azonban az EVA 
egyes előnyei már kihalóban vannak – másrészről egy átgondoltabb és egyszerűbb adórend-
szer-reform kidolgozására, amelyben az EVA (korábbi) előnyeinek megtartása is lehetséges 
lenne.86

Az EVA kivezetése mellett is az EVA előnyeinek konzerválása az egyes előnyökre lebont-
va is vizsgálható. Megjegyezzük, hogy a következőkben ismertetésre kerülő bármely opció 
választása vagy egyes javaslatok kombinálása az EVA előnyeinek megtartását, és az egész 
adórendszer egyszerűsítését szolgálná.

A kis és középvállalkozások terheinek könnyítése Európa számos országában megvalósul, 
habár eltérő módon, így például a preferált területeken történő beruházások támogatásával, 
komplex kisvállalkozás fejlesztési programmal, a K+F és környezetvédelmi beruházások 
elősegítésével, valamint kedvezményes hitel lehetőség kidolgozásával, egyéb támogatások és 
kedvezmények nyújtásával, alacsonyabb adókulcsokkal, többkulcsos adózási rendszerek útján. 
Az előbb említett lehetőségek mind külön-külön is elősegítik a kis és középvállalkozások fej-
lődését.87 Ezen megoldások vitathatatlanul hasonló hatással vannak az adózási morálra, mint 
az átalányadózás és bármelyik módszer alkalmazása pozitív hatást érne el Magyarországon is. 
Mindenképpen fontosnak véljük a kis- és középvállalkozások valamilyen úton történő támo-
gatását.

84 Intézet a Demokratikus Alternatíváért: Se bevétel, se gazdasági aktivitás, Az egyszerűsített vállalkozói adó meg-
szüntetésének következményeinek elemzése http://www.ideaintezet.hu/sites/default/files/se_bevetel_se_gaz-
dasagi_aktivitas_IDEA.pdf, Letöltés dátuma: 2012. február 9. 

85 SCHARLE Ágota - BENCZÚR Péter - KÁTAY Gábor - VÁRADI Balázs: Hogyan növelhető az adórendszer 
hatékonysága, Közpénzügyi füzetek, 2010. 57. o. http://www.adko.hu/01_files/adotanulmanyok/2010/ado-
rend-hat.pdf, Letöltés dátuma: 2012. február 9

86 Az adórendszer lehet egyszerű, bonyolultabb és még bonyolultabb. Lásd: KÜRTHY Gábor: Az egyszerű adó-
rendszer In: BÁNFI Tamás - BALOGH László (szerk.): Adózó munkaadók és adózó munkavállalók a korrup-
ciómentes gazdaságban. Tanulmánykötet, Béta Book Kiadó, 2011., Ehhez kapcsolódik MÓCZÁR József: Az 
államháztartás finanszírozása, Megjegyzések Bánfi Tamás - Balogh László (szerk.): Adózó munkaadók és adózó 
munkavállalók a korrupciómentes gazdaságban című tanulmánykötethez, Pénzügyi Szemle, 2011. (56. évf.) 4. sz. 
541-551. o.

87 JUTKUSZ Lilla Krisztina - PÉNZES Petra: Egy új adózási lehetőség: az Egyszerűsített Vállalkozási Adó (EVA), 
MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet, 2002. 4-6. o. http://www.gvi.hu/data/papers/eva_2002.pdf, 
Letöltés dátuma: 2012. február 9., 

 Az egyszerűsített vállalkozói adó, MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet, 2002. 1. o. http://www.gvi.
hu/data/economic_data_group/ght_t_0208. pdf, Letöltés dátuma: 2012. február 9., ÁRENDÁS Csaba - DU-
DÁS Tamás - ILLÉS Gábor - SZINEK KÉNESY Marianna: A Szlovákiai adóreform 2004-ben – a 19% egy 
éve, http://www.sze.hu/etk/_konferencia/publikacio/Net/eloadas_arendas_csaba.pdf, Letöltés dátuma: 2012. 
február 9.
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Az EVA kivezetésével szinte azonban elkerülhetetlen az is, hogy a visszatérjen az ún. be-
számlázásos időszak, amely szükségszerűen a gazdaság szürkülésével jár. Ezzel visszakerül a 
törvényalkotó abba a helyzetbe, ahol 2002-ben tartott. Ennek elkerülésére a kormány tervei 
alapján is, valamely más tartalmú átalányadó kivetésére kerülne sor az EVA helyett hasonló 
tárgyi és alanyi körben. Ezen átalányadó kivetésének azonban csak akkor látjuk értelmét, ha az 
alanyi kör is bővülne. Az átalányadó bevezetése számos pozitív előnnyel járna, hiszen az admi-
nisztrációs terhek ezáltal szintén csökkennének.88 Az átalányadózás előnyei mellett az államnak 
az átalányadózás hátrányaival is tisztában kell lenni: a nem megfelelően tervezett adórendszer 
az adózás hatékonysága, illetve az adóbevételek növekedésének elmaradása mellett az adóhiva-
talok diszkrecionális hatalmának növelésével korrupcióhoz, az adózók részéről a jövedelmek 
eltitkolásához vezethet.89 Álláspontunk szerint egy másik átalányadófajta nem jelent valódi al-
ternatívát az EVÁ-ra, hiszen lényegében ugyanazon az elven alapuló adó kerülne bevezetésre.

Ha pedig eltekintünk az átalányadózás lehetőségétől, akkor hagyományos eszközökkel kell 
élni a hagyományos adóztatás keretein belül. Ha abból indulunk ki, hogy az adóterheket a 
társadalom tagjaira igazságosan, az adózási képességeire tekintettel kell telepíteni,90 akkor 
megállapíthatjuk, hogy igenis létezik egy optimális adókulcs, amely az adózók szempontjából 
is elfogadható és az állam számára is megfelelő, amellyel a maximumra növelhető az adóbe-
vétel, az adózási morál, valamint a gazdaság kifehéredése. Megítélésem szerint az optimális 
vállalkozói adót – amely minden bizonnyal alacsonyabb az EVA 37 %-os adókulcsánál – az 
adminisztráció és az adórendszer egyszerűsítésével kiegészítve a mai gazdasági helyzetben 
is pozitív hatást érne el. Különböző, nem adókedvezményben megnyilvánuló támogatások 
nyújtásával pedig ezen eredmény tovább növekedne.

Az EVA eltörlése esetén az EVA előnyeinek megtartására vonatkozó kicsit földhözragad-
tabb, illetve a jelenlegi adórendszerhez közelebbi módosítási javaslatunk az, hogy az egyéni 
és társas vállalkozásokra vonatkozó jelenlegi általános adószabályok jelentősen egyszerűsöd-
jenek (bevallási, nyilvántartási kötelezettségek tekintetében, etc.).91 Ezen megoldás választása 
két okból lenne előnyös: egyrészről az alanyi kör teljes egészében kibővülne, másrészről nem 
kerülne bevezetésre semmilyen új adónem, ennek köszönhetően az adórendszer nem bonyo-
lódna tovább.

Utópisztikus alternatívának tűnik a jelenlegi magyar gazdasági helyzetre tekintettel, ha-
bár véleményünk szerint nem megvalósíthatatlan, az egykulcsos adórendszer bevezetése.92 
Ezen egykulcsos adórendszer bevezetésében mind a személyi jövedelemadó (a továbbiakban: 
SZJA), mind az társasági adó (a továbbiakban: TA) mértéke egyazon kulcs lenne (lehetőleg 
igen alacsony).93 Teljes mértékben megszűnne a sávosan progresszív adózás, egyazon bevallá-

88 A kormány tervei közt szerepel és megvalósításra vár az adminisztrációs terhek csökkentése: Lásd: Egyszerű 
Állam: a vállalkozások adminisztratív terheit csökkentő középtávú kormányzati program 2011, http://egyszeru-
allam.kormany.hu/download/d/b3/20000/Egyszeru%20Allam%20Program_2011_11_16_Kormany_utan_fi-
nal.pdf, Letöltés dátuma: 2012. február 9.

89 JUTKUSZ - PÉNZES (2002) i. m. 3. o. 
90 FÖLDES Gábor: Közbevételek, adók, támogatások: Az adóztatás igazságossága In: FÖLDES Gábor (szerk.): 

Pénzügyi jog I., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1997. 59-62.o 
91 Ezen lehetőséget már SCHARLE Ágota, BENCZÚR Péter, KÁTAY Gábor, VÁRADI Balázs Hogyan növelhe-

tő az adórendszer hatékonysága című tanulmányában is megemlítette Lásd: SCHARLE - BENCZÚR - KÁTAY 
- VÁRADI (2010) i. m. 68. o.

92 Habár, az egykulcsos adórendszernek (SZJA) már így is vannak ellenzői például: http://nemerrolvoltszo.hu/
files/unokaink_is_fizetni_fogjak.pdf  Letöltés dátuma: 2012. február 9, BÁNFI Tamás - KÜRTHY Gábor: Egy 
kulcs helyett egyszerűség és átláthatóság! - A hatékony adórendszerről, Figyelő, 2011. (55. évf.) 39. sz. 18-19. old.

93 Erre találunk nemzetközi példát is: Románia, Szlovákia eseteit. Lásd részletesen: KOVÁCS Zsolt (felelős szer-
kesztő): Adózás a környező országokban, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 
2009. 87. o., 163. o.
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si időszak vonatkozna az egyéni, valamint a társas vállalkozókra, és az SZJA adóalanyokra is. 
Emellett az adminisztráció könnyebbé tételéről sem szabad elfelejtkezni. Ezáltal az adórend-
szer átláthatóbbá válna. Természetesen egyéb támogatások nyújtásával a kis- és középvállal-
kozói szektor gazdasági aktivitásának növelése is elérhető lenne. 

Az egykulcsos adórendszer bevezetése – és ezzel együtt járó adóteher csökkentése – nem 
számít újdonságnak a közép, illetve kelet európai térségben sem. Egyes vizsgálati ered-
mények alapján alacsonyabb adókulcs mellett, egyszerűbb adószabályok megállapításával 
abszolút értelemben jóval több adó került befizetésre, mint a reformok előtt. Ezt bizonyítja 
a szlovák példa is, ahol a TA és az SZJA egységesen 19%-ban került megállapításra 2004-
ben. További reformok is kapcsolódhatnak az egykulcsos adórendszerhez, így például a 
közvetlen adók közvetett adók felé való eltolása, hiszen a közvetett adók beszedése hatéko-
nyabb, kevesebb adminisztratív terhet jelent, befizetésének megkerülése körülményesebb; 
vagy az adórendszerben nagy számban megjelenő és azt bonyolító különböző kivételek és 
különleges elbírálások eltörlése, hiszen ennek következtében kialakult átláthatatlan hely-
zet sok kiskaput teremt; avagy a bevételek kettős adózásának lehető legkisebb szintre való 
csökkentése.94

Annyi bizonyos, az EVA előnyeinek elfeledésével történő megszüntetése a magyar gazdaság 
számára nemhogy előrelépést nem jelentene hanem visszaveti önmagát. Ez pedig semmiképp 
nem elfogadható sem az állam, sem az adózó szempontjából. Megítélésünk szerint az előbb 
bemutatott bármely alternatíva megvalósításával, vagy az egyes javaslatok kombinálásával a 
kis és középvállalkozások gazdasági aktivitása, az adózási morál, illetve a központi költség-
vetés bevételeinek növekedésével járna. Az EVA kivezetésével szükséges lenne az egész adó-
rendszert újragondolni, amelyre a 2012-2013-as évek éppen megfelelőek.

Záró gondolatok

A tanulmányban az EVA bevezetésének és az EVA törvény hatályának, valamint főbb mó-
dosításainak rövid bemutatását követően az EVA adóalany és az állam számára megjelenő, az 
EVA által biztosított előnyök és hátrányok részletes elemzésére tettünk kísérletet. Megállapít-
hatjuk, hogy 2003-as bevezetése óta az EVA lényeges változásokon ment keresztül, amely so-
rán az EVA törvény rendelkezései az EVA adóalany szempontjából szigorodtak és évről-évre 
nőttek az elvonások mértékei is. 

Mára az EVA már csak nyomokban hordozza régi fényét és egyre inkább csak nevé-
ben tükrözi kezdeti egyszerűségét. Erre tekintettel, illetve mérlegelésünk konklúziójaként 
kijelenthetjük, hogy a jelenlegi EVA szabályait mindenképp szükséges módosítani. Ezen 
lehetőséget egyrészről az EVA pozitív kimenetelű jövőjeként, az EVA megtartásával, ám 
jelentős módosításával képzeljük el. Ha azonban az EVA sorsa negatív végkimenetelű len-
ne, azaz az EVA megszűnne – amely lehetőséget a jelenlegi kormány előszeretettel szor-
galmazott95 – az EVA által kínált korábbi előnyök megtartásához számos alternatívát aján-
lunk a tanulmányban, mivel a kis- és középvállalkozói szektor valamely módon történő 

94 Árendás Csaba, Dudás Tamás, Illés Gábor, Szinek Kénesy Marianna tanulmánya alapján, Lásd részletesen: 
ÁRENDÁS - DUDÁS - ILLÉS - SZINEK KÉNESY i. m. 12-46. o.

95 Lásd: 131. ülésnap (2011.11.08. ) „Mi a Fidesz álláspontja az egyszerűsített vállalkozói adó sorsával kapcsolat-
ban?” kérdésben Dr. Cséfalvay Zoltán nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár napirend előtti felszólalását. 
Az államtitkár részletezi az EVA megszüntetése mellett szóló érveket, amellett, hogy elismeri az EVA előnyeit 
is. http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat?p_ckl=39&p_uln=131&p_felsz=16&p_szo-
veg=egyszer%FBs%EDtett%20v%E1llalkoz%F3i%20ad%F3&p_felszig=16, Letöltés dátuma: 2012. február 9.
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támogatását a továbbiakban is fontosnak ítéljük. Egyes általunk kínált megoldási javaslatok 
alkalmazása külön-külön, illetve együttesen is elképzelhető. A 2013-as EVA módosítások 
egyelőre nem ismertek előttünk, azok hatását legelőször érdemben azonban csak 2014 ele-
jén lehetséges vizsgálni.

Végül a tanulmányt Oliver Wendell Holmes szavaival zárjuk: „az adók jelentik a civilizáció 
árát.”96 És az EVA vajon mit jelent, mit jelentett a társadalom egyes tagjainak, az EVA adó-
alanyoknak? Talán bizalmat, egyszerűséget, kényelmet, bizonyos fokú szabadságot az adóter-
hek alól. És az államnak? Biztos bevételt, tervezhetőséget, költségtakarékosságot, egyszerűbb 
adóellenőrzést. Érdemes mindezt egy tollvonással eltörölni alternatíva nélkül? Semmiképp, 
legalábbis véleményünk szerint, ezt támasztja alá tanulmányunk is.

Mellékletek

1. számú melléklet

Az államháztartás EVÁ-ból származó tényleges bevételi eredményének vizsgálata: abban 
az esetben, ha az EVA adóalany minden bevétele ÁFA adóalany részére történő értékesítés-
ből származna és ezen számlát befogadó ÁFA adóalany egyébként nyereséges társasági adó 
adóalanya is.

Érdemes elgondolkoznunk azon az eshetőségen, – általános eseten – hogy az EVA adó-
alany minden bevétele ÁFA adóalany részére történő értékesítésből származik, és ezen szám-
lát befogadó ÁFA adóalany egyébként nyereséges társasági adó adóalany is. Az alábbi táblázat 
összefoglalja azt, hogy 100 egység bruttó ÁFÁ-s EVÁ-s bevételből az államháztartás (köz-
ponti költségvetés) számára mennyi EVA-bevétel képződik:

Az államháztartás számára képződő EVA-bevétel
100 egység bruttó ÁFÁ-s EVÁS-s bevételből97

EVA mértéke Az államháztartás számára képződő
EVÁ-ból származó bevétel

2003 a pozitív adóalap 15% 15 egység

2004 a pozitív adóalap 15% 15 egység

2005 a pozitív adóalap 15% 15 egység

2006 a pozitív adóalap 15%
(okt. 1-jétől: a pozitív adóalap 25 %)

15 egység 
(okt. 1-jétől: 25 egység)

2007 a pozitív adóalap 25% 25 egység

2008 a pozitív adóalap 25% 25 egység

2009 a pozitív adóalap 25% 25 egység

96 Oliver Wendell Holmes Jr., Compania de Tabacos v. Collector, 1904; Idézi in: MILKE Mark: Nation of  Serfs? 
How Canada’s political culture corrupts canadian values, Kindle Edition, Canada, 2010, 235. o.

97 Forrás: saját szerkesztés



173

EVA mértéke Az államháztartás számára képződő
EVÁ-ból származó bevétel

2010 a pozitív adóalap 30% 30 egység

2011 a pozitív adóalap 30% 30 egység

2012 a pozitív adóalap 37% 37 egység

Az államháztartás számára keletkező EVÁ-ból származó bevétel azonban – abban az eset-
ben, ha az EVA adóalany minden bevétele ÁFA-alany részére történő értékesítésből származ-
na – nem felel meg ezen előbb ismertetett értékeknek, hiszen ekkor figyelembe kell venni a 
másik oldalt is, azaz az ÁFA-adóalanyt és azt a tényt, hogy az ÁFÁ-t az adózó levonhatja. 
Továbbá kiadását költségként elszámolhatja ezáltal társasági adó alapját is csökkentheti. Kö-
vetkező táblázatban összefoglaltuk az államháztartás számára képződő EVÁ-ból származó 
tényleges bevétel értékét esetünkben.

Az első év tekintetében részletes magyarázatunk a következő: 
2003-ban 100 egység bruttó ÁFÁ-s EVÁ-s bevételből 15 egység államháztartási EVA be-

vétel képződik. Viszont a számlát befogadó vevő 20 egység (hisz 100 egység bruttó ÁFÁ-s 
EVÁ-s bevétel, 80 egység nettó bevételt jelent, azaz 20 egységnyi ÁFÁ-t) ÁFÁ-t levonásba 
helyezhet; a nettó 80 egység miatt pedig 14,4 egységgel (80 egységnek a 18%-a) csökkenhet a 
társasági adó fizetési kötelezettsége, ha költségként elszámolja. Ennek fényében (15 egység- 
20 egység - 14,4 egység = - 19,4 egység) az államháztartás tényleges bevételi eredménye, azaz 
vesztesége keletkezik.

Érdemes megjegyeznünk azt, hogy 2003-ban mégis az EVÁ-ból származó teljesített bevétel 
majdnem a kétszerese volt az előirányzottnak.

A további évek az előbbi magyarázatból értelemszerűen következnek:

Az államháztartás EVÁ-ból származó tényleges bevételi eredményének vizsgálata
2003-2012 között

100 egység bruttó ÁFÁ-s EVÁS-s bevételből98

Az államház-
tartás számára 

képződő 
EVÁ-ból szár-

mazó bevétel

ÁFA 
mértéke

(általános 
mérték)

Társasági
adó mértéke

(pozitív adóalap
%-ban kifejezve)

Az államháztartás
EVÁ-ból származó tényleges bevételi 

eredménye*
 

2003 15 egység 25% 18% 15 - 20 - 14,4 =- 19,4 egység

2004 15 egység 25% 16% 15 - 20 - 12,8 = - 17, 8 egység

2005 15 egység 25 % 16 % 15 - 20 - 12,8 = - 17, 8 egység

98 Kiszámítása: az államháztartás számára képződő EVA-bevétel – az ÁFA mértékének megfelelő egység, hiszen 
ezen érték levonható – a nettó érték társasági adójának a mértéke, hiszen ez elszámolható egyes esetekben költ-
ségként. Forrás: saját szerkesztés
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2006 15 egység 
(okt. 1-jétől: 
25 egység)

20% 16 %

(5 millió Ft 
adóalapig 

10 %, 
ha a feltételeket 
teljesíti a vállal-

kozás)

15- 16,66 - 13,33 = - 14, 99 egység
(Ha az államháztartás szempont-
jából kedvezőtlenebb esetet vesz-
szük figyelembe: nem teljesülnek 
a TA alapját csökkentő feltételek.)

15 -16,66 - 8,33= - 9, 99 egység
(Ha az államháztartás szempont-
jából a kedvezőbb esetet vesszük 
figyelembe: teljesülnek a TA alap-
ját csökkentő feltételek.)

Október 1-jétől tekintve:

25- 16,66 - 13,33=  - 4, 99 egység
(Ha az államháztartás szempont-
jából kedvezőtlenebb esetet vesz-
szük figyelembe: nem teljesülnek 
a TA alapját csökkentő feltételek.)

25 -16,66 - 8,33= -0, 01 egység
(Ha az államháztartás szempont-
jából a kedvezőbb esetet vesszük 
figyelembe: teljesülnek a TA alap-
ját csökkentő feltételek.)

2007 25 egység 20% 16%

(50 millió Ft 
adóalapig 

10 %, 
ha a feltételeket 
teljesíti a vállal-

kozás)

25 - 16,66 - 13,33 = - 4, 99 egység
(Ha az államháztartás szempont-
jából kedvezőtlenebb esetet vesz-
szük figyelembe: nem teljesülnek 
a TA alapját csökkentő feltételek.)

25 - 16,66 - 8,33 = + 0,01 egység
(Ha az államháztartás szempont-
jából a kedvezőbb esetet vesszük 
figyelembe: teljesülnek a TA alap-
ját csökkentő feltételek.)

2008 25 egység 20% 16%

(Kedvezményes 
társasági adó 

mértéke az adó-
alap 50 millió 
forintjáig 10% 
feltételekkel)

25 - 16,66 - 13,33 = -4, 99 egység
(Ha az államháztartás szempont-
jából kedvezőtlenebb esetet vesz-
szük figyelembe: nem teljesülnek 
a TA alapját csökkentő feltételek.)

25 -16,66-8,33= +0,01 egység
(Ha az államháztartás szempont-
jából a kedvezőbb esetet vesszük 
figyelembe: teljesülnek a TA alap-
ját csökkentő feltételek.)
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2009 25 egység 20%

2009.
július 

1-jétől: 
25%

16%

(Kedvezményes 
társasági adó 

mértéke az adó-
alap 50 millió 
forintjáig 10% 
feltételekkel)

a 2009.július 1-jétől hatályos ÁFA 
kulccsal számolva, hiszen ellen-

kező esetben az előző évi értéket 
kapnánk:

25 - 20 - 12,8= -7,8 egység
(Ha az államháztartás szempont-
jából kedvezőtlenebb esetet vesz-
szük figyelembe: nem teljesülnek 
a TA alapját csökkentő feltételek.)

25 - 20 - 8 = - 3 egység
(Ha az államháztartás szempont-
jából a kedvezőbb esetet vesszük 

figyelembe: teljesülnek a TA 
alapját csökkentő feltételek: ezen 
évben szélesebb adózó esik ebbe 

a körbe)
2010 30 egység 25%

- 2010.01.01. 
és 2010.06.30. 
közötti időszak-
ra: 19% ha az 
adózó nem tud 
kedvezményt 
érvényesíteni 
- 2010. 07.01. és 
2010.12.31. kö-
zötti időszakra 
250 millió Ft-ot 
meg nem haladó 
rész után 10%, 
az e feletti ösz-
szegre 19%.

30 - 20 - 15,2 = -5,2 egység
(2010.01.01. és 2010.06.30. közöt-
ti időszak tekintetében)

30 - 20 - 8 = +2 egység
(2010. 07.01. és 2010.12.31. kö-
zötti időszaktekintetében 10%-os 
TA-val számolva)

2011 30 egység 25% 19%

Kedvezményes 
TA mértéke az 

adóalap 500 mil-
lió Ft-jáig 10% 
feltételek nélkül 
(az ezen felüli 

rész 19%)

30- 20 - 15,2 = - 5,2 egység

30 - 20 - 8 = + 2 egység
(Kedvezményes TA mértékével 

számolva)
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2012 37 egység 37% 19%

Kedvezményes 
TA mértéke az 

adóalap 500 mil-
lió Ft-jáig 10% 
feltételek nélkül
(az ezen felüli 

rész 19%)

37 - 21,26 - 14,96 = +0, 78 egység

37 - 21,26 - 7,87 = +7,87 egység
(Kedvezményes TA mértékével 

számolva)

Kiegészítéseink a táblázathoz: 

Sajnos olyan statisztikai adatot nem találtunk, hogy az EVÁ-s értékesítések hány százalé-
kát kapják ÁFA-alanyok és nem ÁFA-alanyok. Ezért ezen általános hipotézisünk, az állam 
számára legkedvezőtlenebb esetet mutatta be. A gyakorlatban viszont köztudott az a tény, 
hogy az EVÁ-s számlákat szinte kizárólag ÁFA-levonására jogosultak fogadják be. Továbbá 
megjegyezzük, hogy az EVÁ-ból származó tényleges bevétel igen kevés a táblázatunk alapján. 
Mégis ellentétesen a táblázatunkkal, az EVA bevezetését követő első években az EVÁ-ból 
származó teljesített bevétel magasabb volt az előirányzottnál. Ezen trend 2006-ban megtört. 
Az előbbiekből két következtetést vonhatunk le: egyrészről azt, hogy minden bizonnyal az 
EVA adóalanyok nem minden bevétele származik ÁFA adóalanyok részére történő értékesí-
tésből, másrészről az EVA adóalanyok és az adózók nem mindegyike választja a szürkegaz-
daság, az adócsalás útját.

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: A központi költségvetés éves bevételei a 2003-2011 évben, a gazdálkodó szerveze-
tek befizetéseire ezen belül is az EVÁ-ra vonatkoztatva
2. táblázat: A központi költségvetés éves bevételei a 2003-2011 évben, a bevételi főösszeg és 
az EVA egymáshoz viszonyított arányára (%) tekintettel
3. táblázat: EVA összesítő táblázat a 2003-2010-es évek tekintetében
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Szabó Nóra Katalin

A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat 
jogintézményének összehasonlítása - Az azonos 
nemű párok együttélési formáinak jogi elismerése 
az egyes országokban

Helyezés: Különdíj (Polgári jog II. tagozat)
Témavezető: Dr. Hegedűs Andrea, egyetemi docens

 „Az állam […] fenntarthat és támogathat hagyományos intézményeket, 
mint ahogy az új jelenségek elismerésére létrehozhat új jogi formákat is,

s ezzel egyszersmind a közfelfogás számára a ’normalitás’ határait tágíthatja.”
(14/1995. (III. 13.) AB határozat)

Bevezetés

A hatályos magyar jog a párkapcsolati formákat részben családjogi jellegű jogintézmény-
ként – ezen belül a különböző neműek házasságaként, valamint az azonos neműek bejegyzett 
élettársi kapcsolataként –, részben pedig az együttélő akár különböző nemű, akár azonos 
nemű élettársak vagyoni viszonyaira egyaránt irányadó polgári jogi jellegű formátlan kötelem-
ként szabályozza, végül módot ad arra is, hogy ezen utóbbi de facto élettársak – nemüktől 
függetlenül – kapcsolatuk nyilvántartásba vételét kérjék (regisztrált élettársi kapcsolat).1

Alaptörvényünkből következően a jogrendszerünkben – összhangban a vonatkozó emberi 
jogi nemzetközi egyezményekkel – a párkapcsolati formák kivétel nélkül „párkapcsolatként” 
kerülnek szabályozásra, azaz két természetes személy – egy férfi és egy nő, illetőleg két férfi 
vagy két nő együttéléseként. A fentiek alapján tehát nem lehetséges sem a különböző nemű, 
sem pedig az azonos nemű személyek csoportos együttélésének jogi legitimációja.

Az alkotmányos alapjogokból ugyanakkor levezethető a homoszexuálisok olyan élettársi 
közösségének állami elismerése, amely lényegi vonásaiban az Alaptörvény által kiemelt vé-
delemben részesített jogintézményhez, a házassághoz közelít. Egy ilyen új jogi konstrukció 
nem sérti vagy veszélyezteti a házasság indokoltan speciális helyzetét, ahogyan a különböző 

1 A Polgári Törvénykönyvünk szerinti de facto élettársi kapcsolat fennállásának közokiratban, közjegyző előtt tör-
ténő elismeréséhez, valamint a települési önkormányzatok jegyzőjétől kért tanúsítványhoz képest – amelyekre a 
mai napig lehetősége nyílik mind a heteroszexuális, mind pedig a homoszexuális kapcsolatban élő élettársaknak 
– a 2009. évi XXIX. törvény új alternatívaként biztosítja immáron az effajta kapcsolatoknak a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása nevű számítógépes adatbázisba való 
fakultatív regisztrálását. Maga a regisztráció ténye azonban az együttélési formát nem befolyásolja, nem változtat 
a de facto élettársi kapcsolat polgári jogi jellegén sem, csupán a párkapcsolat fennállásának bizonyítását könnyíti 
meg, illetve különneműek esetében az apasági vélelem rendezését szolgálja.
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nemű személyeknek – szintén az Alaptörvényből származtatott – házasságkötéshez való 
jogát2 sem.

Ahogyan az Alkotmánybíróság fogalmaz a kérdésben: „a házasság, mint alapvető társadalmi 
intézmény alkotmányi védelmének […] követelménye […] értelemszerűen nem érvényesül azok 
vonatkozásában, akik azonos nemük következtében nem köthetnek egymással házasságot”.3

Ugyanakkor „két személy tartós életközössége megvalósíthat olyan értékeket, hogy az érin-
tettek személyi méltóságának egyenlő figyelembevétele alapján az együttélő személyek nemé-
től függetlenül igényt tarthat jogi elismerésre.”4 „Az azonos neműek párkapcsolata számára 
[…] az elismerés és a védelem igénye – mivel ők házasságra nem léphetnek – az emberi mél-
tósághoz való jogból5, és az abból származtatott önrendelkezési jogból, az általános cselekvési 
szabadságból, illetve a személyiség szabad kibontakoztatásához való jogból6 levezethető.”7

Célom jelen dolgozattal, hogy felvázoljam a homoszexualitás8 társadalmi megítélésének ha-
zánkban is – leginkább az utóbbi évtizedben – végbemenő liberalizálódásának köszönhetően 
lezajlott új jogalkotási folyamatok eredményeinek lényegi jellemzőit.

Az elkövetkezendő fejezetekben – a téma címének megfelelően – az azonos neműek szá-
mára újonnan kialakított jogintézményt – a bejegyzett élettársi kapcsolatot – a hagyományo-
san kizárólag különböző neműek által létesíthető, több ezer éves egyházi, valamint több mint 
száz éves világi kultúrára9 visszatekintő házassággal kívánom részleteikben, különböző szem-
pontok alapján összehasonlítani – immáron a jelenleg hatályos törvény nyomán.10

Végül az Olvasóban kialakult kép további árnyalása érdekében egyfajta ízelítőt kívánok 
nyújtani a homoszexualitás és az azonos neműek párkapcsolati formáinak külföldi elfoga-
dottságáról.

I. A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat rendszerbeli 
elhelyezése

Amíg a házasság tisztán családi jogi jogintézmény, addig a bejegyzett élettársi kapcsolat-
ra inkább családjogi jellegű jogintézményként tekinthetünk. A házasság hatályos jogunkban 
történő szabályozását a Családjogi törvény (a továbbiakban: Csjt.) végzi el, ezzel szemben a 
különböző neműek házasságával szinte azonos jellegű, új párkapcsolati forma szabályozásá-
ra – amely jogviszony kizárólag az azonos neműek között létesíthető – a bejegyzett élettársi 
kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi jogviszony igazolásának megkönnyíté-
séhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény (a továbbiak-
ban: Békmtv.) kerít sort.

2 Magyarország Alaptörvénye L) cikkének (1) bekezdése
3 154/2008. (XII. 17.) AB határozat
4 14/1995. (III. 13.) AB határozat, ABH 1995, 82, 84.
5 Magyarország Alaptörvényének II. cikke
6 8/1990. (IV. 23.) AB határozat, ABH 1990, 42, 45.
7 154/2008. (XII. 17.) AB határozat
8 A homoszexualitás a szexuális irányultság egyik fajtája, amikor egy személy érzelmi és szexuális vonzódása kizá-

rólag vagy főként azonos nemű emberek felé irányul; ezen kívül időnként az azonos neműek közötti szexuális 
tevékenységet is így nevezik, mely a homoszexuális irányultságtól függetlenül is létrejöhet. / Forrás: http://
hu.wikipedia.org/wiki/Homoszexualit%C3%A1s /

9 Magyarországon a házasság átfogó törvényi szabályozására először az 1894. évi XXXI. törvénycikkel került sor.
10 A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményét a 2009. évi XXIX. törvény hozta létre, amely 2009. július 1. napján 

lépett hatályba és jelenleg is hatályos.
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Az Új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvének tervezete11 – jelenlegi formájában – a 
két jogintézmény közt még fennálló rendszertani jellegű különbséget is megszüntetné, hiszen 
abban a házasság mellett már a bejegyzett élettársi kapcsolat is helyet kapott.12

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy egyes vélemények szerint az Új Polgári Törvénykönyv 
parlamenti vitája eredményeként előfordulhat, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat mégsem 
kap helyet a végleges törvényszövegben, amennyiben pedig ez bekövetkezik, akkor továbbra 
is megmaradna a jogintézmény pusztán családjogi jellegűnek, hiszen azt kizárólag a Családjogi 
Könyvön kívüli külön törvény13 szabályozná.

II. A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat fogalmainak 
összevetése

A házasság fogalmát ex lege egyik jogszabály sem határozza meg, azonban legfontosabb 
jellemzői, illetve létrejövetele és annak feltételei alapján mégis megadható egyfajta definíció. 
Ennek megfelelően a házasság: „Egy férfi és egy nő szabad, önkéntes szövetsége, amely há-
zastársi jogokat és kötelezettségeket keletkeztet, az egyenjogúság jegyében, melynek célja ön-
álló család alapítása, és a törvény által meghatározott formai (alaki) követelmények megtartá-
sával jön létre.”14

A bejegyzett élettársi kapcsolat „fogalmára” is leginkább szintén csak a Békmtv.-nek a jog-
viszony létrejöttére vonatkozó rendelkezéseiből következtethetünk, ennélfogva: „Bejegyzett 
élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, ti-
zennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással 
bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.15 Kiskorú részére – a házasságkötéstől eltérő-
en – a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése vonatkozásában még a gyámhatóság sem adhat 
engedélyt,16 ezért fogalmilag kizárt a nagykorúság megszerzése bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése által.

A két jogintézmény fogalmának összevetésekor láthatjuk, hogy házasságot csak két külön-
nemű személy köthet egymással, míg bejegyzett élettársi kapcsolatot kizárólag azonos nemű 
személyek – két férfi, illetőleg két nő – létesíthetnek egymással. A bejegyzett élettársi kapcso-
latnál – a jellegéből adódó természetszerű következményként – hiányzik az önálló család ala-
pítása, mint célzat, ezzel szemben a házasságok esetében az önálló család alapítása mondhatni 
evidensen megfogalmazható – bár nem szükségképpeni – célkitűzés.

További hasonlóságként említhető, hogy a felek mindkét jogviszony esetében természet-
szerűleg egyenjogúak – ami nyilvánvalóan a polgári jogi, valamint a családjogi jogviszonyok 
egyértelmű sajátosságából következik.

11 Új Polgári Törvénykönyv, Negyedik Könyv, Családjog, letölthető: http://www.ujptk.hu/dok2012/tvkonyv/
Uj%20Polgari%20Torvenykonyv%20-%20a%20Kodifikacios%20Fobizottsag%20Javaslata%20-%20kozzetetel-
re.pdf

12 Új Polgári Törvénykönyv, Negyedik Könyv, Negyedik Rész
13 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról
14 HEGEDűS Andrea: Családi jog. Egyetemi Jegyzet. Szeged, Kis-Ker Bt. 2009. 29. p.
15 A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi jogviszony igazolásának megkönnyí-

téséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Békmtv.) 1. § 
(1) bekezdése

16 Ld. Békmtv. 1. § (2) bekezdése
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III. A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét 
megelőző eljárások

A leendő házasfeleknek, illetőleg a majdani bejegyzett élettársaknak először is az anya-
könyvvezető előtt nyilatkozniuk kell afelől, hogy legjobb tudomásuk szerint házasságköté-
süknek, illetve utóbbi esetben a bejegyzett élettársi kapcsolatuknak nincs törvényes akadálya, 
egyszersmind igazolniuk is kell, hogy a házasságkötésük, valamint a bejegyzett élettársi kap-
csolatuk törvényes feltételei fennállnak.

Ezen túlmenően mindkét házasulót nyilatkozattételi és megegyezési kötelezettség is terheli 
a házassági név vonatkozásában. A nyilatkozattételnek a bejegyzett élettársak relációjában 
nincs jelentősége, hiszen számukra a Békmtv. 3. § (3) bekezdésének kifejezett tiltó rendelke-
zése miatt ebben a formában nincs lehetőség arra, hogy összetartozásukat a külvilág számára 
a közös névviselés által is hangsúlyozzák.

 További eltérés a két jogintézmény tekintetében, hogy a házasságkötés időpontjára irány-
adó, a szándék bejelentésétől számított minimum harminc napos határidő a bejegyzett élet-
társakra nem vonatkozik.

Végül megemlíthető, hogy a Csjt. 39. §-a szerinti ún. utólagos házasságkötésen alapuló 
apasági vélelemre vonatkozó rendelkezéseket a bejegyzett élettársakra nem lehet alkalmazni, 
másfelől értelemszerűen a feleknek nincs jogi lehetősége a születendő gyermekük családi neve 
iránti megállapodásra.

IV. A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttének 
törvényes feltételei

„Az alaki feltételek hiányának és a bejegyzési akadályok (érvénytelenségi okok) fennállásá-
nak jogkövetkezményeire tekintettel a bejegyzett élettársi kapcsolat lehet létező és nemlétező, 
illetőleg érvényes vagy érvénytelen, míg a felek által szándékolt jogkövetkezményekre figye-
lemmel valós vagy színleges (névleges) is.”17 Ez a megállapítás a házasságra is megfelelően 
irányadó azzal a kis eltéréssel, hogy ez utóbbi vonatkozásában nem bejegyzési, hanem (abszo-
lút és relatív) házassági akadályokról beszélhetünk.

1. Nemlétező házasság – nemlétező bejegyzett élettársi kapcsolat

A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az együttesen jelen 
lévő házasulók/leendő bejegyzett élettársak az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, 
hogy egymással házasságot/bejegyzett élettársi kapcsolatot kívánnak létesíteni. A házasságkö-
tés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése is azonosan, két (nagykorú és cselekvőképes) 
tanú jelenlétében, nyilvánosan történik.

Az anyakönyvvezető a házasságot, illetőleg a bejegyzett élettársi kapcsolatot annak létre-
jöttekor anyakönyvezi. A házasságról szóló anyakönyvi bejegyzés pusztán deklaratív hatályú, 
hiszen a házasságot a házasulandó felek nyilatkozata hozza létre, nem pedig maga a bejegyzés; 

17 CSűRI Éva: Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban. A házasság, a bejegyzett élettársi kapcsolat és az 
élettársi viszony igazolása. In: Közjegyzők Közlönye, 2010. XIV. évf. 6. sz. 7. p.
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ezzel szemben a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttére vonatkozó anyakönyvi bejegyzés ha-
tálya konstitutív, tehát a felek közti jogviszonyt az anyakönyvi nyilvántartásba való bejegyzés 
keletkezteti.

Nemlétező házasságról/bejegyzett élettársi kapcsolatról van szó, amennyiben a házasság/
bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttére vonatkozó minimális feltételek sem állnak fenn, azaz 
a házasság, illetőleg a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékot a felek nem 
(anyakönyvi szakvizsgával rendelkező) anyakönyvvezető előtt jelentik ki, nincsenek szemé-
lyesen jelen, nem hangzik el részükről az egybehangzó nyilatkozat a házasságkötésre, illetve a 
bejegyzett élettársi kapcsolatra irányulóan, vagy a nyilatkozat feltételhez, netán időhöz kötött.

 Akkor sem jön létre házasság, ha azt két azonos nemű személy (tehát nem egy férfi és 
egy nő) létesítette, ennek megfelelően nem jön létre a bejegyzett élettársi kapcsolat sem két 
különböző nemű személy között.

A nemlétező házassághoz/bejegyzett élettársi kapcsolathoz nem fűződik semmiféle jog-
következmény, még maradék joghatásokról sem beszélhetünk, és ilyen esetekben az érintett 
anyakönyvi bejegyzés törlésének van helye.

2. Érvénytelen házasság – érvénytelen bejegyzett élettársi kapcsolat

A házasság, illetőleg a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenségének a megállapítására 
ad alapot, amennyiben a házasság házassági vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat valamely 
bejegyzési akadály(ok) ellenére jött létre. A házassági, valamint a bejegyzési akadályok ún. 
érvénytelenségi okokként kerülnek szabályozásra: beszélhetünk abszolút és relatív érvényte-
lenségi okokról.

Amíg a házasságkötésre, illetőleg a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó abszolút jel-
legű akadály azt jelenti, hogy az adott körülmény fennállása minden ember tekintetében azo-
nosan a házasság, illetőleg a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítésére vezethet, addig a 
relatív jellegű akadályok csak bizonyos személyi körön belül jelentenek érvénytelenségi okot.

A dolgozat terjedelmi korlátaira figyelemmel ehelyütt eltekintek a részletes vizsgálódástól 
és csupán annyit kívánok leszögezni, hogy az abszolút és a relatív jellegű házassági akadályok 
analógiájára alakulnak megfelelően az abszolút és relatív jellegű bejegyzési akadályok is, attól 
eltekintve, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatot minden esetben – a házasságtól eltérően – ki-
zárólag nagykorú személyek létesíthetnek, ennél fogva az ilyen kapcsolat kiskorú általi létesí-
tése abszolút bejegyzési akadálynak minősül.

„A házasságot és – ebből következően – a bejegyzett élettársi kapcsolatot nem önmagában 
valamely érvénytelenségi ok puszta fennállása esetén, hanem csak akkor lehet érvénytelennek 
tekinteni, ha azt az arra […] jogosultak valamelyike által […] meghatározott alperes ellen 
megindított érvénytelenítési perben hozott – mindenkivel szemben hatályos – bírósági ítélet 
érvénytelennek nyilvánította azért, mert azt valamely házassági, illetve bejegyzési akadály elle-
nére kötötték meg, illetve jegyezték be, vagy azt házassági, illetve bejegyzési akadály hiányában 
ugyan, de az érvényességhez szükséges alaki szabályok megsértésével kötötték meg, illetve 
jegyezték be.”18

Az érvénytelenítés jogkövetkezménye, hogy a házasfelek a házasság, a bejegyzett élettársak 
pedig a kapcsolat létrejöttének időpontjára visszaható (ex tunc) hatállyal visszanyerik a házas-
ságkötéshez, illetőleg bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez való jogukat.

18 CSűRI 2010. 14. p.
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Ilyen esetekben azonban az érvénytelenített házasság, illetve az érvénytelenített bejegyzett 
élettársi kapcsolat vagyonjogi joghatásait az érvénytelenség ún. maradék joghatásaként figye-
lembe kell venni és azoknak az elbírálása a vélt házasságra, valamint a vélt bejegyzett élettársi 
kapcsolatra irányadó rendelkezések alapján történik.

Kétoldalú vélt házasság, illetve kétoldalú bejegyzett élettársi kapcsolat estén, tehát amikor 
mindkét fél jóhiszeműen járt el a jogviszony létesítésekor, az ilyen házasság/bejegyzett élet-
társi kapcsolat vagyoni joghatásai megegyeznek az érvényesen létrejött házasság/bejegyzett 
élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaival. Ilyenkor az érvénytelenítést követően a felek oly 
módon érvényesíthetik vagyonjogi követeléseiket, mintha a házasságot/bejegyzett élettársi 
kapcsolatot az érvénytelenné nyilvánítás időpontjában a bíróság felbontotta volna.

Viszont ha egyoldalúan vélt házasságról vagy ilyen bejegyzett élettársi kapcsolatról van szó, 
akkor az előbbi rendelkezések kizárólag a jóhiszemű fél kérésére alkalmazhatók.19 

3. Színleges házasság – színleges bejegyzett élettársi kapcsolat

Színleges vagy „névleges” házasságról/bejegyzett élettársi kapcsolatról és nem vélt házas-
ságról/bejegyzett élettársi kapcsolatról beszélünk, ha a házasság, illetőleg a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létrehozásakor a felek valójában a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat 
joghatásaitól eltérő, más joghatást vagy célt kívántak kiváltani, amelyet rendszerint elpalástol-
nak – például valamelyik fél másik országba való áttelepülésének kieszközölése volt a mögöt-
tes cél.

A fent említett esetekben a felek szándéka már eredetileg sem arra irányul, hogy egymással 
házassági vagy bejegyzett élettársi életközösségre lépjenek, ahogyan arra sem, hogy a kette-
jük között fennálló jogviszonyra a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat jogi hatásai 
vonatkozzanak.

V. A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai

1. Az egymással azonos joghatások

A bejegyzett élettársi kapcsolat jogi hatásainak szabályozását a jogalkotó a házasság jogha-
tásaira való utaló szabály révén oldotta meg: „ha e törvény eltérően nem rendelkezik, vagy 
e törvény a rendelkezés alkalmazását nem zárja ki, megfelelően alkalmazni kell a házasságra, 
a házastársra vagy házastársakra, az özvegyekre, az elvált személyre, a hajadonra, a nőtlenre, 
valamint a házaspárra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársi kapcsolatra, a bejegyzett 
élettársra vagy bejegyzett élettársakra, az elhunyt bejegyzett élettárs túlélő bejegyzett élettár-
sára, arra a személyre, akinek a bejegyzett élettársi kapcsolatát megszüntették, aki még nem 
volt házas és bejegyzett élettársi kapcsolatot még nem létesített és a bejegyzett élettársakra.”20

Kijelenthető, hogy a bejegyzett élettársakat természetszerűleg megilletik azon jogok, illetve 
vonatkoznak rájuk azon kötelezettségek , amelyek túlnyomórészt a házasfelekkel megegyező-
en már ma is járnak a Ptk. szerinti de facto élettársi kapcsolatban élők számára – mint például 

19 Csjt. 33. §
20 Békmtv. 3. § (1) bekezdése
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az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben szabályozott egészségügyi információ-
hoz jutási és döntési jogok vagy a reprodukciós eljárás céljából történő ivarsejt-adományozás 
joga.

Ezen kívül – a hozzátartozói kapcsolat keletkezése miatt – „a bejegyzett élettársakat mind-
azok az adójogi, munkajogi, szociális, bevándorlási, honosítási, stb. kedvezmények megilletik, 
mint a házasságban élőket, illetve ugyanazok az eljárási szabályok is vonatkoznak rájuk, mint a 
házastársakra”21 – például a tanúvallomás megtagadásának joga és egyéb összeférhetetlenségi 
szabályok vonatkozásában.

Összességében elmondható tehát, hogy néhány kivételtől eltekintve a házasság és a bejegy-
zett élettársi kapcsolat – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – lényegében azonos jogha-
tásokkal bír.

1.1. A két jogintézmény családjogi joghatásai

1.1.1. Vagyonjogi joghatások
A házastársi vagyonközösség mintájára a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésével a 

bejegyzett élettársak között, az életközösség időtartamára bejegyzett élettársi vagyonközösség 
keletkezik, s ennek megfelelően mindaz, amit a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők az élet-
közösségük ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek – kivéve, ami a Csjt. 28. §-a 
alapján a különvagyon részét képezi –, a bejegyzett élettársak osztatlan közös tulajdonának 
számít.

Ezen vagyonjogi joghatás érvényesüléséhez azonban nem elégséges pusztán az élettársi 
kapcsolat anyakönyvi bejegyzésének ténye, hanem szükséges a bejegyzett élettársi életközös-
ség tényleges megkezdése és folyamatos fennállása is. Egyébként amellett, hogy a házasság, 
illetőleg a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvi bejegyzésével a felek között az életközös-
ség is egyúttal létrejön, törvényes vélelem szól.22 Az előbbiekből következik, hogy amennyi-
ben a felek közti életközösség megszűnik, az ilyen irányú vagyonjogi hatások is nyilvánvalóan 
megszűnnek, annak ellenére is, hogy esetlegesen a házasság vagy a bejegyzett élettársi kap-
csolat a felek között továbbra is fennáll. Ugyanakkor, ha az életközösség valamely okból csak 
átmenetileg szakad meg a felek között, az a vagyonközösséget nem szünteti meg, hanem azt 
egységesnek és folyamatosnak kell tekinteni a vagyonjogi igények rendezése szempontjából.

A házastársi, illetőleg a bejegyzett élettársi vagyonközösség az érintettek kérelmére, fontos 
okból, akár a házasság, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat fennállása alatt is megszüntethe-
tő a bíróság végzése által, nemperes eljárás során.

Fontos itt megemlíteni, hogy a házasságkötést, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat lét-
rejöttét megelőzően az együttélő felek – akik ekkor a polgári jog által szabályozott de facto 
élettársaknak tekintendők – vagyoni jogviszonyaira nem a Ptk. lesz irányadó, hanem az utóbb 
létesített házasságra, illetőleg bejegyzett élettársi kapcsolatra tekintettel a Csjt. 27-31. §-ai. 
Ilyenkor tehát a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyoni joghatásait – a házasságéval azonosan 
– a felek között létrejövő életközösség tényleges kezdetének az időpontjától kell számítani.

Azonban ha a felek a kapcsolatuk hatóság általi felbontása után az életközösséget továbbra 
is folytatják, vagy a megszakadt életközösséget a felbontás után visszaállítják anélkül, hogy 
hivatalossá tennék azt, és újabb házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot kötnének, a 
törvényes vélelem nem lesz irányadó. A házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat hatóság 

21 CSűRI 2010. 17. p.
22 BH 1992/6/398.
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általi felbontása ugyanis a házastársi, illetőleg a bejegyzett élettársi vagyonközösséget minden 
esetben megszünteti, amelyet nem támaszthat fel annak későbbi esetleges visszaállítása sem.

A Csjt. vagyonközösségi rendszere a reálszerzés elvén nyugszik. A házastársak, valamint a 
bejegyzett élettársak összes vagyonán belül három ún. alvagyont különböztethetünk meg: a 
felek közös vagyonát és a két fél különvagyonát. „A két különvagyon mindegyik bejegyzett 
élettársnak [és házastársnak] a másiktól független rendelkezése alatt áll, a közös vagyonról 
viszont csak közös egyetértésben rendelkezhetnek, ezért főszabály szerint bármelyikük vissz-
terhes ügyletéért a másik bejegyzett élettárs [házastárs] felelőssége is fennáll a közös vagyon 
reá eső része erejéig, és közös a kezelés, a birtoklás joga is.”23

A három alvagyon elkülönült státuszából következően az alvagyonok saját vonatkozásá-
ban felmerült terhek és kötelezettségek az egyes alvagyonokat külön-külön terhelik. Az al-
vagyonok között megtérítésnek annyiban lehet helye, amennyiben az egyik alvagyon a másik 
alvagyon terhére gyarapodott. A közös vagyon megosztása során – amire általában az élet-
közösség megszűnésekor kerül sor –, bármelyik fél igényelheti, hogy a másik fél térítse meg 
a közös vagyonból a különvagyonba, illetőleg a különvagyonból a közös vagyonba történt 
beruházásokat, valamint követelhetik egymástól a kezelési és fenntartási költségeket. 

A közös vagyon megosztása többféleképpen történhet: a házastársak, illetőleg a bejegyzett 
élettársak megállapodásával, vagyis peren kívüli szerződésével, a felek perbeli egyezségével, 
valamint a bíróság polgári perben hozott ítélete által.

A házasulók a házasságkötés, illetve a leendő bejegyzett élettársak a bejegyzés előtt, vala-
mint azt követően is az egymás közti vagyonjogi viszonyaikat a házastársi, illetőleg a bejegy-
zett élettársi életközösség tartamára házassági/bejegyzett élettársi vagyonjogi szerződéssel 
rendezhetik. A Csjt. házasságra – és ezáltal a bejegyzett élettársi kapcsolatra is megfelelően 
– irányadó vagyonjogi szabályozása diszpozitív jellegű, azaz a rendelkezései csak annyiban 
kerülnek tényleges alkalmazásra, amennyiben a felek nem kötöttek vagyonjogi szerződést, a 
felek szerződése érvénytelen, illetve a szerződés nem rendezi a felek közti vagyoni viszonyo-
kat teljes körűen.

A házassági/bejegyzett élettársi vagyonjogi szerződés alaki érvényességi kelléke, hogy azt a 
felek közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják.

1.1.2. Tartás
A bejegyzett élettársi kapcsolat a házassággal megegyező tartalmú és terjedelmű tartási kö-

telezettségeket keletkeztet a felek és esetlegesen az érintett gyermekek vonatkozásában.
Ennélfogva a Legfelsőbb Bíróság házastársi tartásra való érdemtelenségről szóló V. számú 

Polgári Elvi Döntését a bejegyzett élettársakra is megfelelően alkalmazni kell: a volt házas-
társától, illetőleg a volt bejegyzett élettársától házastársi/bejegyzett élettársi tartás igénylésére 
jogosult az a személy, aki a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása után, 
arra önhibáján kívül szorul rá. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor az illető a tartásra a 
házassága vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatának fennállása alatt tanúsított magatartása mi-
att érdemtelenné vált. A különélő, önhibáján kívül rászoruló házastársát, illetőleg bejegyzett 
élettársát pedig a házastárs, illetve a bejegyzett élettárs akár a különvagyona terhére is köteles 
eltartani, amennyiben a tartást a közös vagyonból nem lehet fedezni és a tartás nem veszélyez-
teti a kötelezett saját, valamint annak a személynek vagy személyeknek a megélhetését, akinek 
eltartására házastársával, illetve bejegyzett élettársával egysorban köteles.

23 CSűRI 2010. 13. p.
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A házastársat, illetőleg a bejegyzett élettársat terhelő tartási kötelezettség jogosultjai kö-
zött – a többi rokont a gyermek kivételével megelőzve – első helyen áll a házastárs, valamint 
a bejegyzett élettárs, illetőleg az elvált házastárs és az a személy, akinek a bejegyzett élettársi 
kapcsolatát megszüntették, akik a különélő házastárssal/bejegyzett élettárssal egysorban kö-
vetelhetnek tartást.

A házastárs, illetőleg a bejegyzett élettárs a házastársának, illetve a bejegyzett élettársának 
a háztartásban vele együtt élő olyan tartásra szoruló kiskorú gyermekét (mostohagyermekét) 
köteles eltartani, akit a házastársa vagy bejegyzett élettársa az ő beleegyezésével hozott a kö-
zös háztartásba.

A mostohaszülő másodlagos tartási kötelezettsége azonban főszabály szerint csak a termé-
szetbeni tartásra irányul, emellett nem érinti a gyermekétől különélő vérszerinti szülőnek a 
gyermekével szemben változatlan formában fennálló elsődleges tartási kötelezettségét.

1.1.3. Lakáshasználat
A házastársak, valamint a bejegyzett élettársak lakáshasználatának rendezése elsődlegesen 

a közöttük létrejött szerződés alapján, erre irányuló szerződés hiányában pedig a Csjt. szerint 
történik. „E szabályok szerint […] a kapcsolat megszűnése esetén a lakás használata tárgyában 
a bíróság akkor dönt, ha a lakásban a [házastársak és] bejegyzett élettársak egyikőjük vagy 
mindkettőjük tulajdonjoga vagy bérleti joga alapján laknak.”24 Az ítélkezési gyakorlat tehát 
nem támogatja az egymással szembeni perindítást abban az esetben, ha a házastársak vagy a 
bejegyzett élettársak az adott lakásban ún. járulékos jogcím alapján – például szívességi lakás-
használat címén –, illetőleg jogcím nélkül laknak.

Ilyen esetekben a lakás tulajdonosa, illetőleg a lakással rendelkezni jogosult a házastársak, 
illetve bejegyzett élettársak bármelyikével szemben pert indíthat a lakás elhagyása érdekében 
és ilyenkor a távozásra köteles házastársakat, illetve bejegyzett élettársakat még a lakáshaszná-
lati jog ellenértéke sem illeti meg.25

1.2. A két jogintézmény polgári jogi (öröklési jogi) joghatásainak összevetése

A házastársakéval teljesen azonos öröklési jogi státusz illeti meg a bejegyzett élettársakat, 
tehát a túlélő bejegyzett élettárs törvény vagy végintézkedés jogcímén egyaránt örökölhet el-
hunyt bejegyzett élettársa után.26 Ennélfogva az özvegy bejegyzett élettárs – az özvegy házas-
társhoz hasonlóan – mindkét esetben lehet állagörökös, illetőleg haszonélvezeti jog örökös is. 
Törvényes öröklés jogcímén azonban csak ún. özvegyi haszonélvezeti jog örökölhető, amely 
nem feltétlenül a jogosult haláláig áll fenn, hiszen amennyiben az özvegy újabb házasságot/
bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít, az őt megillető haszonélvezeti jog megszűnik.

Annak ellenére, hogy a túlélő házastárs, illetve a túlélő bejegyzett élettárs az örökhagyó 
egyik legközelebbi hozzátartozója, a hagyaték tárgyain állagot (tulajdonjogot) a törvényes 
öröklési rend alapján csak akkor örökölhet, ha az örökhagyó leszármazók nélkül hunyt el.

Ezen ellentmondásosnak mondható helyzetnek a kompenzálásaképpen a Ptk. az örökha-
gyó túlélő házastársának, illetőleg túlélő bejegyzett élettársának özvegyi jog címén – a leszár-

24 CSűRI 2010. 16. p.
25 BH 1989/10/403., CDT 239. és BH 1997/2/75., CDT 203.
26 Ezzel szemben a de facto élettársi kapcsolatban élő személyek kizárólagosan csak végintézkedés alapján örököl-

hetnek egymás után, ilyen tartalmú végintézkedés hiányában pedig a túlélő de facto élettárs nem örököl semmit a 
hagyatéki vagyonból.
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mazók állagöröklése mellett –, elvben korlátlan haszonélvezeti jogot biztosít, amely az ági 
öröklés alá eső vagyontárgyakra is kiterjed.

2. A házassághoz kapcsolódó, de a bejegyzett élettársi kapcsolatra nem 
alkalmazható speciális jellegű jogkövetkezmények

A Békmtv. 3. § (2)-(4) bekezdései kizárják a házasságra egyébként irányadó rendelkezések 
bejegyzett élettársi kapcsolatra történő alkalmazhatóságát négy speciálisnak tekinthető jogkö-
vetkezmény vonatkozásában.

2.1. Közös gyermekké fogadás

A Békmtv. kifejezett kizáró rendelkezése folytán a közös gyermekké fogadás joga – a há-
zastársakkal ellentétben – nem illeti meg a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő személyeket, 
ugyanakkor annak nincs törvényes akadálya, hogy a túlélő bejegyzett élettárs az elhunyt be-
jegyzett élettársának akár vérszerinti, akár örökbefogadott gyermekét örökbefogadja, illetőleg 
annak sem, hogy a saját neméhez vonzódó (homoszexuális) személy egyedülállóként adop-
táljon egy (vagy több) gyermeket, majd pedig egy későbbi időpontban bejegyzett élettársi 
kapcsolatra lépjen egy azonos nemű személlyel.

A bejegyzett élettársak tekintetében a törvényi tiltás lefedi mindkét lehetséges esetkört, 
tehát egyrészt amikor ugyanazon gyermek akár együttesen, akár külön-külön történő örök-
befogadásáról lenne szó, másrészt amikor az egyik fél gyermekének a másik fél általi örökbe-
fogadásáról beszélünk.

Ehhez kapcsolódóan, a törvény tiltó rendelkezésének mintegy megerősítéseképpen  rövi-
den ismertetném Dr. Kiss László alkotmánybíró vonatkozó véleményét. Álláspontja szerint: 
„Nem lehet az állam feladata olyan életforma támogatása, amely már előre és teljesen tudato-
san megvonja a gyermektől vagy az anyát vagy az apát. Valószínűleg semelyik más tényt sem 
bizonyítanak olyan egyértelműen az elmúlt 30 év társadalomtudományos kutatásai, mint a 
következőt: a gyermek testi, lelki, szellemi és pszichoszexuális fejlődésének optimális feltétele 
a mindkét biológiai szülővel (apával és anyával) való együttélés és a szülők stabil házassága.”27

2.2. Apasági vélelem keletkezése

Tekintettel arra, hogy bejegyzett élettársi kapcsolat kizárólag azonos nemű személyek által 
létesíthető, az ő vonatkozásukban természetszerűleg értelmetlen lenne arról értekezni, ho-
gyan alakulhat az apasági vélelem, hiszen köztudomású tény, hogy sem két hímivarsejtből, 
sem pedig két női ivarsejtből nem születhet gyermek.

2.3. Házastársak névviselésére vonatkozó rendelkezések

A házassági névre vonatkozó rendelkezések bejegyzett élettársakra való alkalmazása nem 
lehetséges a Békmtv. 3. § (3) bekezdése értelmében. Ezen kívül a törvény hivatkozott szakasza 

27 KISS László: Gondolatok a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményéről. In: Tanulmányok Ádám Antal pro-
fessor emeritus születésének 80. évfordulójára. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 
2010. 193. p.
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úgy is rendelkezik, hogy: „Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a bejegyzett élettárs 
volt férje nevét a házasságra utaló toldással nem viselheti tovább, és ez a joga akkor sem éled 
fel, ha a bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt. Ha a leendő bejegyzett élettárs a bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítését megelőzően házassági névként volt férje nevét vagy családi nevét 
viseli a házasságra utaló toldással, és házassági nevét nem módosítja másik házassági névvise-
lési formára, a születési családi nevének viselésére jogosult.”28

A törvény viszont nem tiltja, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat (vagy egy újabb házas-
ság) létesítése után a volt feleség volt férjének családi nevét a házasságra utaló toldás nélkül 
– amennyiben házasságuk fennállása alatt úgy viselte – tovább használja, illetőleg a volt férj 
volt felesége családi nevét, valamint, hogy mindkét volt házastárs a kettejük családi nevéből 
kötőjellel képzett közös házassági nevet továbbra is viselje.

Annak sincs jogi akadálya, hogy a bejegyzett élettársak bármelyike a bejegyzett élettársi kap-
csolat létesítésére tekintettel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz intézett kérel-
mében – a törvény által előírt egyéb feltételek meglétében – névváltoztatás iránt folyamodjon.

Többen támadták erre – a mindenki számára nyitva álló lehetőségre – utalva is a hatályos 
szabályozást, hiszen ennek fényében a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat közötti 
egyik sarkalatos különbség is tulajdonképpen áthidalható – még inkább közelítve ezáltal a két 
jogintézményt egymáshoz.

2.4. Az emberi reprodukcióra irányuló, külön törvény szerinti eljárások házastársakra 
vonatkozó rendelkezései

Ugyanazon okok miatt nem alkalmazható a bejegyzett élettársakra az emberi reprodukcióra 
irányuló külön törvény szerinti eljárások házastársakra vonatkozó rendelkezései, mint amilyen 
okoknál fogva nem értelmezhető a kizárólag azonos nemű bejegyzett élettársak tekintetében, 
hogy hogyan alakulhat az apasági vélelem; nevezetesen, hogy két hímivarsejtből, illetőleg két 
női ivarsejtből nem születhet gyermek.

VI. A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat 
megszűnése, illetve megszüntetetése

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséhez – a házassághoz hasonlóan – nem elegendő 
pusztán az, hogy a felek között az életközösség megszűnik. Ennek az az oka, hogy a házasság 
és egyaránt a bejegyzett élettársi kapcsolat is az állam által anyakönyvileg nyilvántartott és jogi 
oltalomban részesített, személyállapoti és családjogi jogviszonyt létrehozó együttélési forma, 
amelyeknek a megszűnése is csak törvény által taxatíve felsorolt esetekben lehetséges. Amíg a 
házasság megszűnésének esetei a Csjt.-ben kerültek szabályozásra, addig a bejegyzett élettársi 
kapcsolat megszűnési esetei a Békmtv.-ben.

A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése, illetőleg érvénytelenné nyilvá-
nítása annyiban hasonlít egymásra, hogy bármelyik következtében a házasságkötés, illetőleg 
az bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésével keletkezett joghatások – az ún. maradék 
joghatások kivételével – feloldódnak. Annyiban viszont különböznek egymástól, hogy a meg-
szűnés következtében a házassághoz/bejegyzett élettársi kapcsolathoz fűződő joghatások ex 
nunc hatállyal szűnnek meg, ezzel szemben az érvénytelenítés következményeként a joghatá-
28 Békmtv. 3. § (3) bekezdése
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sok minden esetben a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat keletkezésére visszaható 
(ex tunc) hatállyal szűnnek meg.

A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnik az egyik fél halálával, bíróság általi 
felbontással, illetőleg a Békmtv. 4. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bejegyzett élet-
társi kapcsolat közjegyző által is megszüntethető. A házassággal azonos megszűnési esetek-
ben a bejegyzett élettársi kapcsolatra is alkalmazni kell a házasság megszűnésére vonatkozó 
rendelkezéseket.

1. Megszűnés valamelyik fél halála által

A házassághoz hasonlóan a bejegyzett élettársi kapcsolat is természetszerűleg megszűnik a 
házasfelek, illetőleg a bejegyzett élettársak bármelyikének a halálánál fogva.

Halotti anyakönyvi kivonat, illetve a bíróságnak a halál tényét megállapító, illetőleg holtnak 
nyilvánító jogerős határozata alapján lehetséges az arra való hivatkozás, hogy valakinek a há-
zassága vagy a bejegyzett élettársi kapcsolata a házastársa, illetőleg a bejegyzett élettársa halála 
folytán megszűnt.

2. Hatóság általi megszüntetés

A felek közti házasság, illetőleg bejegyzett élettársi kapcsolat kizárólag az erre hatáskörrel 
rendelkező hatóság jogerős határozata alapján szüntethető meg. A házasság és részben a be-
jegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése vonatkozásában is a Csjt. rendelkezései irányadók, 
amely a megszüntetést polgári bíróság peres eljárása következtében rendeli el; ezen kívül a 
Békmtv. a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozólag – bizonyos, a törvényben meghatáro-
zott feltételek fennállása esetében – lehetővé tesz egy egyszerűbb és gyorsabb hatóság általi 
megszüntetési módot is, a közjegyző nemperes eljárását.29

2.1. A két jogintézmény bíróság általi megszüntetése

Tekintettel arra, hogy a Békmtv. 4. § (2) bekezdése alapján „a bejegyzett élettársi kapcsolat 
megszűnésére a házasság megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell”, fősza-
bály szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat is polgári bíróság peres eljárása során szüntethető 
meg – hasonlóan a házassághoz –, a felek bármelyikének, illetőleg a felek közös – a felbon-
tásra irányuló – keresete alapján, amennyiben a bejegyzett élettársi kapcsolatuk, illetőleg a 
házasságuk teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott.

A hatályos házassági bontójogunk alapszerkezete anyagi jogi szempontból a Csjt. 18. §-ának 
rendelkezéseire, eljárásjogi szempontból pedig a Pp. szabályaira épül. A Csjt. anyagi jogi ren-
delkezései a házasság és – ebből következően – a bejegyzett élettársi kapcsolat bíróság általi 
felbontásának két változatát szabályozzák: a felek egyező akaratnyilvánításán (ún. közös meg-
egyezésen) alapuló bontást, illetve az okfeltáráson alapuló (tényállásos) bontást.

A bejegyzett élettársi kapcsolatnak a felek közös megegyezésén alapuló megszüntetése – 
amennyiben az egyéb törvényes feltételek is fennállnak – közjegyzői nemperes eljárás során 
is megtörténhet.

29 Békmtv. 4. § (3) bekezdése
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2.1.1. Egyező akaratnyilvánításon (egyezségen vagy különélésen) alapuló felbontás
A házasságnak a házasfelek, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatnak a bejegyzett élet-

társak egyező akaratnyilvánításán alapuló megszüntetésének a Csjt. kettő formáját ismeri: egy-
részt a felek egyezségén, másrészt a felek különélésén alapuló felbontást.

A Csjt. 18. § (2) bekezdése szerint – amely megfelelően irányadó a bejegyzett élettársi kap-
csolat vonatkozásában is – „a házasélet teljes és helyrehozhatatlan megromlására utal a há-
zastársaknak a házasság felbontására irányuló végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes 
egyező akaratnyilvánítása.”

Ilyen esetben a felek elhatározása akkor tekinthető véglegesnek, ha egyfelől a házastársak 
az ún. járulékos kérdésekben megegyeztek – az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszün-
tetése kivételével –, és egyezségüket a bíróság jóváhagyta; másfelől ha a házastársak, illetőleg 
a bejegyzett élettársak között legalább három éve magszakadt az életközösség oly módon, 
hogy a felek külön lakásban élnek, illetve ezen túlmenően a házasfelek még a közös gyermek 
elhelyezését, illetve tartását is a gyermek érdekeinek megfelelően rendezték.

A fenti esetekben tehát nem szükséges, hogy a felek a bíróság elé tárják azon okfolyamato-
kat, amelyek a kapcsolatuk megromlásához vezettek, ugyanis a kapcsolat feldúltságát mi sem 
bizonyíthatja jobban, mint maga a felek közti megegyezés, illetőleg a különélés ténye.

A házasság, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontására irányuló egyezséget a tör-
vény külön alakszerűségi feltételhez nem köti, ugyanakkor a felek nyilatkozatának kifejezett-
nek, egyértelműnek és befolyástól mentesnek kell lennie.

Egyébiránt a bíróság mindaddig nem bonthatja fel a házasságot, illetve a bejegyzett élettársi 
kapcsolatot, amíg a felek összes járulékos kérdésre vonatkozó egyezségét megelőzőleg jóvá 
nem hagyta.

2.1.2. Okfeltáráson alapuló (tényállásos) bontás
A Csjt. 18. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint a bíróság a házasságot és – ebből kö-

vetkezően – a bejegyzett élettársi kapcsolatot is bármelyik házasfél, illetve bejegyzett élettárs, 
valamint a felek közös kérelmére felbontja, amennyiben a házaséletük, illetőleg a bejegyzett 
élettársi kapcsolatuk teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott.

Látható tehát, hogy a hatályos magyar házassági bontójog az objektív alapú ún. feldúltsági 
elven alapul, nem pedig a szubjektív jellegű ún. vétkességi elven. Ennélfogva a bíróságoknak 
a már említett kerettényállás alapján kell állást foglalniuk abban a kérdésben, hogy a felek há-
zassága, illetőleg bejegyzett élettársi kapcsolata valóban teljesen és helyrehozhatatlanul meg-
romlott-e.

Az okfeltáráson alapuló bontóperek esetében a bíróságnak a felek nyilatkozatai nyomán 
kell feltárnia azon okfolyamatokat, amelyek a házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat végleges 
megromlásához vezettek, azonban a bírósági ítélet nem tartalmazhat arra vonatkozó utalást, 
hogy a házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat felbomlásához melyik fél felróható magatartása 
vezetett.

2.2. A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetése

A közjegyző általi megszüntetés lehetőségéről csak a bejegyzett élettársi kapcsolat vonat-
kozásában beszélhetünk, amennyiben az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. 
évi XLV. törvény (a továbbiakban: Kjnp.) által meghatározott öt konjunktív feltétel fennáll.
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A Kjnp. értelmében a bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetésére a há-
zasság felbontására vonatkozó (Csjt.-beli) szabályokat – a Kjnp.-ben meghatározott eltérések-
kel – megfelelően alkalmazni kell. A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszünte-
tésére irányuló eljárás során azonban bizonyításnak és igazolásnak nincs helye.

A Kjnp. értelmében a közjegyzőnek a felek megszüntetésre irányuló kérelmét végzésében 
el kell utasítania, amennyiben az öt konjunktív feltétel bármelyike is hiányzik. Ennek alapján 
„a bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetésének akkor van helye, ha azt 
a bejegyzett élettársak befolyásmentesen, közösen kérik, egyik bejegyzett élettársnak sincs 
olyan gyermeke, akinek tartására a bejegyzett élettársak közösen kötelezettek, és a bejegy-
zett élettársak az őket egymással szemben terhelő, jogszabályon alapuló tartás, a közös lakás 
használata, valamint – az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével – a 
bejegyzett élettársi közös vagyon megosztása kérdésében közjegyzői okiratba vagy ügyvéd 
által ellenjegyzett magánokiratba foglaltan megegyeztek.”30

Amennyiben a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló kérelem csak az 
egyik bejegyzett élettárs által lett előterjesztve, illetve ha már magából a kérelemből kitűnik, 
hogy a járulékos kérdésekben a felek között nem jött létre megállapodás, vagy létrejött ugyan 
megállapodás, de az nem felel meg a törvény által előírt alakiságoknak, akkor a közjegyző 
hiánypótlásra való felhívás kibocsátása nélkül utasítja el a kérelmet.

A Kjnp. megjelöl ún. kizáró okokat is, amelyek fennállása esetén nincs helye a bejegyzett 
élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetésének. Ilyen kizáró okok: „ha a bejegyzett élet-
társak bármelyike cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, vagy a bejegyzett élettársi 
kapcsolat érvénytelenné nyilvánításának vagy nemlétezése megállapításának lenne helye.”31

Egyébként a közjegyző a megszüntetési eljárás keretében a kérelem beérkezésétől, illetőleg 
a hiányok pótlásától számított harminc napon belül a feleket személyesen meghallgatja, kivéve 
azt az esetet, amikor a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye. Ha a felek 
bármelyike személyesen nem jelenik meg a meghallgatáson – a halasztás esetét kivéve –, a 
közjegyző az eljárást megszünteti.

Amennyiben a közjegyző a bejegyzett élettársak között a járulékos kérdésekben létrejött 
megegyezést jóváhagyta, a felek bejegyzett élettársi kapcsolatát végzéssel megszünteti. A fe-
lek megegyezését jóváhagyó ilyen végzés a bíróság által jóváhagyott egyezséggel, a bejegyzett 
élettársi kapcsolatot megszüntető közjegyzői végzés pedig a bíróság ítéletével azonos hatályú. 
„A közjegyző a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető végzést öt munkanapon belül 
megküldi az illetékes anyakönyvvezetőnek.”32

VII. Külföldi kitekintés: az azonos nemű személyek párkapcsolati 
formáira vonatkozó egyes külföldi szabályozási modellek

Jelen fejezetben a korábbi részekhez kapcsolódva arra vállalkozom, hogy – a teljesség igé-
nye nélkül – felvázoljak egy képet arról, hogy az egyes külföldi államokban hogyan viszonyul-
nak a homoszexualitáshoz és így az azonos nemű személyek együttélési formáihoz, illetőleg 
hogy az egyes országok jogrendszerei mennyiben képesek idomulni, adaptálódni a XXI. szá-
zadi életviszonyokhoz.

30 Kjnp. 36/A. § (1) bekezdése
31 Kjnp. 36/A. § (3) bekezdése
32 Kjnp. 36/D. § (4) bekezdése
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Azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy az azonos nemű személyek által létesített párkap-
csolati formák állami elismerésére az egyes országokban kivétel nélkül egy hosszú, komplex, 
számos előzménnyel járó folyamat részeként kerülhetett csak sor.

Általában e folyamatok első lépcsőjeként el kellett jutni odáig, hogy a homoszexualitás, 
illetőleg az azonos neműek egymás közötti szexuális tevékenysége kikerüljön a büntető tör-
vénykönyvek bűncselekményi tényállásai közül. Ahogyan a homoszexualitás és ezzel együtt 
a homoszexuális nemi együttlét dekriminalizációja megtörtént, az állam nem avatkozott be 
többé a saját nemükhöz vonzódó személyek magánszférájába, mintegy garantálva ezzel a ho-
moszexuális beállítottságú személyek számára is a magánélet sérthetetlenségét és tiszteletben 
tartását.

A folyamat következő állomásaként a diszkriminációellenes törvényi szabályozások meg-
születéséről beszélhetünk. A hátrányos megkülönböztetés tilalmának normatív lefektetése 
azonban általánosságban nem elegendő: a tiltás kifejezetten magában kell, hogy foglalja a 
szexuális orientáción alapuló diszkrimináció bárminemű megnyilvánulásának tilalmazott vol-
tát is. Ezekkel a lépésekkel gyakorlatilag megteremtésre kerülnek a megfelelő keretek annak 
érdekében, hogy a melegekkel és leszbikusokkal szemben a magánszféra keretein kívül is 
egyenlő bánásmódot kelljen tanúsítani.

Ha pedig egyszer a társadalom minden tagját – szexuális beállítottságtól függetlenül – 
egyenlő elbánásban kell részesíteni, felvetődik a kérdés, hogy az azonos nemű párok számára 
is miért ne lehetne garantálni ugyanazokat a jogokat és kedvezményeket, amelyek a házasság-
ban élő heteroszexuális párok számára a törvény erejénél fogva biztosítva vannak.

Végül egy következő lépcsőfokban – egyúttal elérve az előbbi folyamat végéhez – a meleg 
és leszbikus párok számára a heteroszexuális párokéval egyenlő esélyek biztosításán túlmenő-
en el kell érni, hogy a homoszexuális személyek által kialakított egyes párkapcsolatok is – a 
különneműek által létesített párkapcsolatokhoz hasonlóan – jogi elismerésben részesüljenek 
az állam részéről.

Az azonos nemű személyek által létesíthető párkapcsolatok csoportosíthatók, valamint 
több kategória állítható fel az egyes államok vonatkozásában is aszerint, hogy az adott állam 
jogalkotói milyen szintű elismerésben részesítik ezeket a párkapcsolatokat, ha egyáltalán az 
emberi jogokért és az egyenlő bánásmódért folytatott küzdelemben már elérték azt a szintet 
az adott országban, hogy a homoszexuális párok által kialakított párkapcsolatok valamiféle 
jogi elismerés tárgyát képezhetik.

1. Országok, amelyekben az azonos nemű párok számára a házasságkötés és 
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése egyaránt engedélyezett

Ebbe a csoportba sorolhatjuk azokat az országokat, amelyekben az azonos nemű szemé-
lyek párkapcsolatai a legszélesebb körű elismerést élvezik az állam részéről: ugyanis ezekben 
az államokban az azonos nemű személyek egymással köthetnek házasságot – a heterosze-
xuális párokkal megegyezően –, vagy módjuk nyílik regisztrált/bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésére is. Ezekben az országokban tehát a kapcsolatuk hivatalossá tételét kívánó homo-
szexuális párok élhetnek a választás lehetőségével, hogy házasságban élnének, vagy a valami-
vel szűkebb jogosítványokat biztosító regisztrált/bejegyzett élettársi kapcsolatot kívánnak-e 
egymással létesíteni.
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1.1. Hollandia33

Hollandia mindenképpen úttörőnek számít ezen a területen, ugyanis egy többlépcsős fo-
lyamat eredményeként a legelső volt az országok sorában, amelyek lehetővé tették a meleg 
és leszbikus párok számára, hogy egymással házasságot kössenek. Hollandiában tehát az év-
tizedekig tartó folyamat végső állomásaként a parlament 2000-ben elfogadta a vonatkozó 
törvényt, amelynek következtében 2001. április 1-jétől a homoszexuális párok is – a hetero-
szexuális párokkal egyezően – házasságra léphetnek egymással. Érdekesség, hogy miután a 
házasság megnyitotta kapuit az azonos nemű személyek számára is, kilenc hónap alatt több 
mint kétezer homoszexuális pár kötött házasságot az országban.

Az enyhülési folyamat egyébként azzal vette kezdetét, hogy a holland törvényhozás 1979-
ben az azonos nemű személyek közötti ún. de facto élettársi kapcsolat fennállásához hozzá-
rendelt néhány joghatást, „amelyek a lakásbérleti jogviszony, az állami nyugdíj, az egészség-
ügyi ellátások, a szociális biztonság, a személyi jövedelemadó és a bevándorlás területéhez 
kapcsolódtak.”34

A folyamat azzal folytatódott, hogy a holland jogalkotó 1997-ben elfogadott egy törvényt a 
bejegyzett élettársi kapcsolatról, amely 1998. január 1-jén hatályba is lépett. A törvény alapján 
létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai – egy-két megszorítástól eltekintve – a 
házasságéval szinte megegyezőek. A jogszabály kimerítő jelleggel szabályozza a kapcsolat lét-
rejöttének módját, a bejegyzett élettársak fennálló jogait és kötelezettségeit, ezen kívül kitér a 
megszűnés, megszüntetés esetköreire is.

Annak ellenére, hogy ez a kapcsolati forma nyitva áll a heteroszexuális és a homoszexuális 
párok számára egyaránt, bizonyos korlátozások azért érvényesülnek a bejegyzett élettársak 
vonatkozásában, tekintve, hogy nem fogadhatnak közösen örökbe, valamint az öröklési jog 
területén is szűkebbek a rájuk vonatkozó jogosítványok a házastársakra irányadó szabályok-
hoz képest.

Végül pedig annak volt köszönhető, hogy az azonos nemű személyekre is kiterjesztették a 
házasságkötéshez való jogot, hogy a holland házassági törvény a házasságot nem egy férfi és 
egy nő közötti szövetségként definiálta, hanem a szöveg eredetileg is a nem-semleges „házas-
társak” kifejezést tartalmazta. Ez pedig lehetőséget teremtett arra, hogy a meleg érdekvédelmi 
szervezetek – sikerrel – kezdeményezhessék a házasság intézményének megnyitását a homo-
szexuális párok számára is.

1.2. Belgium

Az azonos nemű személyek párkapcsolataira vonatkozó hatályos belga szabályozás is – ha-
sonlóan a holland modellhez – három lépcsős, ugyanis egyrészt ismeretes a felek együttélésének 
tényén alapuló de facto élettársi kapcsolat, amelyhez a belga jogrendszer nem fűz semmilyen 
joghatást, mint ahogyan nem is rendelkezik sem a létrejöttéről, sem pedig a megszűnéséről.

Az állami elismerés szempontjából a második lépcsőfokot a bejegyzett élettársi kapcsolat 
alkotja, amely jogintézmény 2000-től képezi az alkalmazandó jog részét Belgiumban, és amely 

33 MAN YEE, Karen Lee: Equality, Dignity, and Same-Sex Marriage. A Rights Disagreement in Democratic So-
cieties. Martinus Nijhoff  Publishers. Leiden, The Netherlands, 2010. 18-19. p. és TONER, Helen: Partnership 
Rights, Free Movement, and EU Law. Modern Studies in European Law. Hart Publishing. Oxford, England, 
2004. 15-16. p. alapján

34 HEGEDűS Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári jogi kodifikáció tükrében. Pólay Elemér Alapítvány. Szeged, 
2010. 150. p.
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igénybe vehető heteroszexuális és homoszexuális párok által egyaránt. A szabályozás a bejegy-
zett élettársak vagyoni viszonyaira vonatkozóan, valamint a közös lakáshasználat tekintetében 
fogalmaz meg rendelkezéseket, amelyek joghatásaikban a házasságéhoz közelítenek, azonban 
annál jóval szűkebb körűek.

Végül a belga szabályozási modell harmadik szintjén az azonos nemű személyek házassága 
helyezkedik el, biztosítva ezzel a meleg és leszbikus párok számára ugyanazon jogosultságokat 
és kedvezményeket, amelyek korábban kizárólag a különböző nemű párokat illették meg.

„A belga parlament 2003 februárjában indítványozta a polgári törvénykönyv házasság defi-
níciójának az irányú módosítását, hogy „házasságot két különböző nemű vagy két azonos 
nemű személy köthet egymással” – amely módosítás következtében 2003. június 1-jét köve-
tően Belgium lett a második ország a világon, ahol a homoszexuális házasság jogi elismerést 
nyerhetett.”35

Azzal, hogy a belga jog is kiterjesztette a házasságkötésre való jogosultságot az azonos 
nemű személyekre is, egyetlen dologtól – mégpedig a közös örökbefogadástól – eltekintve tel-
jesen megegyező jogok illették meg és azonos kötelezettségek terhelték úgyszintén az azonos 
nemű, illetőleg a különnemű párokat.

2006 júniusától azonban ez a különbségtétel is megszűnt, és immáron az azonos nemű 
házasfeleknek, sőt az azonos nemű bejegyzett élettársaknak és a homoszexuális de facto élet-
társaknak is – utóbbiak „ha a kérelem benyújtásakor már legalább három éve tartós érzelmi 
kapcsolatban együttélnek”36 – lehetőségük nyílik arra, hogy közösen örökbe fogadhassanak 
egy vagy több gyermeket, akár külföldről is.

1.3. Spanyolország

Spanyolországban habár viszonylag korán, már 1822-ben megtörtént a homoszexualitás de- 
kriminalizációja, a Franco-diktatúra alatt a homoszexuális személyeket alacsonyabb rendű em-
berként kezelték, a drogfüggőkkel és a csavargókkal egysorban. Franco 1975-ben bekövetkezett 
haláláig a melegek és leszbikusok jogi helyzetében nem is következett be semmiféle javulás.

Végül 1982-ben a Spanyol Szocialista Munkáspárt hatalomra kerülésével megindult egy 
enyhülési folyamat, és így 1998-ban a spanyol tartományi kormányok számára lehetővé vált, 
hogy saját tartományi szintű szabályozást alakítsanak ki a regisztrált élettársi kapcsolat vo-
natkozásában – tekintet nélkül az új jogintézménnyel érintett személyi kör szexuális orientá-
ciójára. „Akármilyen szimbolikusak is voltak a tartományi bejegyzési ceremóniák, mégis azt 
jelentették, hogy az azonos neműek által létesített párkapcsolatok elismerésre kerültek egy 
állami intézmény által, ami pedig előirányozta, hogy már nem várat sokáig magára ezen kap-
csolatoknak a spanyol nemzeti kormány általi hivatalos elismerése sem.”37

2003-ban Baszkföldön elfogadásra került egy kifejezetten haladó szellemű tartományi jog-
szabály a bejegyzett élettársi kapcsolatról, amely az azonos nemű bejegyzett élettársaknak 
igen széleskörű jogosítványokat biztosított többek között az öröklési jog, az örökbefogadás 
és szülői jogok területén.

Végül 2005. június 30-án a római katolikus egyház és a konzervatív nézeteket valló parla-
menti képviselők erős szembenállása ellenére, a spanyol parlament elfogadta a törvényjavas-
latot, amelynek következtében Spanyolország lett a harmadik ország a világon, ahol engedé-

35 MAN YEE 2010. 20. p.
36 SZEIBERT-ERDŐS Orsolya: Azonos neműek házasságát, regisztrált partnerkapcsolatát érintő változások Euró-

pában. In: Családi Jog, 2006. IV. évf. 4. sz. 34. p.
37 MAN YEE 2010. 21. p.
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lyezett az azonos neműek házasságkötése, és amely törvény lehetővé teszi a homoszexuális 
párok számára is a közös örökbefogadást.

A törvény hatálybalépésével a spanyol Polgári Törvénykönyv, a Código Civil házassággal kap-
csolatos szabályait megfelelően ki kellett egészíteni oly módon, hogy „a házasság ugyanazok-
kal a törvényes kellékekkel és joghatásokkal kell bírjon, akár azonos neműek, akár különböző 
neműek a házasulandó felek”38.

„Ezzel párhuzamosan a Polgári Törvénykönyv egyéb szakaszait is módosítani kellett, így 
a „férj”–„feleség” kifejezéseket a semleges „házastárs”, míg az „anya”–„apa” kifejezéseket a 
„szülő” szóval váltották fel.”39

A fentiek ellenére igen ellentmondásosnak tűnik, „valamint aligha tekinthető a társadalmi 
konszenzus jelének, hogy a […] rendszer a gyakorlatban olyan problémákkal néz szembe, 
mint egyes anyakönyvvezetők által a törvény végrehajtásának megtagadása alkotmányellenes-
ségi vagy lelkiismereti okokból.”40

1.4. Kanada

Az európai országokhoz hasonlóan Kanadában is több lépcsőben valósult meg az azonos 
nemű személyek együttélési formáinak jogi szabályozása. Az észak-amerikai országban csak 
nemrégiben, 1969-ben dekriminalizálták a nagykorú felnőtt férfiak között kölcsönös bele-
egyezéssel történő privát homoszexuális tevékenységet.

Ezt és még néhány hasonló emberi jogi és esélyegyenlőségi szempontból jelentős eseményt 
követően, 1999-ben a kanadai Legfelsőbb Bíróság úgy foglalt állást egy jogvitában – amelyben 
a felperes azt kifogásolta, hogy Ontario állam családjogi törvénye a házasság intézményét és 
így az azzal járó előnyöket és kiváltságokat is kizárólag a heteroszexuális párok számára garan-
tálta –, hogy „a homoszexuális partnerek kizárása a „házastárs” szó jelentéstartalmából sérti 
az Alapvető jogok és szabadságok kanadai chartája által garantált egyenjogúságot.”41

„Miután ezen döntés fényében már csak idő kérdése volt, hogy a Legfelsőbb Bíróság a 
szövetségi törvények vonatkozásában kiterjessze a „házastárs” szó jelentését a saját nemük-
höz vonzódó személyekre is, a szövetségi kormány 2000 februárjában inkább elfogadott egy 
törvényt, amely az azonos nemű párok számára ugyanazon jogokat és előnyöket volt hivatott 
biztosítani, mint amelyek a heteroszexuális élettársakat már megillették”42 – ezzel mintegy 
újabb lépést téve az azonos neműek házasságának elismerése felé Kanadában is.

Ezt követően 2002 júliusában az Ontario állambeli Legfelsőbb Bíróság Kanada történeté-
ben először a homoszexuális házasság mellett szóló döntést hozott:43 a döntés értelmében a 
házasság common law szerinti meghatározása sérti az Alapvető jogok és szabadságok kanadai 
chartáját, és a definíciót oly módon kellene megváltoztatni, hogy „a házasság nem más, mint 
két személy élethosszig tartó önkéntes szövetsége mindenki más kizárásával.”44

Végül 2005. július 20-án a kanadai szövetségi törvényhozás elfogadott egy új törvényt a 
polgári házasságról, amelyben immáron rögzítésre került az azonos nemű személyek házas-
ságkötéshez való joga is.

38 MAN YEE 2010. 22. p.
39 SZEIBERT-ERDŐS 2006. 31. p.
40 MOLNÁR Sarolta Judit: Repedések a házasság intézményén. Az élettársi kapcsolat hatása, nemzetközi tendenci-

ák: betekintés a spanyol jogba, hazai lehetőségek. In: Iustum Aequum Salutare, 2009. V. évf. 4. sz. 248. p.
41 M. v H. [1999]
42 MAN YEE 2010. 24. p.
43 Halpern v Canada [2002]
44 u.o.
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1.5. Dél-Afrikai Köztársaság45

A Dél-Afrikai Köztársaság az első olyan ország, amelynek az alkotmánya kifejezetten ki-
mondja a meleg és leszbikus személyek védelmét a diszkriminációval szemben.

A dél-afrikai Alkotmánybíróság élharcosnak számított abban a küzdelemben, hogy a homo-
szexuális személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formája megszűnjön: 
1998-ban alkotmányellenesnek minősítette a common law-ban élő „szodómia” bűncselek-
ménykénti minősítését és egyúttal azt is, hogy ez a tevékenység a büntetőtörvények rendelke-
zései között szerepelt.

Végül is több – a homoszexuális közösségre kedvező – bírósági döntést követően, 2005-ben 
az Alkotmánybíróság helyt adott egy felperesi kérelemnek, mely arra irányult, hogy terjesszék 
ki a házasságkötésre való jogosultságot a homoszexuális párok számára is. Az Alkotmánybí-
róság azzal indokolta döntését, hogy a házasság common law szerinti meghatározása – amely 
az azonos nemű párokat kizárja a heteroszexuális házastársakat megillető jogosultságokból 
– diszkriminatív és alkotmányellenes.

Az alkotmánybírák tizenkét hónapra felfüggesztették döntésüket, hogy ezen idő alatt a par-
lament megtegye a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a házassági törvényt és a többi 
vonatkozó jogszabályt összhangba hozza a döntéssel. A parlament 2006. december 1-jén el 
is fogadta a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt, amelynek értelmében Dél-Afri-
kában az azonos nemű párok élhetnek a választás lehetőségével, hogy egymással házasságot 
kívánnak kötni, avagy bejegyzett élettársi kapcsolatot kívánnak létesíteni.

Ezzel a Dél-Afrikai Köztársaság lett tehát az első afrikai ország, ahol az azonos nemű sze-
mélyek együttélési formái jogi elismerést nyertek.

1.6. Norvégia46

Dániát követően Norvégia volt a második olyan ország, amely megteremtette 1993-ban a 
homoszexuális párkapcsolatok jogi elismerésének lehetőségét azzal, hogy egyfajta kvázi-há-
zasság státuszt biztosított kizárólag az azonos nemű párok számára.

A norvég szabályozás nagyvonalakban a dán mintát követi, viszont bizonyos kérdésekben 
már modernebb, haladóbb szellemű rendelkezéseket fogalmaz meg: például Norvégiában en-
gedélyezett a mostohagyermek – azaz a bejegyzett partner gyermekének – örökbefogadása.

Ugyanakkor a dán előzményekhez képest megmaradt az a rendelkezés a norvég szabályo-
zásban is, mely szerint „az állami egyház nem kötelezhető a regisztrált élettársi kapcsolatról 
szóló törvény szerinti bejegyzési ceremónián történő bármiféle közreműködésre.”47 Az egyes 
Norvégiában működő felekezeteknek azonban diszkrecionális jogkörben adott a lehetőség, 
hogy részt vegyenek egy-egy ilyen bejegyzési szertartás celebrálásában.

Tekintve, hogy az egyes skandináviai országokban a bejegyzett élettársi kapcsolatra vo-
natkozó szabályozások nagymértékben összhangban állnak egymással, az egyik skandináv 
országban honos bejegyzett élettársak számára ugyanazon jogokat biztosítani kell egy másik 
skandináv országban is – azaz a régió országai régión belül elismerik a bejegyzett élettársi kap-

45 MAN YEE 2010. 34-36. p. alapján
46 A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény /Registered Partnership Act/ letölthető innen: http://www.reg-

jeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/bld_2006-2009/veiledninger-og-brosjyrer/2001/registered-part-
nership---word.html?id=419368

47 MAN YEE 2010. 17. p.
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csolatokat ugyanazon tartalommal és joghatásokkal, mintha csak a fogadó országban került 
volna a kapcsolat regisztrálásra.

Meglepő, hogy miután Norvégiában már 1993-ban – közvetlenül az intézmény megjelenését 
követően – megteremtették a bejegyzett élettársi kapcsolat jogi kereteit a homoszexuális párok 
számára, az azonos neműek házasságának jogi szabályozása ilyen sokáig váratott magára: végül 
a norvég parlament 2008 júniusában fogadta el a homoszexuális házasságról szóló törvényt.

Pusztán összehasonlításként jegyzem meg, hogy a vonatkozó svéd jogi szabályozás több 
szempontból liberálisabb, hiszen az örökbefogadás – legyen szó akár külföldről történő örök-
befogadásról – tekintetében semmilyen plusz korlátozást nem állít fel a homoszexuális párok 
elé a heteroszexuális párokkal szemben támasztottakhoz képest, ezen kívül egy törvénymódo-
sítás következtében 2005 júliusától lehetővé vált a svéd leszbikus párok számára azt is, hogy 
mesterséges megtermékenyítés segítségével gyermeket vállaljanak. Svédországban egyébként 
2009 áprilisától engedélyezett a homoszexuálisok házasságkötése.

1.7. Vermont – Amerikai Egyesült Államok48

Az Amerikai Egyesült Államok 50 szövetségi államából jelenleg egyedül Vermont az, ahol 
az azonos nemű személyek számára az állami törvényhozás egyaránt biztosítja a házasságkö-
téshez való jogot és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének jogát is.

Azzal, hogy 2000-ben hatályba lépett Vermontban a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 
törvény, a tagállam úttörővé vált az Egyesült Államokban a homoszexuális személyek egyen-
jogúsítása terén. A Vermont állambeli Legfelsőbb Bíróság a Baker v State ügyben kimondta, 
hogy Vermont állam alkotmánya követelményként állítja, hogy a házasságkötésből a Ver-
montban hatályos jog alapján eredő jogokat és kedvezményeket az azonos nemű párokra is 
ki kell terjeszteni.

Miután ennek fényében az állam rendelkezett a házassági engedélyek kibocsátásról az azo-
nos nemű párok részére, a Bíróság kötelezte az államot, hogy találjon e helyett más megoldást 
a homoszexuális párok alkotmányos védelmének megvalósulása érdekében.

Ezek után fogadta el a parlament a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt 2000-ben.
Kiemelendő, hogy a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat közti különbség nemcsak 

az eltérő elnevezésben áll, hanem abban is, hogy az USA valamely tagállamában megkötött 
házasságot – ellentétben a bejegyzett élettársi kapcsolattal – az Egyesült Államok valamennyi 
szövetségi államában elismerik, nemcsak ott, ahol az éppen megköttetett.

A folyamat betetőzéseként pedig 2009 áprilisában a vermonti törvényhozás mindkét háza el-
fogadta a törvényt, amely lehetővé teszi az azonos nemű személyek házasságkötését az államban.

2. Országok, amelyek az azonos nemű személyek számára lehetővé teszik a 
házasságkötést

Ebbe a csoportba tehát azok az országok tartozhatnak, amelyekben az azonos nemű sze-
mélyeknek lehetőségük adódik az egymással történő házasságkötésre, viszont a homoszexuá-
lis kapcsolatok hivatalos elismerésének ez az egyetlen lehetséges módja. Azt kell látnunk, hogy 
azok a meleg vagy leszbikus párok, akik a kapcsolatuk jogi elismerését szorgalmazzák, nem 
feltétlenül kívánnak házasságban élni.

48 MAN YEE 2010. 25-32 p. és TONER 2004. 17-20. p. alapján
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A helyzet hátulütője, hogy előfordulhat, hogy sok homoszexuális pár inkább vállalja, hogy 
a kapcsolatuknak az állam, a jog nem tulajdonít semmilyen joghatást, mert megelégednének 
az elköteleződés alacsonyabb szintjével is, mint amivel a házasság járna.

2.1. Amerikai Egyesült Államok

Az Egyesült Államok nagyon sokszínű képet mutat az azonos nemű személyek együttélési 
formáinak elismerése szempontjából. „A házasság és a családi jog tagállami kompetencia, 
nem szövetségi, tehát ezen kérdések szabályozása az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik 
azzal, hogy a rendelkezéseknek összhangban kell lenniük a szövetségi és az egyes tagállami 
alkotmányokkal.”49

A szövetségi tagállamok többségének törvényhozása – Vermont és még néhány tagállam 
kivételével – olyan, a házasság védelméről szóló törvényt50 fogadott el, amely a szövetségi tör-
vények vonatkozásában elvi éllel mondta ki, hogy „házasság” alatt csakis két különböző nemű 
személy élethosszig tartó szövetsége értendő, továbbá azt, hogy „egyik állam sem kötelezhető 
arra, hogy jogilag elismerjen egy olyan házasságot, amely két azonos nemű személy között, 
más tagállam joga szerint köttetett.”

Az Egyesült Államokban kialakult helyzetet tovább árnyalja, hogy nyolc szövetségi tag-
államban – Massachusettsben, Connecticutban, Iowában, Maine-ben, New Hampshire-ben, 
New Yorkban, Washingtonban és Marylandben – a tagállami törvényhozás garantálja az azo-
nos nemű személyek számára is a házasságkötéshez való jogot. Ezen kívül megközelítőleg 
további tíz tagállamban olyan sajátos rendszer van érvényben, amely alapján az azonos nemű 
párok számára bizonyos mértékű jogokat biztosítanak anélkül, hogy lehetővé tennék számuk-
ra a házasságkötést vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését.

Érdekesség, hogy az Egyesült Államok elnöke, Barack Obama idén májusban egy televíziós 
interjúban olyan bejelentést tett, miszerint támogatja az azonos neműek házasságát. „Obama 
az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki nyilvánosan állást foglalt a melegházasságok enge-
délyezése mellett”51 – ami pedig arra enged következtetni, hogy a melegházasságok szövetségi 
törvényhozás szintjén történő elismerésére is sor kerülhet a közeljövőben.

Az alábbiakban a nyolc kisebbségben lévő tagállamban kialakult helyzetet ismertetem rö-
viden.

2.1.1. Massachusetts
A Massachusetts állambeli Legfelsőbb Bíróság 2003 novemberében a Goodridge ügy kap-

csán a felperesi oldalon szereplő azonos nemű párok házassági engedély iránti kérelmének 
helyt adott azon indokok alapján, hogy „az azonos nemű párok kizárása azokból a jogokból, 
kedvezményekből és kötelezettségekből, amelyek együtt járnak a polgári házasságkötéssel, sérti 
a massachusettsi alkotmányt.”52 A Legfelsőbb Bíróság 140 nap haladékot adott a tagállami tör-
vényhozásnak, hogy rendelkezzen az azonos nemű személyek házasságkötéshez való jogáról.

 „Kétségkívül hatalmas áttörést jelentett ez a döntés, még akkor is, ha a többi tagállam a 
massachusettsi alkotmány alapján nem is köteles elismerni ezen házasságokat.”53

49 TONER 2004. 17. p.
50 Defense of  Marriage Act (DOMA) - 1996
51 http://www.hir24.hu/kulfold/2012/05/10/obama-tamogatja-a-meleghazassagokat/
52 MAN YEE 2010. 26. p.
53 TONER 2004. 19. p.
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Végül tehát 2004. május 17-én lépett hatályba a jogszabály, amelynek eredményeként Mas-
sachusetts lett az Amerikai Egyesült Államok első tagállama, ahol törvényessé vált a homo-
szexuális házasság.

2.1.2. Connecticut, Iowa, Maine, New Hampshire, New York, Maryland és Washington
A Massachusettsben lezajló fejlemények hatására még hét másik amerikai tagállamban is 

jogi elismerést nyert az azonos nemű párok házasságkötéshez való joga: Connecticutban 
2008. október 10-én, Iowában 2009. április 3-án, Maine-ben 2009 májusában, New Hampshi-
re-ben 2009 júniusában, New Yorkban 2011 júniusában, Marylandben 2012 februárjában, 
míg Washingtonban pedig 2012 júniusában.

2.1.3. Kalifornia
Érdekesség, hogy Kalifornia államban rövid idő leforgása alatt számos fordulat történt az 

azonos neműek házasságát tekintve. A kaliforniai Legfelsőbb Bíróság 2008 májusában alkot-
mányellenesnek minősítette, hogy a tagállami jog alapján kizárólag a heteroszexuális párok 
házasodhatnak, amely döntés eredményeként 2008. június 16-tól törvényes elismerést nyert a 
meleg és leszbikus párok házasságkötéshez való joga.

Ezt követően 2008. november 4-én a kaliforniai lakosság népszavazással jóváhagyott egy 
alkotmánymódosítást, amelynek értelmében alkotmányellenessé nyilvánították a mindössze 
néhány hónapig hatályban lévő rendelkezést az azonos neműek házasságkötési jogáról – teljes 
bizonytalanságot teremtve ezáltal a 2008. májusi alkotmánybírósági döntést és a döntés alap-
ján megköttetett házasságokat illetően.

Ezek után 2009. május 26-án a kaliforniai Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy fenntartja a 
népszavazás eredményét, ugyanakkor megerősíti a már megkötött homoszexuális házasságok 
jogszerűségét.

Végül idén februárban a San Franciscó-i Bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította a fen-
tebb említett 2008-as referendumot. „Az ügy innen a [szövetségi] Legfelsőbb Bíróság elé ke-
rülhet, és ha ott is megerősítik, hogy az ilyesfajta tiltás alkotmányellenes, az az összes amerikai 
államban felülírja a házasságról szóló törvényeket és definíciókat.”54

2.2. Portugália

Az országban egészen 1992-ig nem került sor a homoszexualitás dekriminalizációjára. Az-
tán 2001-ben hatályba lépett egy jogszabály Portugáliában, „amely – az azonos neműek part-
nerkapcsolata legalizálásának első lépéseként – a különnemű élettársakra irányadó rendelke-
zéséket és jogi védelmet kiterjesztette az azonos neműekre is.”55

Megjegyezhető, hogy a portugál alkotmány alapján mind a házasság, mind pedig a bejegy-
zett élettársi kapcsolat bevezetésére a lehetőség adott volt, azonban a portugál törvényhozás 
2010 februárjában a házasság mellett tette le voksát, így „az azonos neműek 2010. május 18. 
óta köthetnek házasságot Portugáliában, akkor írta alá a köztársasági elnök a még februárban 
elfogadott törvényt.”56

54 http://index.hu/kulfold/usa/feher_haz/2012/02/08/alkotmanyellenes_volt_a_meleghazassag_betiltasa_kali-
forniaban/

55 SZEIBERT-ERDŐS Orsolya: Beszámoló az „Aktuális családjogi kérdések megítélése a különböző jogrendsze-
rekben” – „Current Debates in Family Law around the Globe” – címmel 2008 júniusában, Utrechtben megtartott 
szakmai értekezletről. In: Családi Jog, 2008. VI. évf. 4. sz. 33. p.

56 http://www.hir24.hu/kulfold/2010/06/07/az-elso-meleghazassag-portugaliaban/
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2.3. Argentína57

A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményének dél-amerikai debütálására 2002-ben Ar-
gentínában került sor: Buenos Aires városában 2003-ban hatályba is lépett a korábban elfo-
gadott törvény. (Ezt a példát később követte még néhány latin-amerikai állam, mint Brazília 
vagy Mexikó.)

Végül a nagy áttörést az jelentette, hogy 2010. július 15-én az argentin szenátus egy hajna-
lig tartó vitát követően megszavazta az azonos neműek házasságának engedélyezését, amely 
eredményeképpen Argentína lett az első latin-amerikai ország, ahol engedélyezett a homosze-
xuális házasság.58

3. Országok, amelyek az azonos nemű személyek számára 
lehetővé teszik a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését

Szintén egy újabb csoportot alkotnak azok az országok – és ide tartozik hazánk is –, ame-
lyek jogilag elismerik ugyan az azonos neműek párkapcsolatát, és a megfelelő regisztrációt 
követően a kapcsolatnak a különneműek által köthető házasságéhoz nagyon hasonló jellegű 
és terjedelmű jogokat tulajdonítanak, azonban a jogi elnevezés a házasság elnevezéstől szán-
dékosan jól megkülönböztethető.

3.1. Dánia59

Az azonos nemű személyek együttélési formáinak jogi elismerésére irányuló kezdeménye-
zés Skandináviából indult ki. Dánia volt a világon a legelső, amikor 1989-ben törvényi szinten 
szabályozta a kizárólag azonos nemű személyek által létesíthető bejegyzett élettársi kapcsola-
tot. „Ez a törvény kimondta, hogy minden egyéb jogszabályban szereplő házasság és házas-
társ kifejezések alatt a továbbiakban a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőket és kapcsolatukat 
is érteni kell.”60

E rendelkezéssel szemben azonban egy-két vonatkozásban a bejegyzett élettársi kapcsolat-
tal együtt járó jogosultságok szűkebb körűek, mint a házastársakat megillető jogok. Ide tarto-
zik például az a megszorítás, hogy a bejegyzett élettársak – a külföldről történő örökbefogadás 
kivételével61 – nem fogadhatnak örökbe közösen gyermeket, ahogyan az is, hogy a bejegyzett 
élettársi kapcsolat – ellentétben a házassággal – nem eredményez öröklésjogi joghatásokat.

Az egyházi ceremónia tartására irányuló korlátozás azonban már megszűnt, ugyanis a dán 
parlament 2012 júniusában elfogadta azt a törvényt, amely immáron az azonos nemű párok 
számára is biztosítja a templomi ceremónia lehetőségét az államvallásnak számító evangélikus 
egyház templomaiban is – ezzel mintegy külsőségeiben is a házasság rangjára emelve a be-
jegyzett élettársi kapcsolatot.

57 MAN YEE 2010. 38. p.
58 http://www.hir24.hu/kulfold/2010/07/15/engedelyeztek-a-meleghazassagot-argentinaban/
59 Az eredeti törvény angol nyelven letölthető innen: http://www.france.qrd.org/texts/partnership/dk/den-

mark-act.html
60 HEGEDűS 2010. 147. p.
61 U.o.
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„Az evangélikus Dán Népegyház lelkészeinek egy része erőteljesen ellenzi az azonos nemű-
ek ’egyházi esküvőjét’. A törvény életbe lépését követően ők – saját döntésük alapján – meg-
tagadhatják, hogy melegeket és leszbikusokat összeadjanak.”62

A bejegyzett élettársi kapcsolat tehát – a nevétől eltekintve – már Dániában is, ahonnan ere-
detileg „útjára indult” – mind joghatásaiban, mind külsőségeiben – szinte azonos a házassággal.

3.2. Franciaország63

A Franciaországban 1999. november 16-án elfogadott törvény a Pacte Civil de Solidari-
té-ról, azaz a bejegyzett élettársi kapcsolatról azt a megoldást vezette be, hogy az új jogintéz-
mény létesítésének lehetősége a heteroszexuális és a homoszexuális párok számára is nyitva 
áll. A francia polgári jog e jogintézményt a házasság alternatívájának tekinti az azonos nemű 
párok vonatkozásában, annál is inkább, mivel számos esetben a házassággal azonos jogokat és 
kötelezettségeket teremt a bejegyzett élettársak egymás közötti viszonyában.

Bejegyzett élettársi kapcsolatot két nagykorú, természetes személy köthet egymással. A 
nyilvántartásba vételre irányuló szerződést a feleknek az illetékes első fokú bíróság előtt kell 
megkötniük, „amiben lefektethetik a kettejük közötti vagyonjogi rendszert, ellenkező esetben 
vagyonközösség jön létre.”64

„A megoldás joghatásait és létrejöttét tekintve óvatos egyensúlyozás: a házasságot min-
tázza, de precízen vigyáz a két intézmény éles elhatárolására.”65 A szabályozás a bejegyzett 
élettársaknak egyebek között adójogi, munkajogi, szociális jogi kedvezményeket biztosít, ezen 
kívül valamelyik élettárs halála esetén a lakásbérleti jog továbbfolytatását is lehetővé teszi a 
túlélő számára.

Fontos különbség viszont, hogy a bejegyzett partnereket nem illeti meg a közös örökbefo-
gadáshoz való jog, ezen kívül sem törvényes öröklési jogi státuszt, sem pedig tartási kötele-
zettséget nem keletkeztet a kapcsolat a felek között.

Érdekes fordulat a közelmúltból, hogy a francia családügyi miniszter bejelentése értelmé-
ben „a homoszexuális párok számára 2013 júniusától engedélyezett lesz a házasság és az örök-
befogadás.”66 A meleg és leszbikus pároknak „az új szabályozás következtében ugyanolyan 
jogaik és kötelezettségeik lesznek, mint bármilyen más házaspárnak.”

Látható tehát, hogy a francia szabályozás is hamarosan háromszintű lesz, és a homoszexu-
ális párok jövőre már választhatnak, hogy házasságban, bejegyzett élettársi kapcsolatban vagy 
pedig de facto élettársakként kívánnak-e együtt élni.

3.3. Németország67

„Németországban 2001 februárjában született meg a diszkrimináció eltörléséről szóló tör-
vény, amely egyúttal megteremtette a bejegyzett partnerkapcsolat intézményét is.”68

62 http://index.hu/kulfold/2012/06/07/egyhazi_eskuvo_a_dan_melegeknek/
63 A bejegyzett élettársi kapcsolatról /Pacte Civil de Solidarité/ szóló törvény eredeti nyelven letölthető innen: 

http://www.pacs.com/
64 MOLNÁR 2008. 247. p.
65 HEGEDűS 2010. 149. p.
66 http://www.hir24.hu/kulfold/2012/06/29/hazasodhatnak-a-melegek-franciaorszagban/
67 A német törvény letölthető innen: http://everything2.com/title/Germany%2527s+Life+Partnership+Act
68 SZEIBERT-ERDŐS Orsolya: A családjogi változások iránya Angliában és Németországban – azonos neműek 

partnerkapcsolata, transznemű személyek jogállása, névviselés és házassági vagyonjogi szerződés. In: Családi Jog, 
2008. VI. évf. 1. sz. 39. p.
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A 2001. augusztus 1-jén hatályba lépett bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény sza-
bályozási koncepciója hagy némi kívánnivalót maga után. A törvény ugyanis az új jogintéz-
ményt a joghatásai tekintetében élesen elhatárolja a házasságtól, ugyanakkor a bejegyzett élet-
társi kapcsolat létesítését mégsem biztosítja a különnemű élettársak számára, csak kizárólag 
az azonos nemű párok részére,69 holott az élettársi kapcsolatok jogi helyzetének rendezése 
nagyon égető lenne – tekintve, hogy a német társadalmon belül igen jelentős számot képvi-
selnek a különnemű élettársak.

A szabályozás értelmében „[a] partnerek egymás után törvényes örökösnek minősülnek, 
valamint a közös családi név viselésének a joga is megilleti őket.”70

A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény módosítására 2004-ben került sor, amely 
változtatások révén a házasság és a bejegyzett partnerkapcsolat még inkább hasonlatossá vált 
egymáshoz: többek között lehetségessé vált az eljegyzés, a házastársakra alkalmazandó va-
gyonjogi rendszer főszabálykénti alkalmazása, a mostohagyermek örökbefogadása, sor került 
a bontási okok harmonizációjára, azonban „a bejegyzett partnerek részéről történő közös 
örökbefogadást továbbra sem teszik lehetővé, annak feltétele ugyanis az örökbefogadók há-
zassága.”71

A német Alkotmánybíróság határozott álláspontja szerint „házasság kizárólag egy férfi és 
egy nő között jöhet létre”, és – ahogyan az egy 2010-es ügy kapcsán világossá vált72 – ezen az 
alapon még arra sincsen lehetőség, hogy a német állampolgárok által külföldön kötött homo-
szexuális házasság Németországban jogi elismerésre kerüljön.

3.4. Egyesült Királyság73

„Az Egyesült Királyság kormánya évekig annak ellenére nem foglalkozott a [homoszexuá-
lis] kérdéssel, hogy számos európai ország jogrendszere az azonos nemű személyek kapcso-
latát rendezni igyekezett.”74

2002-ben azonban történt egy nagyon fontos előrelépés: „a parlament elfogadott egy új 
törvényt az örökbefogadásról, amely elsőként tette lehetővé, hogy azonos nemű párok, ille-
tőleg házasságon kívül együttélő heteroszexuális párok jelentkezhessenek örökbefogadásra, 
amennyiben az örökbe fogadni kívánt gyermeknek valamelyik fél a vérszerinti szülője.”75

Végül az országban a bejegyzett partnerkapcsolatról /”civil partnership”/ szóló törvényi 
szabályozás 2005. december 5-én lépett hatályba. A jogszabály kizárólag az azonos nemű 
személyek számára teszi lehetővé, hogy egymással bejegyzett partnerkapcsolatra lépjenek, 
amennyiben mindketten nagykorúak, egyik félnek sincs fennálló házassága vagy bejegyzett 
partnerkapcsolata, és nem állnak a törvény által tilalmazott rokoni viszonyban egymással.76

A szabályozást több oldalról is érte kritika, „többek között az, hogy a különnemű partnerek 
kizárásával elmulasztja a kormány azt, hogy az ilyen élettársak helyzetén javítsanak.”77

69 TONER 2004. 25. p.
70 HEGEDűS 2010. 150. p.
71 SZEIBERT-ERDŐS 2008. /Családi Jog 2008. VI. évf. 1. sz./ 40. p.
72 http://www.boston.com/news/world/europe/articles/2010/06/15/german_seeks_homosexual_marriage_re-

cognition/
73 Az eredeti törvényszöveg innen letölthető: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/33/contents
74 SZEIBERT-ERDŐS 2008. /Családi Jog 2008. VI. évf. 1. sz./ 38. p.
75 MAN YEE 2010. 33. p.
76 GRAY, Nichola – BRAZIL, Dominic: Blackstone’s Guide to The Civil Partnership Act 2004. University Press. 

Oxford, 2005. 7. p.
77 SZEIBERT-ERDŐS 2008. /Családi Jog 2008. VI. évf. 1. sz./ 38. p.
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A törvény kitér a bejegyzett partnerek jogaira és kötelezettségeire, valamint a partnerkap-
csolat bíróság általi megszüntetésére, amely rendelkezések nagyon hasonlítanak a házasságra 
vonatkozó szabályokra. A bejegyzett partnerkapcsolat joghatásai pedig a következők: „özve-
gyi nyugdíj, adókedvezmények, bevándorlási lehetőség, öröklési jog, lakásbérleti jog öröklé-
se.”78 A bejegyzett partnerek az új örökbefogadási törvény értelmében és a szerint jogosultak 
közösen örökbe fogadni.

Az Egyesült Királyságban tehát a házasság és a bejegyzett partnerkapcsolat közti legszem-
betűnőbb különbség az elnevezésben van, egyébként a joghatásaik megközelítőleg azonosak.

Terjedelmi okokból itt térnék ki röviden arra, hogy az imént felvázolt brit minta alapján 
alakította ki 2010-ben Írország is a homoszexuális párkapcsolatokra vonatkozó szabályozási 
konstrukcióját. Az ír törvény79 egy kétlépcsős modellt vezetett be: egyrészt szabályozza a de 
facto élettársi kapcsolatban élő homoszexuális és heteroszexuális párok bizonyos jogait és 
kötelezettségeit, másrészt létrehozott egy új jogintézményt, a bejegyzett partnerkapcsolatot.

3.5. Csehország80

„Kelet-európai viszonylatban Csehország történelmet írt, amikor is a volt keleti blokk or-
szágai közül elsőként, 2006. július 1-jén jogi elismerésben részesítette a bejegyzett élettársi 
kapcsolatot.”81 A cseh szabályozás kizárólag az azonos nemű párokra terjed ki, rendelkezik a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttéről, megszűnéséről, a felek jogairól és kötelezettségei-
ről, végül a regisztrálás menetéről.

„A regisztrált partnerkapcsolat jogkövetkezményei bizonyos esetben a házassághoz fűződő, 
míg más esetekben a házasságon kívüli partnerkapcsolattal járó joghatásokkal azonosak.”82

A jogszabály az anyakönyvi bejegyzés követelményeként állítja a felekkel szemben a nagy-
korúságot, valamint legalább egyikük cseh állampolgár kell, hogy legyen. Hasonlóan a magyar 
szabályozáshoz, a cseh törvény is tiltja a közös névviselést, és hogy a bejegyzett élettársak 
közösen gyermeket fogadjanak örökbe, habár a bejegyzett partnerek a mostohagyermekek 
vonatkozásában rendelkezhetnek bizonyos szülői jogokkal.

Kiemelendő, hogy a törvény értelmében „a regisztrált partner közeli hozzátartozóvá válik, 
megilleti továbbá a házastársat is megillető törvényes öröklés lehetősége, […] illetve szociális 
juttatások.”83

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése bekövetkezik valamelyik fél halála vagy holttá 
nyilvánítása okán, valamint az illetékes bíróság erre irányuló döntése értelmében.

4. Országok, amelyekben különböző okoknál fogva nem ismerik el az 
azonos nemű személyek párkapcsolatait

Legvégül azokról az országokról kell röviden szót ejteni, amelyekben a jelenlegi állapo-
tok között, különböző természetű okokból kifolyólag az azonos nemű személyek párkap-
csolati formái nem kerültek jogi elismerésre. A csoporton belül azonban muszáj tovább 

78 HEGEDűS 2010. 151. p.
79 „The Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of  Cohabitants Act”
80 HEGEDűS 2010. 152. p. és SZEIBERT-ERDŐS 2006. 32-34. p. alapján
81 MAN YEE 2010. 38. p.
82 SZEIBERT-ERDŐS 2006. 32. p.
83 HEGEDűS 2010. 152. p.
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differenciálni, hiszen nagyon eltérően alakulnak az egyes országokban a háttérben meg-
húzódó okok.

Beszélhetünk először azon országokról, amelyekben a homoszexuális párkapcsolatok ál-
lami elismerésére még nem került sor, de fontos, hogy már történtek olyan előrelépések e 
területen, vagy már előterjesztésre kerültek ezzel kapcsolatosan törvényjavaslatok, amelyek 
arra engednek következtetni, hogy a szabályozás már nem várat sokáig magára ezekben az or-
szágokban sem. Ide tartozik például Görögország vagy Olaszország. Bár „az olasz jogalkotó 
elzárkózik az azonos neműek házasságának elismerésétől, […] több javaslat, tervezet készül, 
illetve készült folyamatosan,”84 amelyek elsősorban az azonos nemű személyek közti élettársi 
kapcsolat bevezetését szorgalmaznák.

Továbbá a kategórián belül megemlítendők az egyes erősen vallásos országok: köztudott 
ugyanis, hogy bizonyos vallások szerint a homoszexualitás bűnnek számít. Ezen kívül ebbe 
a csoportba tartoznak egyes konzervatív országok, ahol az emberi jogok intézménye és az 
érvényesülésükért, illetőleg a diszkriminációval szemben folytatott küzdelem még nincs azon 
a szinten, hogy a homoszexuális párkapcsolatok állami elismeréséről lehessen beszélni (ld. 
India, egyes afrikai országok).

Az iszlám országokban kifejezetten tiltott a homoszexualitás és minden vonatkozása: azt 
Isten ellen valónak tartják, ezáltal súlyos bűnnek. „A hét országból a világon, amelyek halál-
büntetéssel szankcionálják a homoszexualitást, valamennyi muszlim.”85

Hasonlóan vélekedik a kérdésről a zsidó vallás is: „[a] Tóra alapján az azonos nemű férfiak 
közösülése halálos bűnnek számít, […] de az előírt halálbüntetést már évszázadok óta nem 
alkalmazzák.”86 Fontos azonban, hogy a zsidó vallás szerint „[a] homoszexuális beállítottság 
önmagában nem számít bűnnek, hanem azzá válik, ha sor kerül a nemi aktusra.”87 Érdekesség, 
hogy 2006-ban az izraeli Legfelsőbb Bíróság döntésében kötelezte a kormányt, hogy tegye 
lehetővé az izraeli állampolgárok tengerentúlon kötött melegházasságainak állami nyilvántar-
tásban történő regisztrálását.88 Kiemelendő, hogy „az izraeli jog a hagyományokhoz való ra-
gaszkodás mellett is hajlandóságot mutat a modern élet kihívásaihoz való alkalmazkodásra”:89 
Izraelben az azonos neműek „élettársakként együtt élhetnek és a házasságra irányadó egyes 
jogok és kötelezettségek is alkalmazhatóak rájuk nézve.”90

Habár a volt szocialista országokban már nem szankcionálják a homoszexualitást, azért 
ezen országok is mindenképpen ide sorolhatók annak okán, hogy a végbemenő rendszer-
változások ellenére is igen konzervatív nézeteket vallanak. „Csupán két ország szabályozza 
[…] az élettársi kapcsolat intézményét és – Csehország, valamint hazánk kivételével91 – egyik 
utódállam sem ismeri el az azonos neműek partnerkapcsolatát.”92

84 SZEIBERT-ERDŐS 2008. /Családi Jog VI. évf. 4. sz./ 33. p.
85 http://www.economist.com/node/21546002
86 HEKA László: A zsidó jogrendszer alapjai. Pólay Elemér Alapítvány. Szeged, 2009. 100. p.
87 U.o.
88 MAN YEE 2010. 38-39. p.
89 SZEIBERT-ERDŐS 2008. /Családi Jog VI. évf. 4. sz./ 33. p.
90 U.o.
91 A szerző korrekciója a hatályos jogi szabályozások fényében
92 SZEIBERT Orsolya: A házasságnak, az eljegyzésnek, az élettársi viszonynak és a házasság felbontásának szabá-

lyozása Kelet-Európában – Észtországtól Ukrajnáig. In: Családi Jog, 2011. IX. évf. 2. sz. 42. p.
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Záró gondolatok93

Összegzésképpen elmondható, hogy a jelen dolgozatom középpontjába állított tematika 
korunk egyik legdinamikusabban fejlődő és változó jogterülete; mi sem bizonyítja ezt jobban, 
minthogy a dolgozatírás ideje alatt is folyamatosan történtek változások a jognak ezen szeg-
mensében: példának okáért az Amerikai Egyesült Államok további két tagállamában engedé-
lyezték az azonos nemű személyek házasságkötését.

A saját nemükhöz vonzódó személyekkel szembeni társadalmi tolerancia a XXI. századi 
világban egyre inkább növekedő tendenciát mutat, még az egyes hagyományosan konzervatív 
vagy mélyen vallásos országokban is tanúi lehetünk bizonyos enyhüléseknek a homoszexua-
litás vonatkozásában.

Kijelenthetjük ugyanakkor, hogy a homoszexuális párok együttélési formáinak jogi elisme-
rése az egyes országokban mindig valamilyen szintű társadalmi feszültség forrása lehet, még 
abban az esetben is, ha a tradicionálisan egy férfi és egy nő számára fenntartott házasság in-
tézményét nem is nyitják meg az azonos nemű párok számára, pusztán egy „kvázi-házasság” 
vagy egy bejegyzett élettársi kapcsolat szintű jogi szabályozást tesz magáévá az adott állam.

Rátérve a hazai viszonyokra és szabályozásra, annyit szeretnék kiemelni, hogy nem tarta-
nám célszerűnek azt a megoldást, ha a bejegyzett élettársi kapcsolat végül nem kerülne be az 
új Polgári Törvénykönyvbe. Véleményem szerint ugyanis ezzel az egész jogintézmény létjo-
gosultsága, megítélése és ezáltal a 2009-ben hatályossá vált törvény értelmében megköttetett 
bejegyzett élettársi kapcsolatok helyzete megkérdőjeleződne.

Egy olyan élethelyzetben, ahol az egyik bejegyzett partner vérszerinti gyermeke a bejegyzett 
élettársak közös háztartásában él és szocializálódik, az ilyen körülmények között élő gyerme-
kek érdekeinek legteljesebb védelme érdekében mindenképpen indokolt lenne ezen családok-
nak is a megfelelő családjogi elismerése.
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Tóth Mónika

Az intézeten kívüli szülés alapjogi megközelítése – 
Javaslat egy új szabályozás kialakításához

Helyezés: Különdíj (Alkotmányjog V. tagozat)
Témavezető: Dr. Tóth Judit, tanszékvezető egyetemi docens;  
Dr. Sulyok Márton, tanársegéd; Dr. Jakó Nóra, gyakornok

„Egy ország szabadsága lemérhető a szülés szabadságán.”
Geréb Ágnes

I. Bevezetés, a dolgozat céljának meghatározása

Bár a témaindító gondolat Geréb Ágnestől származik, és látok is igazságot e szavak mögött, 
nem célom állást foglalni ebben a kényes témában, sem mellette, sem ellene. Hiszen, ahogy 
az a Fővárosi Bíróság (2012. január 1-től Fővárosi Törvényszék) közleményében is olvasható 
Geréb Ágnes és társai ügye kapcsán: „Egy esetleges felmentő ítélet sem jelentené azt, hogy 
van jogosultsága az otthonszülésnek, mint ahogyan az elmarasztalásból sem lehet arra követ-
keztetni, hogy az otthonszülés rossz.”

Éppen ezért dolgozatomat igyekeztem bármely oldal irányában érzett elfogultság nélkül 
elkészíteni.

Célom az volt, hogy a nemzetközi gyakorlat áttekintésének segítségével egy olyan lehetséges 
szabályozást alakítsak ki, mely biztosítja mind az anya, mind a születendő gyermek alapvető 
jogait, és a lehetőségek között valamennyi szülő nő megtalálhassa a számára megfelelő szülési 
módot és helyszínt annak érdekében, hogy a szülés közben minél kevesebb traumát kelljen el-
szenvedniük. Amennyiben pedig ez mégis megtörténik, az ne legyen hatással hátralévő életükre. 

Az intézeten kívüli szülés témájához szorosan kapcsolódnak bizonyos alapjogok, melyek 
dolgozatom fő vonalát alkotják, így nevezetesen:

i. az élethez és emberi méltósághoz való jog,
ii. az önrendelkezéshez való jog,

iii. a magánszféra védelméhez való jog,
iv. a testi-lelki egészséghez való jog,
v. és a diszkrimináció tilalma.

Különösen nagy figyelmet kell fordítani az alapjogok korlátozásával kapcsolatban a jogforrá-
si hierarchiára. Az Alaptv.1 és a 27/2002 (VI. 28.) AB határozat értelmében alapjog korlátozása 
csak és kizárólag törvényben lehetséges.2 Az Alkotmánybíróság ugyanakkor az Alkotmány 8. § 

1 Alaptv. I. cikk (3)
2 A 2012. január 1. előtt hatályban lévő Alkotmány, az 1949. évi XX. törvény 8. § (2) bekezdése is kimondta ezt: 

„A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, 
alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.” Ezen alapul a 27/2002. (VI. 28.) AB határozat is.
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(2) bekezdésének értelmezése során rámutatott arra, hogy mindig csak a konkrét szabályozás-
nak az érintett alapjoggal való kapcsolata intenzitásától függően állapítható meg az alapjog-kor-
látozás megfelelő szabályozási szintje. [64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991. 297, 300.]

Magyarországon az intézeten kívüli szülés szakmai szabályait, feltételeit és kizáró okait 
azonban mégis kormányrendeletben határozták meg, korlátozva ezzel a nők önrendelkezés-
hez való jogát, ezen keresztül pedig az élethez és emberi méltósághoz való anyajogot.

Bár ez egy alapjogi dolgozat, több szemszögből igyekeztem megközelíteni a kérdést. Te-
kintettel arra, hogy pszichológia szakon is folytatok tanulmányokat, de lege ferenda javaslatom 
igyekeztem úgy kialakítani, hogy helyet kapjon benne a lélek egészsége, mindemellett pedig 
kutatásokat végeztem az orvosi oldalon is, hiszen ez a téma sine qua non-ja.

Úgy vélem, a szabályozás kialakításakor nem zárhatjuk ki az intézeten kívüli szülés leve-
zetésében nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakértők véleményét, melyre de lege ferenda 
javaslatomban is fi gyelemmel voltam, amely alapjaiban a svájci modellre épül. A bába- és 
orvosképzésre vonatkozó gondolatok innen származnak, ám mivel a modell teljes egészében 
nem valósítható meg Magyarországon, dolgozatomban a magyar rendszerre átültethető sza-
bályozást dolgoztam ki.

II. Külföldi és hazai viszonyok ismertetése

1. Fogalom-meghatározások

Attól függően, hogy a szülésre hol kerül sor, más-más személyek vannak jelen a folyamatnál. 
Ahogyan az 1. ábrán is látható, a szülés történhet intézetben (kórházban) és intézeten kívül 
is. Az első eset nem szorul magyarázatra, hiszen a magyarországi gyakorlat azt mutatja, hogy 
a szülés általában kórházban zajlik. Az intézeten kívüli szülés azonban – ahogy ez később 
bővebb kifejtésre is kerül – történhet szülőotthonokban, születésházakban illetve otthon is.

Az otthonszülés kifejezés nem takar egységes fogalmat.3 Különbséget kell tenni a viharos 
gyorsasággal zajló, mentő hívására és kórházba szállításra már nem alkalmas, nem intézeti 
(például otthoni) szülés, amelynek során az elsősegély nyújtása minden orvos és szülésznő kö-
telessége, és a tervezett, tehát előre elhatározott otthonszülés között. A tervezett otthonszülés 
napjainkban szerte a világon egyike a sokat vitatott alternatív szülési módoknak, különösen 
nagy vitát vált ki ide kapcsolódóan az anya önrendelkezés jogának és az állam életvédelmi 
kötelezettségének ütközése. Azonban – ahogyan azt az EJEB gyakorlatában is láthatjuk – ko-
moly vitát robbanthat ki a magánszféra kapcsán is.

Az ábra jól szemlélteti, hogy mely esetekben kik vannak jelen a szülésnél.

1. ábra

3 http://www.babanet.hu/cikkek/otthonszules-ket-ajanlas-kozott (2012. 12. 05.)
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A külföldi modellek megértése céljából fontos elhatárolni a szülésznő, a bába és a doula 
fogalmát.

A jogi értelmezés a szülésznő és a bába közt nem tesz különbséget, a népnyelvben a bába 
szó a szülésznő megfelelője, azonban az otthonszülésnél segédkező szülésznőt bábának ne-
vezzük egyrészt hagyományőrzés céljából, másrészt filozófiájukban is van különbség. 

A bábák elfogadják, hogy a szülés egy természetes folyamat, nagyobb türelemmel visel-
tetnek a szülő nő felé, időt és törődést adnak a családnak – kísérik a szülést –, szemben a 
kórházi viszonyokkal, ahol különböző beavatkozásokkal befolyásolják a szülés megkezdését, 
folyamatát. Itt a nők nem kapják meg a számukra szükséges és nagy segítséget nyújtó odafi-
gyelést, nem is igazán van arra idő, hogy minden kismamára elegendő figyelmet fordítsanak. 
A szülészorvos a szüléskísérés helyett levezeti a szülést. A szülés kórházi folyamattá válásakor 
a szülésznők is bekényszerültek a kórházba, ahol gyakorlatilag a szülészorvosok asszisztensei 
lettek.

A bába feladata a terhesgondozás, szüléskísérés, komplikációk felismerése, és a gyerme-
kágyi gondozás, míg a szakorvosok az esetleg fellépő komplikációkat hárítják el és elvégzik a 
műszeres, műtéti hátteret igénylő beavatkozásokat.4

A doula szülés körüli asszonytársi segítőt jelent. Olyan nőt, aki fizikai és érzelmi támaszt 
nyújt a várandósság, főként a szülés és a gyermekágyas időszak alatt. Legtöbbször a doulák 
olyan asszonyok, akiknek már van szülési tapasztalatuk. Laikus segítők – nem helyettesíthetik 
az orvos, a szülésznő valamint a védőnő munkáját sem, hanem kiegészítik azt. Doula lehet 
például a szülő nő édesanyja, vagy akár egy tapasztalattal rendelkező rokon, barátnő is.

Végül fontos még a fogalmi rendszer tisztázása érdekében a beteg fogalmának meghatá-
rozása. Az egészségügyről szóló törvény 3. § a) bekezdése értelmében beteg: az egészségügyi 
szolgáltatásokat igénybe vevő vagy abban részesülő személy.5

2. Az orvoslás egészét átható, ide kapcsolódó fő gondolatok

Hippokratész már két és fél ezer évvel ezelőtt is azt tanította: „Az orvoslásnak két feladata 
van: Enyhíteni a szenvedést és nem ártani a betegnek.”

A Hippocratis Jusjurandum az ókorban élt orvos, Hippokratész nevét viselő, etikai szellemű 
eskü, melyet az orvosok doktorrá avatásukkor tesznek.6 Az eskü szelleme a legtöbb országban 
áthatja az orvoslást, így az arra vonatkozó jogszabályokat is. Szövege szakmai elvárásokat, 
magatartási szabályokat és szankciókat is tartalmaz. Nagy hangsúlyt fektet az élet védelmére, 
a betegről történő gondoskodásra és a titoktartásra. Felszólít arra, hogy „Primum non nocere!”, 
azaz „Csak nem ártani!”7 Eszerint az orvosnak a lehető leginkább el kell kerülnie minden 
mesterséges beavatkozást, hacsak nem nyilvánvaló, hogy az sokkal többet használ, mint árt.8 
Kimondja azt is, hogy „Salus aegroti suprema lex esto”, mely szerint „A beteg érdeke a legfőbb 
törvény.”9

4 Varró 2011.
5 A megnevezéssel kapcsolatosan felmerülő problémák az Alapjogi vonatkozások fejezeten belül az Élethez és 

emberi méltósághoz való jog alfejezetben kaptak helyet.
6 A Magyar Orvosi Kamaráról szóló törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve a MOK megalkotta az első Ma-

gyar Orvosetikai Kódexet, ebben szerepel a hippokratészi esküre alapozott Orvosi eskü általuk javasolt szövege.
7 Más megfogalmazásban: „Nil nocere!”, azaz „Sohase árts!”
8 lenkei 2008, 41.
9 Bővebben ld. sóTonyi 2008
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Szintén az ókorból származik Ulpianus hármas tézise, mely magában foglalja a „mást nem 
sérteni”-elvet.10 Azzal, ha egy orvos szükségtelen beavatkozást végez betegén, így megsérti 
annak testi épségét, megsérti testi-lelki egészséghez való jogát is, mely jogot az Alaptv. is 
deklarálja.11

3. Külföldi kitekintés12

Bár elsősorban európai országokat vizsgáltam, érdemes megemlíteni az Amerikai Egyesült 
Államok és Nagy-Britannia álláspontja közötti nagy különbséget. Az amerikai szülészeti és 
nőgyógyászati szakkollégium, az American College of  Obstetricians and Gynecologists ma-
ximálisan elutasítja az otthonszülést, véleményük szerint az veszélyezteti mind az anyát, mind 
a magzatot.13 Ezzel szemben a nagy-britanniai szülészek szakmai kollégiuma, a Royal College 
of  Obstetricians and Gynaecologists azon az állásponton van, hogy az otthoni vajúdás növeli 
annak az esélyét, hogy az anya biztonságban és elégedetten hozza világra gyermekét.14

Már ez az azonos kultúrkörön belüli éles felfogásbeli ellentét is mutatja, hogy a téma meg-
ítélése nem evidens.

Az általam vizsgált országok15 két részre oszthatók az alapján, hogy a bába jelenléte a szü-
lésnél kötelező, vagy megengedett.

2. ábra

10 „Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.” Tehát: „A jog előírásai ezek: 
tisztességesen élni, mást nem sérteni, mindenkinek megadni a magáét.”

11 Alaptv. XX. cikk (1)
12 http://www.babaszovetseg.hu/miniszterium9.htm (2012. 12. 01.), http://www.szabadonszulni.hu/szakmai.

php?lapozo=kulfold (2012. 12. 01.) A weboldalakon más országokkal, többek között Hollandiával kapcsolatos 
ismeretek is megtalálhatók. Bár Hollandiában rendkívül magas az otthonszülések aránya, dolgozatomat a fent 
említett 8 ország vizsgálatára alapoztam.

13 ACOG Statement on Home Births 
 http://www.acog.org/Resources_And_Publications/Committee_Opinions/Committee_on_Obstetric_Practi-

ce/Planned_Home_Birth (2012. 12. 01.)
14 Royal College of  Obstetricians and Gynaecologists/Royal College of  Midwives Joint statement No.2, April 2007. 

http://www.rcog.org.uk/fi les/rcog-corp/uploaded-fi les/JointStatmentHomeBirths2007.pdf  (2012. 12. 01.)
15 Anglia, Ausztria, Csehország, Dánia, Franciaország, Finnország, Németország, Svájc
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3.1. I. csoport

Az első csoportot – ahol a szülésznő jelenléte kötelező – Anglia, Ausztria, Csehország és 
Németország alkotja. A megfogalmazásból kikövetkeztethető, hogy az említett országokban 
szülő nők nem kötelesek kórházba menni, szabadon, saját meggyőződésük alapján választ-
hatják meg a szülés helyszínét.

3.1.1. Anglia
Angliában a bábai szakmát törvény16 védi, amelynek keretében a bába (midwife) önálló fe-

lelősséget vállalhat a komplikációmentes terhességért és szülésért.17 A szülésnél mindig jelen 
van egy bába, még akkor is, ha komplikációk vannak. Komplikáció esetén ő veszi fel a kapcso-
latot a nőgyógyásszal, aki ezután átvállalja a felelősséget az adott szülés levezetéséért, és bába 
a nőgyógyásszal együttműködve folytatja a nő ellátását. A bába és a bejegyzett orvos felelős-
ségi körei kiegészítik egymást. A szakemberek a saját gyakorlatukért vállalják a felelősséget. 
Nehéz szülés esetén a végső felelősség a nőgyógyászé.

3.1.2. Ausztria
Az 1994-es osztrák törvény18 értelmében: „Minden szülő nő köteles a szüléshez szülésznőt 

hívni, aki a szülés alatti ellátásáról gondoskodik és ellátja az újszülöttet.” Ausztriában a bába-
ság független az ápolói szakmától. A bábák dolgozhatnak: 
•	 kórházakban,
•	 magánpraxisban,19

•	 szülőotthonokban,
•	 születésházakban,
•	 valamint bábaházakban.

3.1.3. Csehország
Szüléseknél a bába jelenléte Csehországban is szükséges, az otthonszülés engedélyezett. A 

bába önállóan kísérheti a szülést, szükség esetén szakorvosi ellátást kell biztosítani.
A szülésznők képzéséről, képesítéséről szóló rendelet szerint az otthonszülés feltételeit – ki, 

mikor, hány évesen, milyen egészségi feltételek mellett választhatja – az egyes bábák hatá-
rozzák meg, külön egységes protokoll nincs. Orvosnak nem kell jelen lennie. A szülés végén 
ajánlott 
•	 két bába, vagy 
•	 egy bába és egy jártas szülészorvos, vagy 
•	 egy bába és egy nővér jelenléte.

3.1.4. Németország
Az 1985-ös német törvény20 rendelkezései szerint: „Bábának minden szülésnél jelen kell 

lennie.” Az orvosoknak minden szüléshez kötelességük bábát hívni. A német bábák szülésze-

16 Nurses, Midwives and Health Visitors Act. 1997. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/24/data.pdf  
(2012. 12. 01.)

17 1999-ben az összes szülés 68,8%-át vezették bábák.
18 Hebammengesetz. http://www.jusline.at/Hebammengesetz_(HebG)_Langversion.html (2012. 12. 01.)
19 Egyéves kórházi gyakorlat után indíthatnak magánpraxist, és önállóan kísérhetnek tervezett szüléseket.
20 Gesetz über den Beruf  der Hebamme und des Entbindungspflegers. (Hebammengesetz - HebG) http://www.

gesetze-im-internet.de/bundesrecht/hebg_1985/gesamt.pdf  (2012. 12. 01.)
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teken és intézményeken kívül is dolgoznak. Itt a szülő nők eldönthetik, hogy szülészorvost 
vagy bábát választanak, döntésüket pedig a legtöbb egészségbiztosító támogatja, a szülés előt-
ti, alatti és utáni ellátást is magában foglalja a társadalombiztosítás.

Németországban már az 1980-as években lezajlott az a folyamat, ami nálunk most aktuális. 
A német szülész-nőgyógyászok megpróbálták elérni az otthonszülés betiltását és a kötelező 
kórházi szülést.21 Így a német bábákat 1985 óta a fentebb említett törvény védi, mely szerint a 
bába szakmai képzettsége megfelelő ahhoz, hogy ellássa és gondozza a normális terhességet, 
a szülést és a gyermekágyas nőt.

3.2. II. csoport

A második csoport (II.) országaiban a szülésznők, bábák komplikációmentes, „normális” 
szülésnél önállóan vállalják/vállalhatják a felelősséget, le is vezethetik a szülést. Ezt a csopor-
tot Dánia, Franciaország, Finnország és Svájc alkotja.

3.2.1. Dánia
A dán szemlélet abban különbözik a magyartól, hogy a szülésznők elfogadják, hogy a szülés 

egy természetes folyamat. Normál terhességért és szülésért függetlenül felelősséget vállalhat-
nak, abnormalitás esetén a felelősség azonban a nőgyógyászé. Ilyenkor a szülést a nőgyógyász 
vezeti a szülésznő segítségével.

Dániában az összes szülés körülbelül 70-75%-át szülésznő kíséri, a többit nőgyógyász ve-
zeti le szülésznő segítségével.

Abnormális terhesség esetén a szülés kórházban zajlik, de normál terhesség esetén a szülés 
helyét megválaszthatják a nők, így az történhet:
•	 otthon,
•	 kórházban (abnormális terhesség esetén itt zajlik a szülés),
•	 valamint klinikán.22

3.2.2. Franciaország
Franciaországban a bábák 60%-a állami kórházakban, 25%-a magán kórházakban tevé-

kenykedik, 15%-uk pedig független bába. Az ő feladatkörükbe tartozik a terhesgondozás, új-
szülött-ellátás, szülés utáni gondozás, intézeten kívüli szülés kísérése, a gátmetszés elvégzése, 
infúzió bekötése és az újraélesztés is.

Az orvos csak komplikáció esetén kapcsolódik be, ilyenkor a bába az orvos mellett folytatja 
tevékenységét, mindketten saját cselekedeteikért vállalnak felelősséget.

A nőknek szintén van választási lehetőségük: a szülés történhet kórházban, illetve intézeten 
kívül, az intézeten kívüli szülés pedig otthon (körülbelül 1%), illetve szülőotthonokban is.

A társadalombiztosítás magában foglalja pl. a vizsgálatokat, szülést, előkészítő tanfolyamból 
nyolc órát, normál esetben a szülés után hét napot, szükség esetén pedig akár huszonegyet is.

3.2.3. Finnország
Finnországban teljesen más a helyzet, mint hazánkban. Nagyra értékelik a szülésznőket, 

akik rendszeresen publikálják is kutatási eredményeiket.

21 Németországban jelenleg a szülések 98%-a kórházakban zajlik, ahol igyekeznek otthonos feltételeket teremteni a 
szüléshez.

22 A kórház szülésznők által vezetett része.
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Motiválják a szülőket, hogy a szülésznőktől vegyék igénybe a szülészeti ellátást, így nemcsak 
szüléseket kísérnek, hanem ők maguk váltak elsődleges szülészeti ellátókká.

2000-ben a szülések 78%-át vezette szülésznő, a maradék 22%-ot nőgyógyászok.23

3.2.4. Svájc24

Ebben az országban a bábadiploma önálló szülésvezetésre jogosít. A kórházi képzés idő-
tartama három év, de a tanulóknak lehetőségük van kórházon kívüli szülésnél is segédkezni.

Nagy különbség Magyarországhoz és a legtöbb európai országhoz képest, hogy szülésveze-
tésre minden orvos jogosult. Úgy az általános orvos, mint a szakorvos, ám az általános orvosok 
hüvelyi operáció elvégzésére nincsenek kiképezve.

A kórházak könnyen, gyorsan elérhetők. Ez szignifikáns eltérés Magyarország és Svájc 
között. Többek között az infrastruktúra fejlettsége az, ami miatt Magyarországon egy ilyen 
szabályozás kialakítása akadályokba ütközik, hiszen a mentő nem minden esetben ér be a kór-
házba húsz perc alatt, még akkor sem, ha a kiszállási időt ebbe nem számítjuk bele. Éppúgy 
igaz ez a fővárosra, mint kisebb vidéki városokra.

A svájci kórházak abban is különböznek a magyarországiaktól, hogy az itt dolgozók barát-
ságos, jóindulatú segítőkészséggel fogadják a megkezdett otthonszülésből beutalt kismamá-
kat. Magyarországon számtalanszor előfordul, hogy ezek a nők diszkriminatív bánásmódban 
részesülnek.

Svájcban az otthonszülést vezető bába a kórházba utalt kismamával együtt megy be a kór-
házba, és mellette marad a kezelés végéig, növelve ezzel a szülő nő biztonságérzetét. Ennek 
lényegessége a későbbi fejezetekben kerül kifejtésre.

Az anya itt is maga választhatja meg a szülési helyszínt:
•	 szülhet otthon, 
•	 kórházban, 
•	 illetve szülőotthonban. 
A szülőotthoni szülés előnye az otthonszüléssel szemben, hogy itt a császármetszésen kívül 

bármely szülészeti operáció elvégezhető, valamint szülőágy is található, ami otthonszülések 
esetében hiányzik.

Kísérők szempontjából kórházon kívüli szülésnél három változat lehetséges:
•	 szakorvos és bába által,
•	 általános orvos és bába által,
•	 orvos nélkül, kizárólag bába által.

3.3. Összegzés

Az első csoportba sorolt országok vonatkozó törvényeiből tehát kikövetkeztethető, hogy 
az említett országokban szülő nők nem kötelesek kórházba menni, szabadon, saját meggyő-
ződésük alapján választhatják meg a szülés helyszínét. Bár úgy vélem, a bábák támogatottsága 
Angliában valósul meg leginkább, és talán itt a legelfogadottabb az állam szemszögéből, hogy 
bába kíséri a szülést, szeretném hangsúlyozni, hogy a németek és osztrákok is törvényi szinten 
szabályozzák a kérdést.

A második csoport országait vizsgálva szintén kitűnik a különbség a magyar és a külföldi 
szemlélet között. Ahogyan láthattuk, Finnország és Svájc is Magyarországtól teljesen eltérően 
látja ezt a „problémát”, sokkal megengedőbb az anyákkal és a bábákkal szemben.

23 Ide tartoznak azok a szülések is, ahol komplikáció lépett fel.
24 Bővebben ld. ViláGhy
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A finn modell vívmánya a bábák munkásságának elismerése és rendkívül magas szinten 
történő támogatása, míg a francia dicséretes tulajdonsága a társadalombiztosítás általi támo-
gatottság. Bár a de lege ferenda javaslatban említett OEP finanszírozás kialakításának ötlete a 
francia modellből származik, javaslatom alapjait a svájci modell adja. A fejlett infrastruktú-
rán felülemelkedve – melynek hiánya miatt a modell teljes egészében Magyarországon nem 
valósulhat meg –, ami ezt a szabályozást rendkívül vonzóvá és humánussá teszi számomra, 
az az orvos- és bábaképzés folyamata, a nő lelki támogatása,25 továbbá a megkülönböztetés 
nélküli bánásmód az otthonszülésből bekerült és kórházban szülő kismamák vonatkozásában, 
valamint, hogy a szülés a jelenlévők személye alapján rendkívül változatos módon, mégis a 
legnagyobb szakmai tudással kísérhető.

A fent vázoltak alapján látható, hogy az intézeten kívüli szülésnek más országokban van 
létjogosultsága, tehát nekünk sem kell elzárkóznunk egy megengedőbb szabályozástól, és 
nem kell, hogy kizárólag a Kollégium állásfoglalása legyen mérvadó a kérdés megítélésekor. 
A Kollégium által megfogalmazott aggályok, többek között, hogy a „tervezett otthonszülés olyan 
veszélyeket rejt magában, amelyeket nem ellensúlyoznak előnyei,”26 a külföldi gyakorlat áttekintését 
követően megtámadhatók. Bár az otthonszülés valóban magában rejti a Kollégium által em-
lített veszélyeket, ahogyan több országban is, úgy vélem, nálunk is megnyílhatna a lehetőség 
az anyák előtt különböző rizikófaktorokba történő besorolás alapján a szülési helyszín kivá-
lasztására.27

3.4. Hazai viszonyok28

A hazai viszonyok ismertetéséhez Varró Gabriella Otthonszülés Magyarországon című ta-
nulmányát vettem alapul.

A XX. század első felében a nők még otthonaikban hozták világra gyermekeiket, bába segí-
tégével. Magyarországon egészen az ’50-es évekig nem volt hagyománya a kórházi szülésnek. 
A szülés folyamata az ’50-es évek közepétől kezdett medikalizálódni, melynek következtében 
napjainkban szinte minden szülés kórházban zajlik. Talán nincs még egy medikalizált terület, 
ahol ennyire rejtetté vált volna maga a medikalizáltság. Az emberek nagy részének teljesen ter-
mészetesnek tűnik, hogy a szülés „orvosi probléma”. Azok pedig, akik az ellenkezőjét gondol-
ják, és ennek megvalósítása során otthonukban hoznák világra gyermeküket, nem részesülnek 
a társadalombiztosítás részéről abban a támogatásban, amelyben a kórházban szülők, hiszen 
Magyarországon az otthonszülés támogatása nem része az egészségügyi alapellátásnak.29

3.4.1. Statisztikák30

Az idézett tanulmányban az adatfelvétel során 799 nő 1095 tervezett otthonszüléséről gyűj-
töttek információt. Ahogyan az 1. táblázat is szemlélteti, az összes tervezett otthonszülés 
13,15%-a fejeződött be kórházban, 0,46%-a kórházba szállítás közben, ami megegyezik a 
nemzetközi átlaggal –, 86,39%-a pedig otthon.

25 Ennek jelentőségét ld. a testi és lelki egészséghez való jognál, ill. a de lege ferenda javaslatnál
26 ld. Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium állásfoglalása a tervezett otthonszülésről. http://www.no-

gyogyaszat.eu/friss-hirek/szuleszeti-es-nogyogyaszati-szakmai-kollegium-allasfoglalasa-a-tervezett-otthonszu-
lesrol-17.html (2012. 12. 01.)

27 Bővebben ld. de lege ferenda javaslat
28 A hazai viszonyok ismertetése Varró munkája alapján készült.
29 A probléma orvoslására a de lege ferenda javaslat tartalmaz előterjesztéseket.
30 Az általam készített táblázatokban Varró művében található adatokat vettem alapul.
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1. táblázat

Az otthonszülések megoszlása

Tervezetten otthon kezdődött és fejeződött be 86,39%

Tervezetten otthon kezdődött, de kórházba szállítás közben fejeződött be 0,46%

Tervezetten otthon kezdődött, de kórházban fejeződött be 13,15%

Magyarországon 2005 és 2010 között a bábák becslései alapján körülbelül 200-250 tervezett 
otthonszülés történhetett.

A feldolgozott adatok alapján megállapították, hogy az otthonszülés rendkívül főváros-cent-
rikus, az otthonszülések több mint fele (54%) itt koncentrálódik, a főváros vonzáskörzetével 
együtt pedig az intézeten kívüli szülések kétharmadát teszi ki.

A regionális megoszlást tekintve Közép-Magyarországon történik a legtöbb otthonszülés 
(77,3%), ezután a Közép-Dunántúlon (8%), a többi régióban azonban az 5%-ot sem éri el 
arányuk.

A 2. táblázat szemlélteti az otthonszülések megyei eloszlását, mely alapján Budapest után 
(53,9%) Pest megyében a leggyakoribb az otthonszülés (20-30%), a többi megyében 0 és 4 
százalék között mozog.

2. táblázat

Az otthonszülések megyei eloszlása
Arány Megye
0-1% Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-

Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas
1-2% Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Tolna, Vas, Zala
2-3% Bács-Kiskun, Baranya, Komárom-Esztergom
3-4% Fejér
20-30% Pest
53,9% Budapest

Az otthonszülő nők körében lényegesen nagyobb a gyermekvállalási kedv, és inkább a fel-
sőfokú végzettségű, de legalább érettségivel rendelkező nők választják ezt a szülési módot.

III. Vonatkozó alapjogi ütközések vizsgálata

A dolgozat témájával kapcsolatos alapjogi vonatkozások szoros tárgyi összefüggése miatt 
az egyes itt részletezett alapjogokkal kapcsolatos megállapítások esetenként más alfejezetek-
ben jelenhetnek meg. A fejezetben kereszthivatkozásokat alkalmazunk az egyes alapjogi vo-
natkozások között, amelyeket alábbiakban saját csoportosítás szerint mutatunk be.
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1. Élethez és emberi méltósághoz való jog

A 8/1990 (IV. 23.) ABH az élethez és emberi méltósághoz való jogot31 az „általános szemé-
lyiségi jog”32 egyik megfogalmazásának tekinti. Kimondja, hogy az általános személyiségi jog 
„anyajog”, azaz olyan szubszidiárius alapjog, amelyet mind az AB, mind a bíróságok minden 
esetben felhívhatnak az egyén autonómiájának védelmére, ha az adott tényállásra a konkrét, 
nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható.33

Az élethez és emberi méltósághoz való jog oszthatatlan, abszolút, korlátozhatatlan alapjog, 
mely az alapjogi hierarchia legmagasabb fokán áll. Anyajog, mely más jogok forrásaként is 
megjelenik az alkotmánybírósági gyakorlatban. Bár korlátozhatatlan, a belőle származó jogok 
korlátozhatók a szükségesség és arányosság követelményeinek megfelelően.34

Az Alkotmány 54.§ (1) értelmében az emberi méltósághoz való jog minden embernek ve-
leszületett joga. Az Alaptv.35 is deklarálja az élethez és emberi méltósághoz való jogot, mely 
alapján „az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a 
magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”

Ez alapján álláspontom szerint a magzatot a születés pillanatától illeti meg ez a jog, tehát 
amíg a gyermek nem jön világra, arra kell törekedni, hogy az anya élethez és emberi méltó-
sághoz való jogát maximálisan tiszteletben tartsuk a várandósság és a szülés folyamata alatt, 
összefüggésben az önrendelkezéshez való joggal, a magánszférához való joggal, a diszkrimi-
náció tilalmával, és a testi és lelki egészséghez való joggal is.

Felmerül a kérdés, hogy ez az életvédelmi kötelezettség élvezhet-e elsőbbséget az anya élet-
hez és emberi méltósághoz való jogával, önrendelkezési jogával szemben?

1.1. Az anya önrendelkezési joga36 és az állam életvédelmi kötelezettsége

A 23/1990. (X. 31.) ABH értelmében „az élethez és emberi méltósághoz való jog olyan oszthatatlan 
és korlátozhatatlan alapjog, mely számos egyéb alapjog forrása és feltétele,” így többek között az önren-
delkezési jogé is. 

Amennyiben az anya úgy dönt, hogy nem tart igényt a kórházi egészségügyi ellátásra, és 
a várandósság alatt nem merültek fel komplikációk, ez alapján döntését álláspontom szerint 
maximálisan tiszteletben kell tartani. Hiszen azzal, hogy saját otthonában, mindkettejük szá-
mára nyugalmat, biztonságot nyújtó környezetben kíván szülni, gyermeke érdekeit is szem 
előtt tartja, és azzal, hogy bába vagy szükség esetén orvos kíséri a szülést, a szükséges szakmai 
támogatást is megkapja. Tehát nem veszélyezteti gyermekének sem életét, sem testi épségét. 

31 Alkotmány 54.§ (1)
32 Az általános személyiségi jog jellemzője, hogy az Alaptv.ben nem szereplő jogok megalapozására szolgál. hal-

mai–TóTh 2003, 273.
33 Először Németországban került sor az emberi méltóság alapján a magánszférához való jog által biztosított alkot-

mányos védelemnél szélesebb, „teljes személyiségvédelem” megalapozására. A SZAB ezt a jogot és az emberi 
méltóság sérthetetlenségét alapul véve alakította ki a személyiségi jogok alkalmazási körét. A szabad emberi sze-
mélyiség védelme két területre osztható: a személyiség szférájának külső és belső területére. A külső terület az 
egyén általános cselekvési szabadsága, ez biztosítja az ember számára, hogy meghatározza, megjelenítse önmagát 
a közösségen belül. A belső vagy személyes szféra kapcsán a SZAB kimondta, hogy az alaptörvény a személyes 
szabadság olyan sérthetetlen területét biztosítja az egyéneknek, ahol szabadon alakíthatják életüket. A magánélet, a személyes 
szféra szabadságával összefüggő jogok tehát védelmet nyújtanak az állam kényszerítő ok nélküli beavatkozásával 
szemben. halmai–TóTh 2003. 272-273.

34 23/1990 (X. 31.) ABH
35 Alaptv. II. cikk
36 64/1991 (XII. 17.) ABH
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Súlyos komplikációk fellépése esetén azonban továbbra is fennáll a szülés kórházban történő 
folytatásának lehetősége.

Az államnak az Alaptv. rendelkezésének értelmében37 elsőrendű kötelezettsége az alapvető 
jogok védelme. Mit is jelent ez a kötelezettség? A legszigorúbb liberális államfelfogás azt vall-
ja, hogy az államnak csupán tartózkodási kötelezettsége van az alapvető jogokkal kapcsolat-
ban; a lényeg az, hogy az állam szervei magatartásukkal ne sértsék meg az alapvető jogokat. A 
modernebb alkotmányjog felfogás – mely véleményem szerint az Alaptörvény szövegéből is 
kitűnik – azt tartja, hogy az államnak aktívan biztosítania is kell az alapvető jogok védelmét.38

A hangsúly általában arra esik, hogy az államnak kötelezettsége a jogintézmény minimális 
védelmét megteremteni, nem állhat elő olyan helyzet, amikor az intézmény léte kerül ve-
szélybe.39 Ahogyan később az Alkotmánybíróság is fogalmazott „az intézményvédelem al-
kotmányos követelménye (mércéje) nem szükségesség és az arányosság, hanem a mindenkori 
intézmény alkotmányos feladatai megvalósításához igazodik.”40

Ennek pedig maximálisan akkor tud eleget tenni, ha a szülés a kórházban zajlik, orvos 
felügyelete és állandó ellenőrzés mellett. Ez a kötelezettség azonban, ahogyan az AB is rá-
mutatott,41 – ellentétben az élethez való joggal – nem abszolút. Ezért lehetséges, hogy vele 
szemben más jogokat mérlegeljenek, s a magzati élet védelmére irányuló kötelezettséget így 
korlátozhatja például az anya egészséghez való joga, vagy önrendelkezési joga. 

A magyar állam eleget tesz Alaptv.ben foglalt kötelezettségének, amikor a kórházi szülést 
támogatja, ugyanakkor éppen ezzel több jogot is megsért: korlátozza az anyák önrendelkezési 
jogát, sértheti az emberi méltósághoz való jogot, beleszól a magánszférába, és különbséget 
tesz szülő nők között az általuk megválasztott szülési helyszín alapján.

Érthető tehát, hogy az állam oldaláról miért annyira fontos, hogy a szülés a kórházon belül 
történjen, ez azonban a probléma megoldásának egyszerűbb, jogsértő módja. Egy összetettebb, 
az állam részéről több ráfordítást igénylő megoldás lenne célszerű annak érdekében, hogy az em-
lített jogok a lehető legkevésbé42 sérüljenek. Ehhez pedig elengedhetetlen az állam semlegessége. 

Ahogyan a politikában a többpártrendszer kapcsán, itt is jelen kell, hogy legyen a plura-
lizmus, mégpedig a választási lehetőségek biztosítása kapcsán. Az államnak és a szülész-nő-
gyógyász szakmának is el kell fogadnia, hogy többféle értékrend létezik. Az államnak ebben 
a tekintetben is semlegesnek kell maradnia, nem foglalhat állást egyetlen felfogás mellett, és 
nem minősítheti a többit kevésbé értékesnek/alacsonyabb értéktartalommal bírónak. Ez tel-
jes mértékben ellentétes a demokrácia alapelveivel és az élethez és emberi méltósághoz való 
joggal is.43 Ahogyan az említett országokban is egymás mellett működhet az intézeten kívüli 
és az intézeti szülés, úgy megférhet egymás mellett a kettő Magyarországon is.

A jelenleg hatályos Rendelet akkor tudna egyenlő esélyeket teremteni, ha az intézeten kívüli 
szülés bekerülne az egészségügyi alapellátásba, és az OEP az intézeti szüléshez hasonlóan 
támogatná. Úgy vélem, a Rendelet megalkotásakor erre tekintettel kellett volna eljárni, az 
ilyen mérvű részletszabályok meghatározása is szükséges lett volna annak érdekében, hogy 
hatálybalépésekor a rendelet ne legyen diszkriminatív.44

37 Alaptv. II. cikk: Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltóság-
hoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.

38 Gárdos–orosz 2009. 405.
39 sólyom 2001. 422.
40 52/1997. (X.14.) ABH
41 64/1991 (XII. 17.) ABH
42 Tekintettel arra, hogy olyan állapot megvalósítása, melyben egyik fél jogai sem sérülnek, gyakorlatilag kizárt.
43 Ld. még: a magánszféra védelméhez való jognál
44 Bővebben ld. a Diszkrimináció tilalmánál
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1.2. A magánszféra védelméhez való jog

Több nemzetközi egyezmény is deklarálja a magánszféra védelméhez való jogot, így a 
Charta 7. cikke, az EJENY45 12. cikke, az EJEE46 8. cikke, a Biomedicina Egyezmény47 III. 
fejezetének 10. cikke is szabályozza a kérdést.

Ezen jog kapcsán fontosnak tartom az strasbourgi bíróság gyakorlatának ismertetését is. 
Az EJEB elé került egy magyar ügy48 a magánélet védelméhez való jog kapcsán. Ternovszky 
Anna második gyermekét várta, amikor 2009-ben a Bírósághoz fordult amiatt, hogy Magyar-
országon az intézeten kívüli szülés kérdése nincs szabályozva, a szülést otthon kísérő szak-
embereknek pedig jogi következményektől kell tartania. A Bíróság 2010. december 14-én kelt 
döntésében 6:1 arányban kimondta, hogy Magyarország megsértette az Egyezmény 8. cikkét 
azáltal, hogy nem szabályozta az otthonszülés kérdését. Emellett hivatkozott többek között az 
akkor hatályos Alkotmány által biztosított legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való 
jogra, az Eütv. által biztosított önrendelkezési jogra, és kimondta, hogy a Kormány köteles 
rendeletben49 meghatározni azokat a szakmai szabályokat és feltételeket, amelyek az intézeten 
kívüli szülésre, illetve ezen szülés kizárásának okaira vonatkoznak. Ennek – és az aktuális 
bábapereknek50 – a hatására megszületett a magyarországi szabályozás, mely kormányrende-
letben kívánja rendezni ezt a rendkívül kényes kérdést.51

1.2.1. A magánszféra védelméhez való jog és az élethez és emberi méltósághoz való jog 
kapcsolata

A kérdés egyfelől megközelíthető úgy, hogy az állam hatáskörébe telepítjük az otthonszülés, 
intézeten kívüli szülés kizárása okainak meghatározását, azonban álláspontom szerint ez a 
megközelítés helytelen, hiszen az anya számára szükséges biztosítani a választás szabadságát 
az élethez és emberi méltósághoz való jogból levezethető önrendelkezési jog keretein belül, 
ahogy arra már a fenti kontextusban korábban is utaltam. 

A korábbi alkotmányunk a magánszférához való jogot (magánélet szabadságához való jo-
got) külön nem nevesítette, ezért is volt nagy horderejű az Alkotmánybíróság 46/1991. (IX. 
10.) számú határozata, melyben az AB úgy fogalmazott, hogy „ […] nyomatékosan rámutat: 
az emberi méltósághoz való jog korántsem csupán a jó hírnévhez való jogot foglalja magában, 
hanem egyebek között a magánszféra védelméhez fűződő jogot is.”

Az Alaptv. VI. cikk (1) bekezdés értelmében „mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- 
és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák”. A II. cikk 
alapján pedig az államnak kötelessége az emberi élet védelme. Ezen a helyen az Alaptv. ki-
mondja, hogy „az emberi méltóság sérthetetlen, minden embernek joga van az élethez és az 
emberi méltósághoz.” A 46/1991 (IX. 10.) ABH értelmében az emberi méltósághoz való jog 
45 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/hng.pdf  (2012. 12. 01.)
46 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/01BD2C9F-96C5-4AC7-A4F6-389A89ACEE24/0/Convention_

HUN.pdf  (2012. 12. 01.)
47 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200006.TV (2012. 12. 01.)
48 Ternovszky v. Hungary (Application no. 67545/09)
49 Vö. De lege ferenda javaslat
50 Geréb Ágnes és társai
51 Nem a magyar ügy az egyetlen az otthonszülés kapcsán az EJEB gyakorlatában. A bolgár Helsinki Bizottság egy 

terhes nő nevében – aki otthon kívánja világra hozni gyermekét – nyújt be keresetet az EJEB-hez Bulgária ellen 
azon az alapon, hogy a törvény az anyákat megfosztja attól a lehetőségtől, hogy otthonszülésnél orvosi szakse-
gítséget vegyenek igénybe. (Ez az implicit tilalom jellemző a volt keleti blokk országaira.) http://www.bghelsinki.
org/en/news/press/single/bhc-brings-case-ecthr-against-bulgaria-grounds-mothers-are-legally-prevented-deli-
vering-their-babies-home-medical-assistance/ (2012. 12. 01.)
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magában foglalja egyebek között a magánszféra védelméhez fűződő jogot is. „Ennél fogva az 
is ellentétes az emberi méltósághoz való alapvető joggal, ha valakivel szemben kellő alap nélkül alkal-
maznak hatósági kényszert, s ezáltal az állam indok nélkül avatkozik be a magánszféra körébe tarozó 
viszonyokba. Az a jogi szabályozás, amely ezt akár csak potenciálisan lehetővé teszi, arra való 
tekintet nélkül alkotmányellenes, hogy ez az alkotmányellenes jogkövetkezmény az ügyek hány 
százalékában következik be.”

Ezen ABH-t kiterjesztve az intézeten kívüli szülésre, úgy vélem, bár az államnak kötelessége 
védeni az anya és gyermek életét egyaránt, nincs joga a szülő nő helyett döntést hozni abban 
a kérdésben, hogy melyik a legmegfelelőbb helyszín számára és gyermeke számára a szülésre.

A szülés egy rendkívül intim folyamat, így helyszínének megválasztása a szülő nőre, a 
szülőkre és legfeljebb a családra tartozik. Az államnak úgy kell gondoskodni a születendő 
gyermek és az anya életének védelméről, hogy mindeközben lehetőséget teremtsen az anya 
számára a lehetőségek mérlegelésére, majd támogassa az anya döntését, nem pedig úgy, hogy 
állást foglal egy szülési mód és helyszín mellett, a többi létjogosultságát pedig ellehetetleníti.

Egyetértek az AB azon megállapításával is, mely szerint a „jogállamiságnak való megfelelés 
tartalmi értelemben magában foglalja az alapvető jogok tiszteletben tartását és védelmét is.”52 
Emellett a pluralizmus, mint a demokrácia egyik alapértéke megkívánja, hogy az állam ilyen 
horderejű kérdésekben semleges maradjon. Adnia kell egyfajta keretet ahhoz, hogy a lehető-
ségek egymástól függetlenül működni tudjanak – ahogy a többpártrendszerekben is több párt 
választható – ám nem avatkozhat be ennyire mélyen a család, az anya, a születendő gyermek 
életébe. Azzal, hogy az intézeti szülés mellé áll, sérti a család magánélethez való jogát, elveszi 
tőlük a szabad választás lehetőségét.

Sok nő rossz kórházi tapasztalatai miatt választja az otthonszülést. Mások úgy érzik, a kór-
ház nem tudja számukra biztosítani a nyugodt, háborítatlan szülés lehetőségét. Legyenek rá-
kényszerülve arra, hogy elszenvedjék azt, amit – amennyire csak lehet – elkerülnének? 

Ebben az esetben sok nő azt az opciót fogja választani, hogy nem szül, hiszen csak ezzel 
kerülheti el azt, amit egy átlagos kórházi szülésnél kellene átélnie. Ennek pedig a népességnö-
vekedésre sem lenne pozitív hatása, ami hazánkban szintén aktuális probléma.

Megfordítva az érvelést: ha az állam minden nő számára53 lehetővé tenné az intézeten kívüli 
szülést, akár szülőotthonokban lezajló, akár otthonszülés formájában, s a szülési helyszínről, 
módról való döntést az ő kezükbe adná, úgy pozitívan befolyásolhatná a népességnövekedést.

2. Diszkrimináció tilalma54

Az intézeten kívüli szülésre vonatkozó jelenleg hatályos szabályozás olyan feltételek megte-
remtését írja elő, melynek következtében akár 200-300 ezer forintot is kell fizetniük azoknak, 
akik otthon kívánnak szülni. Ez csak egyes néprétegek számára teszi lehetővé a választás 
szabadságát, az önrendelkezési jog gyakorlását, így hátrányba kerülnek azok, akik nem tudnak 
ennyit áldozni erre az eseményre. Nem ellentétes ez többek között az Alaptv. XV. cikkével – 
ezzel együtt pedig a nemzetközi egyezményekkel? A hivatkozott szabályozások értelmében:

52 36/1992. (VI.10.) ABH
53 Nem a jelenleg hatályos kormányrendeletben meghatározott, de egészségügyi feltételek és kizáró okok figyelem-

bevételével, állam általi támogatottsággal.
54 Az említettek mellett rendelkezik erről az EJEE 14. cikke is, melynek értelmében: „A jelen Egyezményben meg-

határozott jogok és szabadságok élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai 
vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, szüle-
tés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.”
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„(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, neveze-

tesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy 
társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”

Ezalatt nem azt értem, hogy a Rendelet diszkriminálja például a 40. életévüket betöltött 
nőket, hiszen a komplikációk elkerülése érdekében szükség van bizonyos kritériumok meg-
fogalmazására,55 azonban véleményem szerint a rendelet nem felel meg sem az (1), sem a (2) 
bekezdésben támasztott követelményeknek; mégpedig azért nem, mert vagyoni helyzettől 
teszi függővé az intézeten kívüli szülést. Ezen felül olyan feltételek megteremtését kéri inté-
zeten kívüli szüléseknél, bármiféle támogatás nélkül, melyek a kevésbé vagyonos személyek 
számára nem kivitelezhetők. Elzárja az intézeten kívüli szülés lehetőségétől azokat, akik ezen 
feltételeknek megfelelő anyagi tőke hiányában nem tudnak eleget tenni. Így különbséget tesz 
ember és ember között, akik ennek következtében nem egyenlők többé, és ezáltal megsérti 
az önrendelkezéshez való jogot is, melyről az Eütv. is akként rendelkezik, 56 hogy „az önren-
delkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi 
ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve 
melyeket utasít vissza, figyelembe véve a 20. §-ban57 előírt korlátozásokat.” (A 20. § (1) alapján 
megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi 
épségét veszélyeztetné.)

Az Alaptv.58 után az Eütv. is rendelkezik a megkülönböztetés nélküli ellátáshoz való jogról, 
mely alapján minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az 
egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nél-
küli59 egészségügyi ellátáshoz.

A hazai gyakorlatban ez a legtöbb egészségügyi intézményben nem valósul meg. Az ott-
honszülésből beszállított nőkkel sokszor diszkriminatívan bánnak, felelőtlenségnek tekintik, 
hogy otthon, önállóan próbálták világra hozni gyermeküket, emiatt megvárakoztatják őket, 
esetleg durvábban is bánnak velük.60 Az ilyen tapasztalatoknak messzemenő következményeik 
lehetnek: súlyosan károsíthatják a nők emberi kapcsolatait, párjukhoz, illetve gyermekükhöz 
fűződő viszonyukat, ezáltal pedig sérül a testi-lelki egészséghez való jog.

Nálunk a kormányrendelet megalkotásához a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollé-
gium tervezett otthonszülésről szóló állásfoglalását61 vették alapul.

Okkal feltételezhetjük, hogy a szülész-nőgyógyászok az adott terület szakértői, és ez a szü-
lésre nézve igaz is. Magyarországon azonban a szülész-nőgyógyászok az intézeten belüli szü-
lés levezetésében rendelkeznek gyakorlattal, többségük még nem vezetett le szülést intézeten 
kívül. Érdemes lehet tehát – akár más országbeli – intézeten kívüli szülést levezetett orvosok, 

55 Bár a fix korhatár kimondásával sem értek egyet, mivel két negyvenedik életévét betöltött nő fizikai állapota kö-
zött is lehet hatalmas különbség. Véleményem szerint több orvosnak kellene dönteni az ügyben, mindig az adott 
egyén adottságaira tekintettel.

56 Eütv. 15. § (2)
57 Az egészségügyi ellátás visszautasításának joga.
58 XV. cikk (2)
59 „7. § (4) Megkülönböztetés nélküli az ellátás, ha az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során nem történik hátrá-

nyos megkülönböztetés a betegek között társadalmi helyzetük, politikai nézeteik, származásuk, nemzetiségük, 
vallásuk, nemük, szexuális irányultságuk, koruk, családi állapotuk, testi vagy értelmi fogyatékosságuk, képzettsé-
gük és minden más egyéb, az egészségi állapotukkal össze nem függő ok alapján.”

60 Ezt kívánja szabályozni egyébként az emberi méltósághoz való jogról szóló részben a 10. § (6), mely alapján a 
beteget csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni.

61 http://www.nogyogyaszat.eu/friss-hirek/szuleszeti-es-nogyogyaszati-szakmai-kollegium-allasfoglalasa-a-terve-
zett-otthonszulesrol-17.html (2012. 12. 01.)
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bábák véleményének kikérése egy olyan terület szabályozásakor, ami az ő szakterületük, hi-
szen egyes szülés közben felmerülő nehézségek bizonyítottan megoldhatók intézeten kívül is, 
a későbbiekben említett beavatkozások nélkül.62 

Egy intézeten kívüli szülésnél teljesen más az anyát körülvevő környezet, más eszközökre 
vagy kevesebb eszközre van szükség, ugyanazt a problémát teljesen más körülmények közt 
kell megoldani, hiszen ennek a lényege éppen a felesleges beavatkozásoktól való mentesség. 
Éppen ezért a magyar orvosoknak, bábáknak szükségük van valakire, aki átadja azt a szakmai 
tudást, melyeket napjainkban a kórházi szüléseknél nem használnak. Képzettségi szintjüktől 
függetlenül meg kellene tanulniuk ezen módszereket olyan szakemberektől, akik jártasak 
ebben.

Az intézeti szülés hívei mindent megtesznek annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék az 
intézeten kívüli szülést, és nem fogadják el azokat a nézeteket, melyek alapján a nők igenis 
képesek önállóan szülni, beavatkozásoktól mentesen, s melyeket a XIX. századi orvosi szak-
könyvek még egységesen képviseltek.63

Fontolóra kell venni azon nők érdekeit képviselő szakértők véleményét, akik maguk akar-
ják megválasztani a számukra legmegfelelőbb szülési helyszínt. A mai kórházi gyakorlatban 
ugyanis sokszor diszkrimináció éri őket, méltatlanul bánnak velük, sokszor – akár akaratlanul 
is, figyelmetlenségből vagy időhiány miatt – olyan érzést keltenek bennük, mintha nem tenné-
nek meg mindent gyermekük biztonsága érdekében.

Különbségtételről akkor beszélhetünk, amikor ugyanazon homogén csoportba tartozó 
személyeket eltérően, vagy különböző homogén csoportba tartozó lényeges körülményeket 
figyelmen kívül hagyva azonosan kezelnek.

A hátrányos megkülönböztetés alkotmányosságát az AB diszkriminációs tesztek alkalma-
zásával vizsgálja.64 Alapjogok esetében szükségességi-arányossági, míg nem alapjogok esetén 
ún. ésszerűségi tesztet alkalmaz.

Az ésszerűségi teszt esetében, mivel megkülönböztetés csak és kizárólag összehasonlítható 
helyzetben lévő személyek között merülhet fel, ki kell alakítani a jogalanyoknak az adott sza-
bályozási koncepción belül a tényállás releváns elemei szempontjából homogén csoportjait.

Ha a megkülönböztetésnek nincs tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű oka, akkor diszkri-
minatív és ezáltal sérti az emberi méltósághoz való jogot, valamint ellentmond az Alaptv.-nek, 
hiszen az érintettek szempontjaira nem voltak hasonló figyelemmel, méltányossággal, nem 
kezelték őket egyenlő méltóságú személyként. Tehát „az egyenlőségnek az adott tényállás 
lényeges elemére nézve kell fennállnia. Ha azonban adott szabályozási koncepción belül eltérő 
szabályozás vonatkozik valamely csoportra, ez a megkülönböztetés tilalmába ütközik, kivéve, 
ha az eltérésnek kellő súlyú alkotmányos indoka van.”65

Egyik oldalról megközelítve a kérdést, vegyük a várandós anyák csoportját, mint homogén 
csoportot. A csoport két részre osztható: azokra a várandós nőkre, akik kórházban kívánnak 
szülni, és azokra, akik tervezetten otthon.66 Abban az esetben, ha az otthonszülő nő a szülés 
során bekerül a kórházba, az egészségügyi dolgozók sok esetben rendkívül diszkriminatívan 
bánnak vele, s teszik mindezt saját szakmai, illetve magánvéleményükből, vagy erkölcsi megy-
győződésükből kifolyólag.

62	 BőveBBen	Ld.	gasKin	2009,	LéBoyer	2008,	viLágHy
63 Vö bővebben. Gaskin 2009
64 sári – somody 2008. 73.
65 21/1990. (X. 4.) ABH
66 Az „intézeten kívüli szülés” kifejezés használata magyar viszonylatban jelen esetben nem állná meg a helyét, 

tekintettel arra, hogy napjainkban a szülőotthoni szülés nem lehetséges, ezért itt kizárólag otthonszülésről beszél-
hetünk.
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A nagyobb probléma azonban a másik oldalról történő megközelítésnél tűnik ki: ugyanezen 
homogén csoport tagjai közt a jogi szabályozás is különbséget tesz.67

Álláspontom szerint a várandós anyák ilyen jellegű megkülönböztetése nem tekinthető 
ésszerűnek, mivel:

i. a megkülönböztetésnek a homogén csoporton belül nincs tárgyilagos mérlegelés sze-
rinti ésszerű oka,

ii. sérti az emberi méltósághoz való jogot,
iii. a csoporttagokat pedig nem kezeli a szabályozás egyenlő méltóságú személyként.

3. Testi és lelki egészséghez való jog

Napjainkban az orvostudomány elsődlegesen az emberi testtel foglalkozik, a lélek szinte tel-
jes egészében feledésbe merült. A testet, mint az embertől független részt kezeli, és ez alapján 
is próbálja gyógyítani, pedig fontos lenne felismerni, hogy az ember test, tudat és lélek hár-
masa. Ezen hármas egységnek pedig minden alkotórésze kihat a másik kettőre. Amennyiben 
az ember teste valamilyen formában sérül, ez éppúgy nyomot hagy a lélekben, mint ahogyan 
minden betegségnek, testi tünetnek lelki oka van.

Nem tartozik-e tehát az emberi méltósághoz az, hogy a szülő nőt – és minden beteget – 
ennek megfelelően kezeljék, hogy a lélek igényeit is figyelembe vegyék? Ezáltal egy sokkal 
hatékonyabb kezelés, ellátás alakulhatna ki.  

Az Alaptv.68 értelmében „mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.” A kórházi szülések 
során – és általában az egészségügyi ellátás során – a lelki egészséghez való joggal nem fog-
lalkoznak, talán úgy gondolják, ez nem az ő feladatkörükbe tartozik. A testi és lelki egészség 
azonban elválaszthatatlan egymástól, hiszen a lelki sérülések legtöbbször testi tünetekben is 
megjelennek, testünk sérülései pedig a lélek esetleges sérülését vonják maguk után.

Álláspontom szerint az, hogy az Alaptv. is egy helyen említi a testi és lelki egészséget, kifeje-
zi, hogy a kettő szorosan összefügg egymással, egyik a másik nélkül nem teljes. Az Alkotmány 
és Alaptv. közti különbség69 ellenére úgy vélem, bár az Alaptv.-be nem került be a lehető 
legmagasabb szint követelménye, a megfogalmazás magában foglalja a legmagasabb szintet, 
hiszen az említett egység70 akkor tekinthető egészségesnek, ha az a lehető legmagasabb szin-
ten valósul meg.

Az 54/1996 (XI.30.) ABH-ban foglaltak különösen fontosak a de lege ferenda javaslat szem-
pontjából, ugyanis az AB az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási 
normatívákról szóló tv.71 kapcsán kimondta, hogy „az Alkotmány 70/D. §-ában foglalt lehe-
tő legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog biztosítása olyan alkotmányos állami 
feladatot jelent, amelyet az állam központi szervei és a helyi önkormányzati – továbbá egyéb 
– szervek rendszere révén valósít meg. Ennek keretében az állam – egyebek között – egészségügyi 
intézményhálózat működtetésére és az orvosi ellátás megszervezésére köteles. Továbbá kimondta 
azt is, hogy az Alkotmány 70/D. § (1) bekezdése szerinti alkotmányos jog biztosítása olyan 
alkotmányos állami feladatot jelent, amelynek alapján az állam – egyebek között – a lehető legmagasabb 

67 Vö. az állam semlegessége, a rendeleti szintű szabályozás problémái. Az anya önrendelkezési joga c. fejezet
68 Alaptv. XX. cikk (1)
69 Alkotmány 70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és 

lelki egészséghez.
 Alaptv. Szabadság és Felelősség, XX. cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
70 A test és lélek egysége.
71 1996. évi LXIII. tv.
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szintű egészségügyi intézményhálózat kiépítésére és orvosi ellátás biztosítására köteles. A „lehetséges szint” 
nyilvánvalóan nemcsak az orvostudományi, műszaki és technikai szempontokra vonatkozik, de magában 
foglalja a gazdasági, szervezeti-szervezési lehetőségeket és az állam – továbbá a társadalom-
biztosítás – teherbíró képességét is.”

A korábbi 1996-os ABH után az AB a 37/2000. (X. 31.) határozatában is foglalkozott a 
kérdéssel, ennek értelmében „a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogosultság-
ként meghatározott alkotmányi követelmény az államnak azt az alkotmányos kötelezettségét 
jelenti, hogy a nemzetgazdaság teherbíró képességéhez, az állam és a társadalom lehetőségei-
hez igazodva olyan gazdasági és jogi környezetet teremtsen, amely a legkedvezőbb feltételeket 
biztosítja a polgárok egészséges életmódjához és életviteléhez.”

Mindezek értelmében úgy vélem, bátran kijelenthetjük, hogy az állam kötelessége megte-
remteni az anyák számára a választás lehetőségét, melyet meg kell alapoznia azzal, hogy kiépít 
egy olyan egészségügyi hálózatot, melyben lehetőség van kórházi, szülőotthoni, illetve otthon 
történő szülésre.72

A jogforrási hierarchiában az Alaptv. után a törvényi szabályozás vizsgálata következik. Az 
élethez és emberi méltósághoz való jogról rendelkezik az Eütv. is, amely a törvény célja és az 
alapelvek körében kifejezi a betegjogok tiszteletben tartásának fontosságát. 

A törvényben helyet kap az, hogy „a beteg személyes szabadsága és önrendelkezési joga 
kizárólag az egészségi állapota által indokolt, e törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható.”

Tehát megjelenik az Alaptv. azon rendelkezése, mely szerint alapjog csak törvényben kor-
látozható,73 az önrendelkezési jog viszont sajnos gyakran nem kizárólag az említett esetekben 
sérül.74

Az Eütv. 3. § a) bekezdése értelmében beteg: az egészségügyi szolgáltatásokat75 igénybe vevő 
vagy abban részesülő személy. A törvény az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele alapján 
határozza meg a fogalmat, így ennek értelmében nemcsak az minősül betegnek,76 aki valamilyen 
betegséggel küzd, hanem adott esetben a teljesen egészséges várandós nő is. Fontos felismer-
nünk, hogy a várandósság egy egészséges állapot, a szülés pedig egy természetes folyamat, így 
a szülő nő betegként való kezelése által sérül az emberi méltóság, így e megnevezés használata 
nem helyénvaló. Bár az anya nem tekinthető betegnek, a magyar szabályozás ekként említi, 
ezért a jogi érvelés csak ezen a fogalmon keresztül ragadható meg.

A dolog pszichológiai vonatkozása az, hogy azok hatására, hogy a kórházi személyzet a 
szülő nőt betegként kezeli – betegnek szólítják, illetve a kórházba érkezést követően kitöltendő 
kórlap is azt érezteti a nővel, hogy ő nem egészséges, hanem beteg, akinek kórházi kezelésre, 
ellátásra van szüksége ahhoz, hogy világra hozhassa gyermekét, mert önállóan nem képes rá, 
a szülő nő kezdi elhinni, hogy ez valóban így van. Ez egyfajta félelmet ébreszt benne – hiszen 
gyermeke biztonságát nem szeretné kockára tenni – ami pedig különféle komplikációkhoz 
vezethet a várandósság és a szülés során.

Úgy vélem, a szülészeti esemény vonatkozásában ugyan beilleszthetők a nők a betegfoga-
lom alá – hiszen „egészségügyi szolgáltatásokat igénybevevő és abban részesülő személyek” –, azonban 
ezen belül külön kell őket kezelni, esetleg külön elnevezés alá sorolni.

A törvény értelmében továbbá „mindenkinek joga van olyan ismeretek megszerzéséhez, 
amelyek lehetővé teszik számára az egészsége megőrzésével és fejlesztésével kapcsolatos le-

72 Ennek jelentőségét ill. bővebben ld. de lege ferenda javaslat
73 Alaptv. I. cikk (3)
74 Bővebben ld. Az anya önrendelkezési jogánál
75 Eütv. 3. § c) értelmében egészségügyi ellátás: a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi szolgálta-

tások összessége
76 Más megfogalmazásban páciens. A páciens szó latin eredetű, jelentése: szenvedő.
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hetőségei megismerését, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuló döntését az egészséggel 
kapcsolatos kérdésekben.”77 Ennek tiszteletben tartását olyannyira fontosnak tartom, hogy de 
lege ferenda javaslatom egyik alappillérévé tettem.

Ezt a pontot a szülés vonatkozásában úgy kellene megfogalmazni, hogy a betegnek legyen 
joga mindehhez, de az egészségügyi szolgáltatónak kötelessége legyen ezeket külön kérés 
nélkül közölni a szülő nővel. Ennek jelentőségét abban látom, hogy ha a kismama tudja, mi 
vár rá, sokkal könnyebben és tudatosabban küzd meg az esetleges nehézségekkel, valamint 
a szülés egész folyamatával, mintha csak elszenvedné az eseményeket úgy, hogy nem tudja, 
pontosan mi is történik vele.

Többgyermekes anyák gyakran nyilatkoznak úgy, hogy a második szülés könnyebb volt, 
mint az első. Ennek – mint említettem – nem pusztán fiziológiai okai vannak.

A törvény kimondja, hogy „mindenkinek joga van tájékoztatást kapni az egészségügyi szol-
gáltatók által nyújtott egészségügyi ellátások jellemzőiről, azok elérhetőségéről és az igény-
bevétel rendjéről, továbbá a betegeket megillető jogokról és azok érvényesíthetőségéről.”78

Így a b) pont alapján a várandós nőknek joguk van ahhoz, hogy utánajárjanak, intézményen-
ként hogyan változik a szükséges-szükségtelen beavatkozások aránya, és ez alapján válassza-
nak intézményt és orvost a szüléshez. Véleményem szerint azonban az állam kötelezettsége 
kell, hogy legyen, hogy felvázolja a szülő nő előtt a lehetőségeket, és a döntést az ő kezébe 
adja.

Az Eütv. 10. §-a nevesíti az emberi méltósághoz való jogot. Kimondja, hogy az egészség-
ügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, továbbá, hogy a bete-
gen kizárólag az ellátáshoz szükséges beavatkozások végezhetők el. Fontosnak tartom, hogy a 
beavatkozások előtt beavassák a nőt abba, hogy mi fog vele történni, illetve az is, hogy a nő 
ebbe beleegyezzen,79 amennyiben nem életmentő beavatkozásról van szó. Felvetődik a kérdés, 
hogy ha a jogalkotó itt eleget tesz azon követelménynek, hogy az alapjog csak törvényben80 kor-
látozható, az intézeten kívüli szülés kérdése miért kormányrendeletben került szabályozásra.

4. Konklúziók

Az EJEB Magyarország vonatkozásában81 kimondta, hogy a Kormány köteles rendeletben 
meghatározni az intézeten kívüli szülésre, illetve ezen szülés kizárásának okaira vonatkozó 
szakmai szabályokat és feltételeket. S bár hivatkozhatnánk arra, hogy az intézeten kívüli szülés 
szabályozása azért került kormányrendeleti szintre, mert a Bíróság ítéletének eleget kívántak 
tenni, a Bíróság nem arra szólította fel a Kormányt, hogy kormányrendeletben korlátozzon 
alapjogot, s ezzel mondjon ellent Magyarország Alaptv.-ének, valamint a 27/2002 (VI. 28.) 
AB határozatnak. Ennek kapcsán visszakanyarodva a jogforrási hierarchiához, bár a kor-
mányrendelet a törvény alá rendelt, és az Eütv. nevesíti is a beteg jogait, mégis vannak olyan 
jogok, melyeket a törvény nem említ. Ez alapján úgy vélem, a kormányrendeleti szint nem 
megfelelő egy ilyen jellegű kérdés szabályozására, az ebben a vonatkozásban nem minősíthető 
olyan technikai kérdésnek, amelynek szabályozása kormányrendeletben indokolható lenne.

77 Eütv. 5. § (3) a)
78 Eütv. 5. § (3) b)
79 Itt olyan beavatkozásokra gondolok, melyek nem feltétlenül szükségesek, például sok esetben a szülésmegindítás, 

burokrepesztés, gátmetszés, stb.
80 Bővebben ld. halmai–TóTh 2003, 117-123.
81 Bővebben ld. A magánszféra védelméhez való jognál.
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A szabályozást kétféle módon tartom elképzelhetőnek: 
i. Az első lehetőség esetében először adni kell egy törvényi szinten lévő keretet, melyre 

építkezve kormányrendeletben helyezhetők el a végrehajtást segítő, kapcsolódó szak-
mai szabályok, részletszabályok és feltételek. A kifejtetteknek megfelelően az Eütv. ad-
hatna egy keretet, a részletszabályok pedig rendeleti szintre kerülnének.

ii. A második lehetőség a törvényi szinten történő szabályozás. Ahogyan korábban már 
említettem, Angliában, Ausztriában és Németországban is törvény rendelkezik a bá-
bákról, ezzel pedig lehetőséget adtak a várandós nőknek arra, hogy otthonukban hoz-
zák világra gyermeküket. Így az általam preferált másik lehetséges szabályozási mód az 
intézeten kívüli szülés törvényi szinten történő szabályozása.

IV. A szülés fajtái, pszichológiai vonatkozások

Az intézeten kívüli szülés kérdésének szabályozásához különösen fontos alapismereteket 
szerezni arról, hogy napjainkban, hazánkban hogyan is zajlik egy szülés. Az ehhez kapcsolódó 
fizikai, fiziológiai és pszichológiai folyamatok érintőleges ismerete is fontos. Dolgozatomban 
mindezeket abból a célból mutatom be, hogy szakirodalmakban rögzített adatokra, tényekre 
alapozzam érvelésem, hiszen a téma komplexitása miatt a szabályozás kialakításakor nem 
kerülhető el az orvosi, illetve pszichológiai oldal figyelembevétele.82

1. Intézeti szülés

Magyarországon mára az a gyakorlat alakult ki, hogy a szülés kórházban zajlik. Ez kétféle 
módon lehetséges:

i. Leggyakoribb, amikor a kismamát szülés után még ellenőrzés okán benntartják. Ennek 
hátulütői nem biztos, hogy egyensúlyban vannak az előnyök számával, hiszen intézeten 
belüli szülésnél sokkal inkább előtérbe kerülnek a vélelmezett szakmai szempontok, 
mint az anya önrendelkezési joga. A kérdés az, hogy a születendő gyermek biztonsága 
érdekében megsérthető-e ez a jog, továbbá, amennyiben igen, milyen mértékben?

ii. A másik eset, az ún. ambuláns szülés.83 Ez kompromisszum a kórházi és az otthonszülés 
között. Ilyenkor szülés nyitó fázisát otthon várja ki az anya, és néhány órával a szülés 
után mindketten haza is térhetnek. 84

A szülés során nagy szerepet játszik a nő biztonságérzete. Amikor a nő veszélyben érzi 
magát szülés közben, vagy figyelnie kell a külvilágra, arra, hogy honnan jön a veszély, hogyan 
lehet elhárítani, ezáltal ingerli az agykérget. 

Az agykéreg két fő részre osztható: Allocortexre és a Neocortexre. Az első az agykéreg legő-
sibb része, melynek inkább az emocionális életben és a memorikus funkciók kapcsán van sze-

82 Erre de lege ferenda javaslatomban is tekintettel voltam.
83 dahlke–dahlke–zahn 2001,149.
84 Magyarországon ahhoz, hogy megtörténhessen, a nő köteles kitölteni egy nyilatkozatot, melyben vállalja a fele-

lősséget a kórház elhagyása miatt bekövetkező esetleges következményekért. Pszichológiai oldalról megközelítve 
úgy vélem, az anyánál ez is stresszfokozó tényező lehet ebben a rendkívül kényes időszakban.
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repe, míg a Neocortexben – a nagyagykéreg filogenetikailag legfiatalabb területein85 – találhatók 
az érző-, mozgató-, és érzékszervi központok.86

Tehát, ha bármilyen gátlás lép fel, mely leállítja a szülési folyamatot, az az agy újabb részé-
ből, a Neocortexből származik. Azaz ahhoz, hogy a szülés zökkenőmentes lehessen, „ki kell 
zárni” a külvilágot, az agykérget meg kell kímélni bizonyos hatásoktól.

Márki87 szintén ebből kiindulva összegyűjtötte az agykérget ingerlő, szülés közben nem 
kívánatos hatásokat. Ezek pedig:
 i. A beszéd. A nő szülés közben egy teljesen más tudatállapotba kerül, így nagyon fontos, 

hogy amennyiben szükségszerű a vele való kommunikáció, figyeljünk a hangsúlyra, a 
hanghordozásra, a megfogalmazásra. Ha a fent említettekkel tisztában vagyunk, meg-
értjük, hogy a kérdőív kitöltésére nem ez a legmegfelelőbb időpont a szülő nő számára.

 ii. Az idő. Az említett állapotban a szülő nő másképp érzékeli az időt. Ezért lehet akadá-
lyozó tényező a szülőszobában elhelyezett óra. A nő azt érzi, hogy elvárnak tőle valamit, 
amit nem tud teljesíteni.

 iii. A fény. Amennyiben nem avatkoznak be a természetes szülési folyamatba, a nők több-
sége éjszaka szül. Az erőteljes fény az orvosok érdekékben jelent meg a szülőszobában, 
ami a babára nézve nem előnyös, hiszen a születés után rögtön keresi anyja tekintetét, 
a szeme azonban még nincs hozzászokva az erős fényhez.88

 iv. A megfigyelés. Sok ember megérzi, ha valaki nézi, figyeli őket. Ilyenkor feszeng és akarat-
lanul is elkezd másként viselkedni. Ez pedig szülés alatt szintén akadályt jelent.

  v. A biztonságérzet hiánya. Amikor az autonóm idegrendszer szimpatikus részének izgalom-
ba kerül (például a szervezet erőteljes fizikai igénybevételekor vagy stresszhelyzetben) 
az adrenalin szintje emelkedik. A szüléshez azonban oxitocinra89 van szükség. Az adre-
nalin szintjét minimálisra kell csökkenteni a szervezetben ahhoz, hogy az oxitocin-szint 
emelkedni tudjon. Ha a szülő nők biztonságban éreznék magukat a kórházban, nem 
lenne szükség arra, hogy oxitocin-injekcióval indítsák meg a szülést.90

  vi. A hőmérséklet. Bár a szülőszobai hideg hőmérséklet az anya számára sem mindig kelle-
mes, a baba számára még inkább stresszkeltő lehet.

Mehl szerint az ideális szülés alapelvei:91

•	 nyugodt környezet (ahol nem az orvosi beavatkozásokat részesítik előnyben, és ahol a 
szülés annyira pozitív személyes vagy családi élménnyé válhat, amennyire lehetséges.) 

•	 jelenlévők körének meghatározása. (Így az ismeretlen, kevésbé, vagy egyáltalán nem se-
gítőkész asszisztenseket, ápolókat, orvostanhallgatókat vagy orvosokat ki lehetne hagyni 
ebből a folyamatból.)92 

•	 Női asszisztensek, szülésznők vagy orvosok asszisztálása az egész folyamat során.
•	 Alternatív beavatkozási lehetőségek megfontolása (pl. burokrepesztés, császármetszés).
•	 Olyan szülési módok preferálása, amely csökkentik a rutin gátmetszés alkalmazását.

85 donáTh 2005, 35, 218.
86 http://xenon.bibl.u-szeged.hu/~vidaa/holi/02/elettan/tetelek/49.pdf  (2012. 12. 01.), http://www.docstoc.

com/docs/107023077/Neurologia-II (2012. 12. 01.)
87 márki 2004, 49-60.
88  Szerencsére napjainkban erre egyre több intézményben igyekeznek figyelemmel lenni.
89  Görög eredetű szó, jelentése: gyors szülés. Az agyalapi mirigy hátulsó lebenyében tárolódó, a hipotalamuszból 

érkező hormon. Szabályozza a simaizmok működését, fontos szerepe van a szülés megindításában. Szülés alatti 
felszabadulása méhösszehúzódásokat okoz.

90 ld. Michel Odent erre vonatkozó megállapításait
91	 sagov–feinBLoom–sPindeL–BrodsKy	1992, márki 2004, 49-60.
92 Vö.: orvosválasztás szabadsága
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•	 A vajúdás és szülés ugyanabban a helyiségben történjen, a nő által választott testhely-
zetben.

•	 A szülés után a látszólagos egészségügyi indokok alapján történő elkülönítés és a család-
tagok (ide értve az apát, csecsemőt és a többi testvért is) szétválasztásának elkerülése, 
lehetőség az igény szerinti azonnali szoptatásra.

•	 A rutin-előkészítés, a beöntés, a hosszú kórházi tartózkodás elkerülése.
•	 Lehetőség a vajúdás alatti sétára, evésre, ivásra.
•	 Néhány esetben lehetőség a kórházon kívüli szülőközpontokban vagy otthon történő 

szülésre.

Magyarországon ezek eddig nem valósultak meg. Kivételek természetesen mindig vannak: 
több kórházban már vannak törekvések arra, hogy olyan barátságosabb környezetet alakít-
sanak ki a szülőszobán, ahol a kismama el tud lazulni,93 és vannak olyan helyek is (például 
magánklinikák, de nem feltétlenül csak ezek), ahol minden feltétel adott ehhez.94

1.1. Beavatkozások intézeti szülés esetén

1.1.1. A szülésmegindítás95

A megindított szüléseknek csak kétharmada végződik spontán hüvelyi szüléssel. 19% sür-
gősségi császármetszéssel, 15% pedig hüvelyi szülésbefejező műtéttel zárul. Összefüggés van 
továbbá a szülés alatt adott oxitocin és a baba besárgulása között: az a gyermek, akinek anyja 
a szülés alatt oxitocin-injekciót kapott, 1,6-szer nagyobb eséllyel sárgul be.

Az alternatívaként ajánlott epidurális érzéstelenítés során a méhet ellátó érzőidegek mellett 
az alsó végtag érzőidegeit is elérzéstelenítik, mely az alsó végtag zsibbadásához vezethet. Ese-
tenként a mozgatóidegek érzéstelenítése is bekövetkezhet, így az alsó végtag mozgása is gyen-
gül, a helyzetérzékelés bizonytalanná válik, emiatt a szülőnő nem állhat lábra. Így azonban az 
alternatív vajúdási módszerek (pl. labdán, kádban vajúdás) is korlátozottan vehetők igénybe, 
vagy teljesen lehetetlenné válnak. Tehát az anya nagy valószínűséggel háton fekve fog szülni, 
nagy esélyt adva ezzel a gátmetszés szükségességének vagy a gátrepedésnek.

1.1.2. A művi burokrepesztés96

Amennyiben a burok nem reped meg magától a vajúdás kezdetén, a legtöbb nő számíthat 
arra, hogy ezt a beavatkozást elvégzik nála. Ezt általában minden előzetes bejelentés nélkül, 
esetenként hüvelyi vizsgálat során „véletlennek” álcázva végzik el.

A magzatburok idő előtti megrepesztése felerősíti a fájdalmakat, ezzel felgyorsítja a szülést, 
az ilyen mértékű fokozódásra pedig az anyák általában nincsenek felkészülve. Könnyebben 
bereped a méhszáj és a gát, és tovább erősödik a gyermek feje által okozott erős megterhelés. 
Ez a módszer továbbá fertőzéseknek teszi ki a babát – hiszen eltűnik az őt körülvevő, bizton-
ságot nyújtó magzatburok –, így az a cél, hogy a szülés minél hamarabb megtörténjen. Elvég-
zése csak vészhelyzetben indokolt,97 ilyenkor azonban a burok általában megreped magától is. 

93 Ezen körülmény szülésben betöltött fontos szerepe a későbbiekben bővebb kifejtésre kerül.
94 A dolgozatban többször is esik szó ezen szülőszobai körülményekről. Ilyenkor természetesen nem azokra az 

intézményekre gondolok, melyek a fent említett és egyéb kivételeket képezik.
95 kiTzinGer 2008, 54-58.
96 kiTzinGer 2008, 64-65. dahlke–dahlke–zahn 2001, 404-405.
97 Pl. fenyegető oxigénhiány (asphyxia) esetén
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Kurt Hamacher megfigyelte, hogy ritkábban fordul elő szívhang-komplikáció a magzatburok 
épsége esetén.

Annak ellenére, hogy a legtöbb szakorvos ezt jelentéktelen beavatkozásnak tartja, ez a be-
avatkozás a szülés egész menetét és jellegét megváltoztathatja, fájdalmat okoz, félelmet kelthet 
az anyában és további szülészeti beavatkozásokat vonva maga után.

1.1.3. A gátmetszés
A gátmetszés szintén olyan beavatkozás, mely elsősorban nem az anya és a baba érdekeit 

képviseli.98

A rutinszerű gátmetszés szándékos sérülést okoz annak érdekében, hogy elkerüljünk egy 
állítólag még súlyosabb sérülést.99

1.1.4. A köldökzsinór idő előtti elvágása100

Az újszülöttet születése előtt a köldökzsinóron keresztül az anya szervezete látja el oxigén-
nel. Amikor megszületik, át kell állnia szervezetének a tüdővel történő légzésre, mivel kis idő 
múlva a köldökzsinór lüktetése megszűnik. Ezt a folyamatot a természet szintén megoldotta, 
csak az bonyolíthatja, nehezítheti meg az újszülött számára a helyzetet, ha feleslegesen be-
avatkozunk, elvágjuk a köldökzsinórt. Ez pedig egy átlagos kórházi szülésnél rutinműveletnek 
számít.

Az átállási folyamat úgy alakult ki, hogy a gyermek ehelyett a veszélyes átmenet helyett két 
helyről kap oxigént: a köldökzsinórból és saját tüdejéből. A két rendszer egyszerre működik. 
A baba mellkasa, mely eddig össze volt préselve, kitágul, mivel már semmi nem szorítja. Üres-
ség keletkezik, ahová bezúdul a levegő, így egyszerre kényszeríti kipattanásra léghólyagok 
ezreit. Ez az erőteljes változás fájdalmas, égető érzést okoz. A gyermek meg-megáll, újra 
próbálkozik, szoktatja magát a légzéshez, miközben még biztonságot nyújt neki a köldökzsi-
nórból érkező oxigén. Ez a folyamat egészen addig működik, míg a tüdő teljesen át nem veszi 
a légzés szerepét.

Miután a gyermek átáll a légzésre, a köldökzsinór lüktetése abbamarad. Ilyenkor lehet a 
babának okozott kellemetlenségek nélkül elvágni a köldökzsinórt, azon a ponton, ahol kissé 
keskenyebbé vált, miután abbamaradt a lüktetés.

A kórházi gyakorlatban erre legtöbbször nincsenek tekintettel, szemben például egy ott-
honszüléssel, ahol a természetesség a fő irányelv. 

2. Intézeten kívüli szülés

2.1. Otthonszülés

Ennek a szülési módnak a felbecsülhetetlen értéke az, hogy az anya és a gyermek kezdettől 
a saját környezetében van, nincsenek kitéve azoknak a számukra idegen eredetű kórokozók-
nak, melyek a kórházban körülvennék őket. Az apa és a családtagok nincsenek látogatási 
időhöz kötve.101

98 Bővebben ld. Gaskin 2009, 199. dahlke–dahlke–zahn 2001, 415-407.
99 Gaskin 2009, 194-200. A gátmetszéssel keletkező problémákról bővebben ld. kiTzinGer 2008, 65-69.
100 lenkei 2008, 41-48., léboyer 2008
101 dahlke–dahlke–zahn 2001, 146-148.
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Ami még nagy különbség a kórházi szüléssel szemben, az az, hogy a szülést mint termé-
szetes folyamatot kísérik a bábák, nem avatkoznak be feleslegesen, nem műszerorientált a 
folyamat. A bábák nem megfigyelik102 a nőt, hanem a háttérbe vonulnak, amikor kell, mégis ott 
vannak, amikor segítségre van szükség. Ilyen körülmények között ismerhető fel legkönnyeb-
ben az, hogy mennyire természetes folyamat, és mint ilyen, az esetek túlnyomó részében nem 
tartozik kórházba.

Otthonszülés esetén lehetőség van alternatív testhelyzetekben történő szülésre. A szülési 
folyamatra éppúgy hatással van a gravitáció, mint bármi másra, ezért repedhet el a gát hanyatt 
fekvésben történő szülésnél.103 Ez a pozíció azon kívül, hogy kiszolgáltatottá teszi az anyát, 
megnehezíti az erőkifejtést és fokozza a fájások erősségét is. Mégis, az intézeti születéseknél ez 
az elsődleges, gyakran kizárólagos szülési testhelyzet, ennek következtében a repedések meg-
előzésére pedig a fentebb említett gátmetszést alkalmazzák. Tehát itt sem a szülő nő és a baba 
érdekei kerülnek előtérbe, hanem az, hogy orvosi szempontból így férhetnek legkönnyebben 
a nőhöz, és így tudják a vizsgálatokat legkönnyebben – nem kizárólagosan – elvégezni.

Mindezekből kifolyólag olyan testhelyzeteket104 érdemes felvenni szülés közben, melyekben 
a gravitáció segítséget nyújt. Ilyenek például a guggolás, az ülve vagy szülőszékben történő 
szülés, gimnasztikai labdán történő vajúdás, a stabil oldalfekvés,105 állva szülés,106 vízben szülés. 
A vízben szülés egyébként a baba számára a legoptimálisabb, hiszen hasonló környezetből 
érkezik, ám a levegőn saját testsúlya hirtelen a többszörösére „nő”.107 Ez a közeg éppen ezért 
nyugtató hatású a számára.

Bár a higiénés viszonyok ma már igen kedvezők a lakásokban, a döntés meghozatala előtt 
alaposan meg kell vizsgálni a lakáskörülményeket. Egy otthonszülés kényelmes és praktikus 
lehet egy családi házban, de nem biztos, hogy jó, ha egy vékony falakkal körbezárt lakótelepi 
lakásban zajlik, egyrészt a szomszédok miatt – az anya is kevésbé felszabadult, ha tudja, hogy 
bárki hallhatja, ami történik –, másrészt az esetleges kórházba szállítást is megnehezítheti.

2.2. Születésházban, szülőotthonban zajló szülés108

A születésházak célja, hogy az otthoni légkör, környezet előnyeit ötvözzék a kórházi ellá-
tás biztonságával. A kellemes, otthonos légkör kialakításakor a várandós nő sokkal nagyobb 
szerephez jut, mint a hagyományos intézeti szüléskor. A lényeg, hogy vészhelyzetben jól mű-
ködjön az orvosi segélyszolgálat, a problémamentes esetekben azonban az a jó, ha a gyógyító 
funkció teljesen háttérben marad, és a legkevésbé érezhető. Csak akkor hívnak orvost, ha 
valóban szükség van rá, így a szülések túlnyomó részénél egyáltalán nincs jelen orvos.

102 Vö. szülést gátló tényezők
103 Hiszen a gyermek feje által kifejtett nyomás nem a hüvelyre, hanem a gátra nehezedik.
104 dahlke–dahlke–zahn 2001, 168-176.
105 Bár ennél a pozíciónál nem olyan optimális az erőkifejtés, mint a guggolásnál, vagy az ülve történő szülésnél, az 

előnye az, hogy az anya ellazulhat és kipihenheti magát a tolófájások között, továbbá ez a testhelyzet segíti a tolást, 
mert könnyen biztosítható a megfelelő ellennyomás.

106 A függőleges szülési testhelyet előnyei többek között:
 i. a gravitáció kedvező hatásának kihasználása,
ii. az anya és a baba közti vérkeringés zavartalansága: a baba súlya nem nehezedik az anya fő vérereire,
iii. a baba jobban be tud illeszkedni a medencén történő áthaladáshoz,
iv. erősebb hullámok, fájások,
v. ilyen testhelyzetben (pl. guggoló, térdelő) a medence átmérője nagyobb.

107 Ezt normál esetben úgy lehet számára elviselhetőbbé tenni, ha hasával lefelé ráfektetjük az anya hasára, így a 
háta fokozatosan, saját tempójában egyenesedik ki, anélkül, hogy bármiféle nem kívánt hatás érné, mint például, 
amikor lábánál fogva emelik fel és viszik el fürdetni, majd a hideg mérlegre teszik.

108 dahlke–dahlke–zahn 2001, 150-151.
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Ez többféleképpen is megvalósulhat, például úgy, hogy a meghitt, kellemes hangulatú szoba 
pillanatok alatt modern szülőszobává, esetleg műtővé alakítható, vagy úgy is, hogy rendkívül 
rövid út vezet a műtőbe.

V. De lege ferenda javaslat

Az általam javasolt szabályozás több modell figyelembevételével készült. A szabályozásnak, 
úgy gondolom nemcsak a technikai feltételek meghatározásán kell alapulnia, hiszen az intéze-
ten kívüli szülés nagyon összetett dolog. Itt fontos szerepet játszik 
•	 az orvos, 
•	 a bába, 
•	 az ő szakmai felkészültségük, 
•	 a szülő nő, 
•	 és a gyermek.

Ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy az otthonszülést több oldalról közelítsük meg. 
Egyrészt ne kizárólag a szülész-nőgyógyász szakma véleményére hagyatkozzunk a szabályo-
zás megalkotásakor. Nem zárhatjuk ki az intézeten kívüli szülés levezetésében nagy szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakértők véleményét, és javaslom, hogy külföldi szaktekintélyek 
segítségét kérjük az üggyel kapcsolatban, hiszen más országokban van gyakorlata az intézeten 
kívüli szülésnek, míg nálunk ez még nem alakult ki.

Másrészt ehhez nemcsak a törvény megalkotására van szükség, hanem más területek szabá-
lyozásának módosítására is, ezt a továbbiakban kifejtem részletesebben is. Mindezek alapján 
de lege ferenda javaslatom fő pillérei:
•	 törvényi szinten történő szabályozás,
•	 a képzés átalakítása,
•	 a nők felkészítése (ehhez kapcsolódóan pszichológusok, pszichoterapeuták bevonása),
•	 OEP általi támogatottság.

1. Törvényi szinten történő szabályozás szükségessége

Az Alaptv. kimondja, hogy: „Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabá-
lyokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkot-
mányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal 
arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.”109 

Bár az EJEB a Ternovszky kontra Magyarország ügy kapcsán kimondta, hogy Magyaror-
szág Kormánya köteles rendeletben meghatározni azokat a szakmai szabályokat és feltétele-
ket, amelyek az intézeten kívüli szülésre, illetve ezen szülés kizárásának okaira vonatkoznak, 
mivel a kérdés több alapjogot is érint, úgy vélem, a kormányrendeleti szint nem megfelelő egy 
ilyen kérdés szabályozására. Több külföldi országban is – például Ausztriában, Németország-
ban – törvényben szabályozzák a bábák tevékenységét, Svájcban pedig maga az otthonszülés 
jogilag nem szabályozott.110

109 Alaptv. I. cikk (3). Az alapjogok az Alaptv.-t követő legmagasabb szinten, azaz törvényben történő korlátozását 
az Alkotmánybíróság is megfogalmazta 27/2002 (VI. 28.) AB határozatában.

110 Javaslatom egy része ennek ellenére a svájci modellen alapszik.
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2. Az orvos-, szülésznő- és bábaképzés átalakítása

Átültetném az itthoni szabályozásba a svájci modell bábákra és általános orvosokra vonat-
kozó részét. Ez maga után vonja a bábaképzés, szülésznőképzés és orvosképzés átalakítását is.

A képzést annak figyelembevételével kell kialakítani, hogy az intézeten kívüli szülés körül-
ményei teljesen másak, mint a kórházon belüli szülés körülményei. 

Azt kell erősíteni a leendő szülésznőkben, hogy a szülés egy természetes folyamat, mely-
hez a lehető legkevesebb beavatkozás szükséges. Természetesen fel kell készíteni őket azok-
ra a szülésekre, amelyeknél komplikáció lép fel, de a képzés teljes időtartama alatt azt kell 
tudatosítani bennük, hogy ezen beavatkozások valóban csak a fellépő komplikációk esetén 
szükségesek.111 Tehát egy alapvető szemléletváltásra van szükség, amit a képzés kezdetén kell 
tudatosítani. 

Az alternatív gyógymódok egyre inkább elfogadottá válnak társadalmilag, megjelentek az 
orvosképzésben is, tehát a beteg megválaszthatja orvosát, illetve gyógyulásának módját. Az 
orvosválasztás szabadságát illetően, ha analógiát alkalmazunk – mivel a bába nem orvos–, a 
szülő nő eldöntheti, hogy orvos vagy bába segítségével szeretne szülni. 

Visszakerülhetne az a régi szemlélet az orvosok körébe, mely szerint a bábák megfelelő 
szakmai tudással rendelkeznek a szülés kíséréséhez – hiszen a XIX. században még tisztában 
voltak ezzel maguk az orvosok is, csak később vált ennyire medikalizálttá a szülés. 

Olyan bábadiploma kiadását javaslom, mely önálló szülés levezetésre jogosítja fel a szülész-
nőket, akárcsak Svájcban.112

Az orvosképzésbe113 is beépíteném a fent említett szemléletváltást, átfogóbb gyakorlati ok-
tatással kiegészítve a jelenlegi képzésüket. Lehetővé tenném a képzés segítségével azt, hogy 
általános orvos is képes legyen önállóan a szüléslevezetésére. Így kiküszöbölnénk azt az ese-
tet, amikor két tervezett otthonszülés, intézeten kívüli szülés egy időpontra esik, ennek kö-
vetkeztében valamelyik nő elesik az intézeten kívüli szülés lehetőségétől szakorvos, szülésznő 
hiányában. Megvalósulna a fent említett modell, melyben a szülőotthoni vagy házi szülés 
lehetséges módjai a jelenlévő kísérők személye alapján:
•	 szakorvos és bába által
•	 általános orvos és bába által
•	 orvos nélkül, bábával.

Azt, hogy milyen orvos szükséges a szülés levezetéséhez a bába mellé, a törvényi előírások 
betartásával a bába szakértelmére, ítélőképességére bíznám. Tehát meg lennének határozva bi-
zonyos esetek, amelyeknél elegendő általános orvos jelenléte, illetve melyeknél szakorvos jelen-
léte szükséges. Ennél magasabb színvonalat nyújthatna a bába és az orvos – például, ha általános 
orvosi jelenlétet ír elő a törvény, és szakorvos van jelen a bába mellett, vagy ha nem szükséges 
orvosi jelenlét, mégis jelen van egy orvos –, de alacsonyabbat semmiképpen sem. Valamint to-
vábbi két lehetőséget is adnék a bábáknak az általuk önállóan levezetett szülésekkor:
•	 probléma esetén álljon készenlétben általános orvos és/vagy szakorvos, annak érdeké-

ben, hogy a bába szükség esetén át tudja adni nekik a szülésvezetést,
•	 legyen egy háttérkórház, ahová súlyosabb, azonnali kórházi beavatkozást igénylő esetek-

ben a nő beszállítható, és ahol a szülésznő a továbbiakban is mellette maradhat. Ehhez 

111 A képzés időtartamának meghatározását rábíznám a szülész-nőgyógyász és bába szakma képviselőire, hiszen a 
jogalkotó a legjobb szándékkal sem tudja ezt önállóan megítélni.

112 A szülésznők önálló szülés levezetése a budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban már működik.
113 Tehát nem kizárólag a szakorvosképzésbe.
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kapcsolódóan pedig fontosnak tartom, hogy amennyiben orvos volt jelen a szülésnél, ő 
folytassa a szüléslevezetést a kórházban is. Ebben az esetben egyrészt nem fordulhatna 
elő az, hogy olyan orvosra száll a felelősség a megtörtént hibák miatt, aki a kórházban 
korrigálni próbálta azt, másrészt az anyának is biztonságot ad az, hogy saját választott 
orvosa van mellette.

Az általuk levezetett szülés lehetséges lenne a nők otthonában, illetve szülőotthonokban 
is. Az intézeti szülést meghagynám azon eshetőségekre, amikor már a terhesség alatt olyan 
mérvű komplikációk adódnak, melyek kizárják az otthonszülést, de igény esetén választható 
lenne ez az opció is (problémamentesség esetén az ambuláns szülés, nehézségek esetén a 
tartózkodással egybekötött). Elsődlegesen itt is bába vezetné a szülést, és itt is alkalmazható 
lenne a fent említett három szülési mód a jelenlévő kísérő személyek alapján.

Úgy gondolom, egy ilyen eseménynek meg kell adni a kellő tiszteletet, figyelmet, az anyának 
a legkíméletesebb módot arra, hogy világra hozza gyermekét, a gyermeknek a lehetőséget 
arra, hogy életét a számára legelviselhetőbb módon kezdje meg. Így a legoptimálisabb mód-
szernek én a csendes születést114 tartom, kötelezővé azonban nem tenném, a képzés módosí-
tásával egyébként is eljutnának a hallgatókhoz ennek a módszernek az előnyei.

3. A nők felkészítése

A nőkben igen nagyfokú a bizalmatlanság az egészségügyi rendszerrel és dolgozóival szem-
ben. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a beavatkozások előtt nem kérik az engedélyüket, 
nem tájékoztatják őket arról, mi fog velük történni, holott az Eütv. 13.§ alapján jogosultak 
többek között teljes körű, részletes, számukra érthető módon adott tájékoztatásra egészség-
ügyi állapotukról, annak orvosi megítéléséről, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, ezek 
elvégzésének, ill. elmaradásának lehetséges előnyeiről, kockázatairól. Joguk van továbbá a tájé-
koztatás során és azt követően kérdezni, joguk van megismerni az eredményt. Az itt foglaltak-
nak megfelelően a nőkkel lelkiállapotuknak megfelelően kellene bánni, tehát ahogyan korábban 
említettem, a kommunikáció során, a beavatkozások során erre tekintettel kell eljárni.

Az f) pontot kiterjesztve a várandósság egész folyamatára, fontosnak tartom, hogy már a 
várandósság folyamán a nőt megismertessék a szülés különféle módjaival, választható helyszí-
neivel, és azzal, hogy választása alapján mi vár rá. Itt fontos, hogy mind az előnyök, mind a hát-
rányok láthatóvá váljanak a nő számára, anélkül, hogy a súlypont bármelyik irányba eltolódna.

Továbbá döntésük után a választott szülési módhoz tartozó tájékoztatást, képzést kapnának 
annak érdekében, hogy a bennük az ismeretlennel szemben kialakuló félelem ne jelentkezzen 
szülést gátló tényezőként, és ne érezzék kiszolgáltatott helyzetben magukat, legyenek tisztá-
ban azzal, mi történik a testükkel.

4. Pszichológusok, pszichoterapeuták

Javaslom a pszichológusok, pszichoterapeuták beépítését a rendszerbe. Fontosnak tartom 
kiemelni, hogy a pszichológus nem keverendő össze a pszichiáterrel. A pszichológus az embe-

114 Ennek lényege röviden, hogy a születendő gyermek és az anya érdekét figyelembe véve teljes csönd veszi őket 
körül, az orvosok is tartják magukat ehhez. Ez nagyban megkönnyíti a gyermek számára a születés megpróbálta-
tásait, illetve az anya számára is könnyebben elérhető az ilyenkor szükséges tudatállapot.
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ri viselkedés, észlelés, érzelmek (stb.) zavarait a humán tudományok módszereivel vizsgálja és 
kezeli. A pszichológus tehát bölcsész-, illetve pszichológus szakon szerez diplomát, szemben 
az orvostudományi egyetemen diplomát szerző pszichiáterrel, aki olyan orvos, aki az emberi 
viselkedés, észlelés, érzelmek (stb.) zavarait orvosi, fiziológiai alapon vizsgálja és kezeli.

Azért tartom hatékonyabbnak a pszichológus bevonását a pszichiáterénél, mert a pszichiá-
ter általában – de nem kizárólag – beteg emberekkel foglalkozik, hiszen orvos. Gyógyszereket 
írhat fel, melyek a tüneteket enyhítik, azonban nem feltétlenül foglalkozik a problémák erede-
tével, a pszichológus viszont éppen ezt teszi. A lélekben mélyre hatolva megkeresi a probléma 
gyökerét, és így kezeli azt. Éppen elég a szülő nőnek az, hogy a kórházba érkezésétől kezdve 
betegként kezelik, nincs szüksége még arra, hogy pszichiáterhez kelljen járnia a várandósság 
kezdetétől.

Tekintettel arra, hogy nagyon sok nő nem tudja feldolgozni, hogy gyermeket vár, majd 
a szülés után nem tudja, hogyan viszonyuljon a gyermekhez, illetve párjához, fontos, hogy 
legyen egy olyan szakértő személy, aki úgy tud kommunikálni a nővel, hogy a nő saját maga 
elkezdje más megvilágításban látni a lezajlott eseményeket.

A csoportos és az egyéni foglalkozás is egyaránt hatékony lehet, ez azonban egyénenként 
változó. Pszichológus állapítaná meg személyes találkozó és a kitöltött tesztek alapján, kinek 
melyik módszer lehet hatékonyabb.

A pszichológusok működése abban is segíthetne, hogy a lelki tényezők figyelembevételével, 
bizonyos tesztek elvégzésével meg tudjuk állapítani azt, hogy kinek melyik szülési helyszín a 
legideálisabb.

5. A szülőotthoni szülés

Két féle szülőotthont alakítanék ki: 
•	 kórházhoz tartozó szülőotthont, és 
•	 független intézetet. 

Ennek jelentőségét abban látom, hogy azon nők, akik valamilyen okból tartanak a kórhá-
zi körülményektől, így életet adhatnak gyermeküknek a biztonságos körülményeket nyújtó 
szülőotthonban, azoknak viszont, akik a kórházban nagyobb biztonságban érzik magukat, 
lehetőségük van otthonos körülmények között kórházban szülni. Ezáltal is meg lenne a lehe-
tőségük a szabad választásra.

A kórházon kívüli szülőotthont beépített műtővel hoznám létre, annak érdekében, hogy 
komplikáció esetén (pl. ha császármetszés szükséges) az orvosok késedelem nélkül tudjanak 
segíteni, hiszen a magyarországi körülmények között sajnos nem minden esetben valósul meg 
az a követelmény, hogy a mentő húsz perc alatt érjen be a kórházba, különösen, ha ezt az időt 
a hívás beérkezésétől számítjuk. Sok esetben még a kiérkezéstől számítva sem.

Ma már vannak próbálkozások a kórházi szülőszobák átalakítására, és több kórházban 
pluszköltségen családi szobák is igénybe vehetők, ahol az anya, a gyermek és a család többi 
tagja együtt töltheti el biztonságos körülmények között a szülést követő napokat.

Fontosnak tartom azonban, hogy az anyagilag rosszabb helyzetben lévő nőknek is lehető-
ségük legyen kényelmesebb, családbarát környezetben átélni ezeket a nehéz pillanatokat, ezért 
a törvényben fogalmaznám meg ezen feltételek megvalósulásának követelményét, és a mel-
lékletben részletezném az igényeket. Természetesen a törvény ezen része nem lépne azonnal 
hatályba, annak érdekében, hogy az érintett intézmények fel tudjanak készülni a változásra. 
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A kórházi szülőotthonok kialakítása történhetne állami finanszírozással, a független szü-
lőotthonok kialakítása pedig állami finanszírozással, állami támogatással, illetve önköltségen. 
Tehát nem kizárólag állami tulajdonban lévő szülőotthonokat hoznék létre.

Magyarországon a kórházi szüléseket jelenleg az OEP finanszírozza. Az általam javasolt sza-
bályozásban az OEP állná az otthonszülés, az intézeti szülés és a kórházhoz tartozó szülőott-
honok költségeit, a független szülőotthonok esetében pedig lenne egy ún. „csomag”, amelyben 
foglaltakat finanszírozná az OEP, a plusz igények költségei viszont a szülőket terhelnék.

Célom, hogy létrejöjjön egy olyan szülészeti ellátás, melyben nincsenek előítéletek a szülés 
különböző helyszíneivel szemben, az egészségügyi dolgozók, különösen a szülészorvosok és 
bábák között nincs rivalizálás, egy közös célt szem előtt tartva működnek együtt, elismerve 
egymás szaktudását, segítve egymás munkáját. Ez a közös cél pedig az anya és a gyermek 
számára a lehető legtöbb segítség megadása ahhoz, hogy ez az esemény jogaik sérelme nélkül, 
a számukra legoptimálisabb módon történjen.

VI. Összegzés

A dolgozat elkészítésében az intézeten kívüli szülés szabályozásának aktualitása mellett a 
kormányrendeleti szintű szabályozása által kiváltott „borúlátás” motivált, mivel, ahogy azt 
ki is fejtettem, a téma szabályozását illetően maximálisan az alapok törvényi szinten történő 
lefektetésének híve vagyok.

Bár a dolgozat megírásának ötlete az állam életvédelmi kötelezettsége és az anya önren-
delkezési joga ütközésének vizsgálatából adódott, a kutatás során egyre nyilvánvalóbbá vált 
számomra, hogy a téma kapcsán egyéb problémák is felvetődhetnek.

A jelenleg hatályos magyar és nemzetközi szabályozásból kiindulva, figyelembe véve más 
európai országok gyakorlatát próbáltam megalkotni az általam elképzelt legátfogóbb szabá-
lyozást, mely tekintettel van a második fejezetben115 említett alapjogok tiszteletben tartására,116 
és nem kizárólag jogi oldalról közelíti meg a kérdést, továbbá kísérletet tesz felhívni a figyel-
met arra, hogy a test és lélek egészségének egyensúlya mennyire lényeges.

Az intézeten kívüli szülés kérdésének vizsgálatakor igyekeztem mélyen beleásni magam a 
témába mind jogi, mind orvosi és pszichológiai szempontból, hiszen ahogyan említettem, 
rendkívül ellenzem, hogy az egységet kettészakítsák, és csak a testi egészséghez való jogra 
építsék a szabályozást. A lélek egészsége jogi szempontból kevésbé megfogható, mint a testé, 
éppen ezért úgy vélem, különösen nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a jelenlegi szemlélet 
megváltozzon, és az egykori Alkotmány és a jelenleg hatályos Alaptv. egy helyen történő sza-
bályozásának megfelelően mi is egységben kezeljük a kettőt.

A téma orvosi oldala egyrészt a fent említett okokból került ilyen szintű ismertetésre, másrészt 
pedig azért, hogy érvelésemet orvosi adatokkal, tényekkel tudjam alátámasztani, kiküszöbölve 
az „érzelmekre hatás” stratégiáját. Így a témában kevésbé jártas, esetleg férfi olvasók is részletes 
betekintést kaphatnak, jobban átlátják, mi is történik egy nővel a szülés folyamata során.

A dolgozat alapjogi részének kidolgozásakor figyelemmel voltam nemzetközi egyezmé-
nyekre, más országok szabályozásának sokszínűségére, az EJEB gyakorlatára, a hazai sza-
bályozásra, így az AB határozataira is. Ezeket alapként használva készítettem el az intézeten 
kívüli szülés kérdésében saját javaslatom egy új szabályozás elkészítésére.

115 Bevezetés, a dolgozat céljának meghatározása
116 Az élethez és emberi méltósághoz való jog, az anya önrendelkezési joga, a magánszféra védelméhez való jog, a 

diszkrimináció tilalma, a testi és lelki egészséghez való jog.
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Bevezetés 

A 115/2003. (X.28.) Országgyűlési Határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájá-
ról az alábbi megállapításokat tartalmazza a családon belüli erőszak témáját érintően: „A családon 
belüli erőszakról nem rendelkezünk reális ismeretekkel, azt azonban tudjuk, hogy nem ritka és 
elszigetelt jelenség a magyar társadalomban. A gyermekek, a nők, az öregek, a gyengébbek bán-
talmazása sok családban az életmód része, a kisközösségi kommunikáció elfogadott formája.”1

A családon belüli erőszak különösen sok gyermek és nő számára jelent folyamatos bántal-
mazást. A kutatások szerint azok a gyermekek, akiket gyakran bántalmaztak, maguk is hajla-
mosak arra, hogy erőszakot alkalmazzanak. A személy elleni bűncselekmények körében jelen-
tős a családtagok sérelmére elkövetett bűncselekmények aránya. A 2001-ben elkövetett 377 
emberölés 47,8%-ában családtag volt az áldozat. 2001-ben minden harmadik súlyos testi sér-
tés elkövetője hozzátartozóját vagy házastársát támadta. A szexuális bűncselekmények 60%-át 
ugyancsak olyan elkövető valósította meg, akivel a sértett rokonsági, ismeretségi kapcsolatban 
volt. 2009-ben 302 emberölés történt, a megölt nők 51,2%-át (43 nő) (volt) partnere ölte meg. 
A nők elleni erőszakos bűncselekmények 22%-át (volt) férje vagy élettársa követte el.2 

A (volt) partnerük által megölt férfiak bírósági aktái szerint az esetek 80%-ában bizonyoso-
dott be, hogy a nő elkövetővé válását hosszan tartó bántalmazás előzte meg a férfi részéről.3

A családkutatók szerint a konfliktusok megoldásának elfogadott eszköze számos családban 
az erőszak alkalmazása. A mai felnőtt lakosság több mint negyede olyan családban nőtt fel, 
ahol a szülők között az erőszakkal fenyegetőzés a mindennapok realitása volt.4

A 115/2003. (X.28.) országgyűlési határozat kategorikus jogalkotási feladatként határozta 
meg a törvényhozás számára az ideiglenes (72 órás) és hosszabb tartalmú távoltartási szabály 
alkalmazási feltételeinek megteremtését.

1 115/2003. (X.28.) országgyűlési határozat melléklete 7.3. pont.
2 www.nokjoga.hu/alapinformaciok/statisztikak
3 Morvai Krisztina: Terror a családban. Kossuth Kiadó, Bp.,1998. 109. o.
4 Tóth Olga: Erőszak a családban, Tárki Tanulmányok 12. sz. Budapest, 1999. 30. o.
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I. A családon belüli erőszak

A távoltartás, mint jogintézmény megjelenése a jogrendszerekben, értelmezhetetlen a csalá-
don belüli erőszak elleni fellépés kereteinek vázlatos ismertetése nélkül.

Az erőszak, az agresszió az emberi társadalmakban egyidejű az emberiséggel, sőt nyugod-
tan kijelenthetjük, hogy az evolúciós folyamatban, az állatvilágban is folyamatosan jelen volt 
és jelen van. A táplálék, a jobb élőhely megszerzése, versengés a nemek között, ma is gyakran 
harc keretében történik. Nem idegen tehát az erőszak alkalmazása az emberi természettől.

A családon belüli erőszak ehhez képest speciális, belső normák és szolidaritás által össze-
tartott önálló, viszonylagos elkülönültséggel rendelkező közegben (család) érvényesül, a leg-
utóbbi időkig „családi belügynek” is tekintették. Tabuk övezték, olyan zárt „szubkultúrának” 
minősült a család, amelynek belső életében csak a szokások és erkölcsök érvényesültek, az 
állami beavatkozásnak (szabályozásnak) nem volt helye. A házasságok az „égben köttettek”, a 
„családi tűzhely” melletti történések nem tartoztak a külvilágra.

Egyáltalán nem volt természetes, és számos vallási, állami közösségben ma sem az, a nemek 
egyenjogúsága politikai, szociológiai, társadalmi értelemben sem. Ezen állapotok a legfejlet-
tebb társadalmakban, nyomokban továbbra is léteznek (lásd a nők hátrányosabb bérezését, 
politikai részvételük aránytalanságait, stb.).

A családon belüli erőszaknak számos megközelítése ismert a hazai tudományos irodalom-
ban is. Az egyéb erőszakos cselekménytől leginkább az különbözteti meg, hogy intim közeg-
ben, egymást jól ismerő, gyakran rokoni, vérségi kapcsolatban álló személyek között valósul 
meg, illetve ilyen körből kerülnek ki a vétlen áldozatai is az így elkövetett bűncselekményeknek.

Szűkebb megközelítésben csak a partnerkapcsolatokon belüli erőszakos cselekmények so-
rolhatók ide. Ennél is tovább megy a radikális feminista felfogás, amely csak a nőkkel szemben 
férfi partnerük részéről megvalósuló bántalmazást tartja családon belüli erőszaknak. E felfo-
gás a nők és a férfiak eltérő hatalmi helyzetéből, a nemi szerepek különbözőségéből fakad.5 

II. Történeti áttekintés

1. Nemzetközi kitekintés 

1.1. Az ENSZ a családon belüli erőszakról

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) megalakulását követően az egyetemes emberi 
jogok védelme és biztosítása körében már az Alapokmányban tiltja a nemek közötti diszkri-
minációt, deklarálja a nők és gyermekek jogait.6 Ugyanez jelenik meg az Emberi Jogok Egye-
temes Nyilatkozata, továbbá az Egyezmény az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Vé-
delméről című alapvető ENSZ dokumentumokban is.7 A XX. század 70-es éveitől számos 
tematikus konferenciát rendeztek, nemzetközi érvényességű dokumentumokat fogadtak el, 
amelyek a családon belüli viszonyokra, a nők, gyermekek és idősek jogaira koncentráltak.

5 Gönczöl Katalin, Kerezsi Klára, Korinek László, Lévay Miklós: Kriminológia-szakkriminológia, Complex Kiadó 
Jogi és Üzleti tartalom, Bp. 2006. 380-381. o. 

6 Egyesült Nemzetek Alapokmányának Preambuluma
7 Egyezmény az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről 14. cikk
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A feminista, nő-, család-, és gyermekvédelmi szervezetek, a női emancipációs törekvések 
intézményesült szervezetei8 erőteljes médiatámogatással folyamatosan napirenden tartották 
és tartják ma is a női jogok melletti, a diszkrimináció minden formája elleni fellépés kérdéseit, 
ideértve a családon belüli viszonyok átértékelését, az erőszak, a sanyargatás, a lelki terror min-
den formája elleni fellépést.

A társadalmi nyomás szükségszerűen megjelenik a politikában, elsősorban a nemzetközi 
jogalkotásban, majd onnan visszaszivárogva a nemzeti jogalkotásban is. Jellemző példa, hogy 
1981-ben a latin-amerikai és karibi térség első feminista konferenciáján november 25-ét a nők 
elleni erőszak megszüntetésének napjává nyilvánították, megemlékezve ezzel a Mirabel nővé-
rekről, akiket ezen a napon gyilkoltak meg a Dominikai Köztársaságban nézeteik miatt. Ezt a 
napot az ENSZ közgyűlése hivatalosan is a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjává 
nyilvánította.9 

Meghatározó dokumentumnak kell tekinteni az ENSZ Közgyűlése által elfogadott CE-
DAW Egyezményt a Nőkkel szembeni diszkrimináció minden formájának felszámolásáról.10 
Ebben az ENSZ ajánlásokat fogalmazott meg a nemzeti jogalkotások számára a nők és a 
férfiak egyenjogúságának alkotmányba foglalására, illetve arra, hogy a részes államok alkos-
sanak belső normákat – szankciókkal – „a nőkkel szembeni megkülönböztetés megtiltása 
végett.”11

Az ENSZ létrehozta az úgynevezett CEDAW Bizottságot, mely 23 független szakértőből 
áll. A Bizottság részére a részes államoknak négyévente jelentést kell készíteniük az általuk 
tett jogi, igazságszolgáltatási, és adminisztratív intézkedésekről. A CEDAW Bizottság pedig 
ajánlásokat tehet mind az ENSZ, mind a részes államok részére. Az Egyezmény Kiegészítő 
Jegyzőkönyvét Magyarország 2000 decemberében ratifikálta. Ezzel megnyílt a közvetlen pa-
naszjoga a magyar állampolgároknak az Egyezményben foglalt jogok sérelme esetén a CE-
DAW Bizottsághoz. 

Az 1993. december 20-án New Yorkban elfogadott, a 48/104. számú közgyűlési határo-
zattal „A nők elleni erőszak felszámolásáról” szóló Nyilatkozatot alkotta meg az Egyesült 
Nemzetek  Szervezete.  Ebben deklarálja, hogy az eddig többnyire a magánszférába sorolt 
cselekményeket közügynek kell tekinteni. Az államok kötelezettségévé tette, hogy igazgatási, 
polgári jogi, büntetőjogi szankciókat alkossanak a nők elleni erőszakos cselekmények megelő-
zésére. Elrendelte, hogy a családon belüli erőszakról statisztikát kell készíteni és azt nyilvá-
nosságra kell hozni.

Újabb, fontos nemzetközi dokumentumot fogadott el az ENSZ Gazdasági és Szociális 
Tanácsa Emberi Jogi Bizottsága 1996-ban, az úgynevezett „jogalkotási modellt”, a családon 
belüli erőszak kezelésére. Ebben már kifejezetten szó esik a bántalmazó eltávolításának lehe-
tőségét magában hordozó úgynevezett „ideiglenes korlátozó végzésről” és a „védelmi vég-
zésről”.12

1.2. Európai jogalkotás, európai dokumentumok

Az ENSZ mellett az Európa Tanács több dokumentuma is ösztönzőleg hatott az európai 
országok, köztük hazánk jogalkotására is.

8 pl.  Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen, Fészek Gyermekvédő Egyesület
9 www.nane.hu/eroszak/akcionap/16datum.rtf
10 ENSZ Közgyűlés, New York, 1979. december 18., Az egyezményt hazánkban 1982-ben hirdették ki.
11 Virág György: Családi iszonyok KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Bp. 2005. 87. o.
12 53/2009. (V.6.) AB. határozat: A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról_előzetes nor-

makontroll III. fejezet.
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Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1985. évi 4. számú ajánlása „A családon belüli 
erőszakról” címmel jelent meg. Ez az ajánlás ráirányítja a figyelmet arra, hogy a családon belüli 
erőszaknak speciális jellegzetességei vannak. 

Javasolja, hogy
a) szolgáltatásokat kell létrehozni az áldozatok védelme, biztonsága érdekében;
b) speciális tanúvédelmi programot igényelnek az ilyen esetekben tanúskodók;
c) az ilyen ügyeket feldolgozó nyomozók, vádhatóság, bíróság részére speciális felkészült-

séget kell biztosítani;
d) az elkövetők részére rehabilitációs programra van szükség.

Ehhez képest még határozottabb lépéseket javasol az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlé-
sének 1450/2000. számú ajánlása, melyet „A nők elleni erőszak Európában” címmel fogadtak 
el. Az ajánlás feladatul szabta a Miniszteri Bizottságnak, hogy dolgozzon ki programot, mely-
nek célja a családon belüli erőszak minden formája megtiltásának bevezetése a jogrendsze-
rekbe, a nők számára nagyobb védelem biztosítása például olyan rendelkezésekkel, amelyek 
megtiltják az erőszakos férj számára a belépést a közös lakásba.

Átfogó javaslatot tartalmaz a jogalkotási feladatokról az Európa Tanács Miniszteri Bizott-
ságának 2002. évi 5. számú ajánlása is, amely külön kiemeli: biztosítani kell, hogy „a rendőrség 
beléphessen a veszélyeztetett személy lakásába, őrizetbe vegye az elkövetőt, a bíróság – az 
áldozatok védelme érdekében –, megtilthassa, hogy az áldozattal kapcsolatba lépjen, vagy a 
közelébe menjen, valamint hogy bizonyos meghatározott területen tartózkodjon vagy oda 
belépjen.”13

A nemzetközi dokumentumokból levonható az a következtetés, hogy – összhangban a kü-
lönböző feminista mozgalmakkal – a nők elleni diszkrimináció tiltásától fokozatosan jutottak 
el a családon belüli erőszak elleni fellépés szükségességéig, lényegesen túllépve a kezdeti ke-
reteken: már nemcsak a házastársat tekintik elszenvedő félnek, hanem az együtt élő gyerme-
keket, szülőket, élettársakat is. Az áldozat védelmén, mint elsődleges szemponton túl egyre 
gyakrabban fogalmazódik meg feladatként a bántalmazó gyógyítása, bevonása az intervenciós 
programokba, melyek kivitelezésében a civil szervezetek kapnak komoly szerepet. Ugyancsak 
megjelenik az állami közreműködők (rendőrség, ügyészség, bíróság, közigazgatási szervek) 
eljáró dolgozóinak speciális felkészítése, mint állami feladat.

Mindezen szervezeteknek olyan feltételrendszerben kell működniük, hogy a lehető legy-
gyorsabban (azonnal!) reagálni tudjanak, hiszen a gyors és hatékony beavatkozás szó szerint 
életeket menthet.

A különböző nőmozgalmak mind külföldön, mind hazánkban első lépésként a családi ház-
ból menekülni kényszerülő nő, gyermek átmeneti megsegítését célozták meg és ehhez terem-
tettek civil és esetleges állami források bevonásával feltételeket (átmeneti otthonok, anya-
szállások). Az első menedékeket Hollandiában alapította a feminista szociális munkások egy 
csoportja 1974-ben.14 

Fokozatosan jutottak el addig, hogy nem feltétlenül az áldozatot kell kimenekíteni az addig 
megszokott környezetéből, hanem kevesebb sérelem árán a bántalmazó is kitiltható a bántal-
mazott családból.

Az alapvető emberi jogok sérelmét eredményezi, ha valakit eltiltanak a tartózkodási helyé-
nek szabad megválasztásától, a szülői felügyeleti jogtól, gyermekei láthatásától, a tulajdoná-
ban (is) álló lakás használatától. Abban „sántítanak” ugyanis a korábbi érvelések, miszerint 

13 Európa Tanács Miniszteri Bizottság 5. sz. Ajánlása
14 Krizsán Andrea: Családon belüli erőszak: kiről szól? Replika 2006. év 56-57. szám 157. o.
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hallgatólag vélelmezik, hogy az átmeneti anyaszállásra gyermekével menekülő bántalmazott 
„önként” választja meg új tartózkodási helyét, holott ez nyilvánvalóan látszólagos önkéntes-
ség.  Ezen felismerés racionalitása könnyen belátható, mégis szinte heroikus küzdelem árán 
lehetett átvinni a jogalkotáson (később ismertetem a hazai megoldást).

1.3. A távoltartás korai előzményei: a Duluth modell15

Az USA-beli Minnesota államban, Duluth városában 1981-ben kezdték el alkalmazni a 
megelőző öt évben kidolgozott modellt (eredeti nevén: Domestic Abuse Interrention Projekt, 
azaz rövidítve DIAP, azaz Összefogás a Családon belüli Erőszak Kezelésére).

A program bevezetéséhez szükséges jogszabályokat 1974 és 1979 között dolgozták ki. En-
nek keretében kiemelten kezelték az áldozatok jogi támogatását, felvilágosító programokat 
indítottak, női menedékszállókat hoztak létre. Megteremtették a polgári bíróságok azonnali 
beavatkozásának lehetőségét, hiszen nem tekintették többé magánügynek a családon belüli 
erőszak kérdéseit, sőt a probléma megoldásaként nem a sértett fél menekülését, hanem az 
elkövető eltávolítását tartották fontosnak.

A modell a rendvédelmi szervek, büntető és polgári bíróságok, társadalmi szervezetek há-
lójának összehangolt tevékenységét célozta meg.

A törvény családtagnak vagy családhoz tartozónak tekinti a házastársakat, volt házastár-
sakat, szülőket és gyermekeiket, egymással vérrokonságban állókat; az együttlakókat vagy 
korábban együttlakókat; akiknek közös gyermekük van; a férfit és a nőt, ha a nő terhes és a 
férfi a gyermeket magáénak ismeri el függetlenül a házasságtól vagy tartós együttéléstől; az 
egymással komoly romantikus vagy szexuális kapcsolatban állókat (az utóbbi komolyságát a 
bíróság dönti el).

A családon belül elkövetett bántalmazás legsúlyosabb eseteiben a rendőr letartóztatási pa-
rancs nélkül is őrizetbe veheti az elkövetőt. Haladéktalanul értesíteni kell az illetékes krízis-
központot, ahonnan a szakemberek tanácsadás, segítségnyújtás céljából 24 órán belül felkere-
sik a bántalmazottat, felkészítik a bántalmazó esetleges szabadlábra helyezésére. A DIAP az 
elkövetőt is felkeresi, tájékoztatja a konfliktuskezelés lehetőségeiről, terápiás programokról.16

A sértett a törvény alapján eltiltó rendelkezés kiadását kérheti a bíróságtól. Az eltiltó rendel-
kezés célja, hogy megelőzze a további bántalmazást, de kiterjedhet olyan fontos kérdésekre is, 
mint a gyermekelhelyezés, láthatás, szülői felügyeleti jog korlátozása.

A távoltartást a legtöbb bíró a bontóper idejére alkalmazza, mely meghatározott (egy évnél 
rövidebb) időre szól. Megszegése szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel szankcionálható.

A Duluth modell és alkalmazási tapasztalatai kihatottak az európai jogfejlődésre is, a leg-
több ország merített a tapasztalatokból, adaptálta saját jogrendjébe.

A hazai jogalkotásban az osztrák jogrendszer közvetítésével hasznosították.

1.4. A távoltartás osztrák modellje

1997 májusában lépett hatályba „A nők védelméről a családon belüli erőszakkal szemben” 
című törvény.17 Központi gondolata, hogy a bántalmazót kell eltávolítani a bántalmazott védelme 
érdekében. A családon belüli erőszakot nem tekinti magánügynek, hanem kifejezetten köz-

15 Kemény Gábor: Piros lap az erőszaknak Ausztriában, Belügyi Szemle 2006. 3. szám 113-129. o.
16 Csatári Tímea: Törvény a családon belüli erőszak visszaszorítására ld. http://www.szivtars.hu/?id=archiv2&ar-

d2=eroszak.htm  
17 BGBI 759/1996 „Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie” 
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ügynek minősíti.18 Következetes e tekintetben, ezért nem követeli meg a sértett magánindítvá-
nyát. Az eljárás a magánindítványtól függetlenül, soron kívül indul.

Kiemelt szerepe van a rendőrségnek és a csendőrségnek, mert ezek a szervezetek felké-
szültek az azonnali beavatkozásra, melynek célja az erőszak megszakítása, megakadályozása. 
Ennek érdekében kitilthatják a bántalmazót a közösen használt lakásból. 24 órán belül ér-
tesítik a családon belüli erőszak kezelésére létrehozott (kijelölt) intervenciós központot. A 
központ segít szükség esetén a kitiltott elhelyezésében és életviteli, párkapcsolati tréningbe is 
bevonhatja őt.

1.4.1. A rendőri kitiltás
A rendőrség által elrendelhető távoltartás neve az osztrák jogrendszerben a rendőri ki-

tiltás.19 A visszatérés megtiltása tíz napig tart, amely intézkedés ellen nem halasztó hatályú 
panasznak van helye a Közigazgatási Tanácshoz.

A kitiltás viszonylag széles személyi kört érinthet, gyakorlatilag az együttlakókat. Ezek a csa-
ládtagokon túl az al- és főbérlők, lakótársak, meleg és leszbikus párok, illetve ezek közvetlen 
hozzátartozói. A rendőri kitiltó eljárásban a felsoroltak kezdeményezők és kitiltottak egyaránt 
lehetnek. A rendőrség a helyszínen hozott kitiltó határozatát 48 órán belül köteles felülvizs-
gálni. Ezalatt tanúkat hallgathat meg, előzményi adatokat szerez be, és egyéb bizonyítást vehet 
fel. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy intézkedése nem megalapozott, akkor hivatalból meg-
szünteti a kitiltást. Maga a kitiltás azon lakásból és annak közvetlen, pontosan meghatározott 
környezetéből történik, ahol a bántalmazott él, függetlenül a tulajdoni viszonyoktól.

A bántalmazó illetve kitiltott személy személyes használati tárgyait, iratait, gyógyszereit ma-
gához veheti, mielőtt a kulcsait átadja a rendőrség részére. Ezt követően csak rendőri kíséret-
tel mehet be a tilalom alá eső területre. Meg kell adnia kézbesítési címét, ha ezt elmulasztja, 
akkor részére a hivatalos iratok kézbesítettnek minősülnek és letétbe kerülnek.

A rendőrség a kitiltás betartását az első három napban legalább egyszer ellenőrzi.
A rendőrség a feleket jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztatja. A sértett nő egyebek 

között kérheti női kihallgató-tiszt kijelölését a meghallgatásához.

1.4.2. Az ideiglenes távoltartó rendelkezés
Az osztrák jogrendszerben a rendőri kitiltás letelte után alkalmazható. Az ideiglenes távol-

tartó rendelkezés elrendelését kizárólag közvetlen hozzátartozó indítványozhatja a családjogi 
bíróságnál.20 Akkor kérelmezhető, ha a fizikai erőszakot vagy azzal való fenyegetést az együtt-
lakó hozzátartozó követte el. Nemcsak a lakásra és annak közvetlen környezetére vonatkozik, 
hanem például iskola, munkahely, vallásgyakorlásra használható hely látogatása és a kapcsolat 
bármilyen más módon megtiltása is kérelmezhető.

A családjogi bíróság az ideiglenes távoltartó intézkedést három hónap időtartamra rendel-
heti el. A bántalmazás illetve az azzal való fenyegetés tényét bizonyítania kell a kérelmezőnek. 
Előterjeszthető a rendőrség által elrendelt kitiltás tíz napja alatt, ezzel a kitiltás további tíz 
nappal meghosszabbodik. 

Ezen idő alatt a bíróság dönt az ideiglenes távoltartó rendelkezés elrendeléséről, de előter-
jeszthető közvetlenül, – rendőri kitiltás nélkül is – a helyi bíróságnál.21

18 Kemény: i.m. 113-129. o.
19 BGBI 759/1996 „Wegweisung und Rückkehrverbot bei Gewalt in Wohnungen”
20 BGBI 759/1996 „,Schutz vor Gewalt in der Familie”
21 Kemény: i.m. 113-129. o.
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2. A családon belüli erőszak elleni fellépés és a távoltartás gondolatának 
megjelenése a magyar jogalkotásban

2.1. Reformtörekvések a hazai jogalkotásban   

A nemzetközi ajánlások, az amerikai és nyugat-európai civil mozgalmak, feminista szer-
vezetek tevékenységének hatására hazánkban is egyre erősebb igény mutatkozott a családon 
belüli erőszak elleni fellépés társadalmi, jogi kereteinek létrehozására.

Az első – nagy vitát kiváltó – változtatást a Büntető Törvénykönyvben sikerült keresztül 
vinni 1997-ben. A korábbi szabályozások az erőszakos közösülést csak akkor rendelték bün-
tetni, ha a cselekményt „házassági életközösségen kívül” követték el.

Két nézet ütközött: az egyik szerint a kérdés „magánügy”, tehát nem igényel állami beavat-
kozást, a másik ezzel ellentétben szükségesnek tartotta az állami beavatkozást és a büntetőjogi 
tiltást a magánszférában elkövetett cselekmény tekintetében is.22 Ez utóbbi álláspont kapott 
többséget a tényállás módosításakor.

A rendszerváltás társadalmi rétegződést átrendező hatása, a tömeges munkanélküliség, en-
nek családi krízishelyzetekben való megjelenése azt eredményezte, hogy 2002 után lényegesen 
felgyorsultak a folyamatok és a Parlament elfogadta a 45/2003. számú határozatot, a családon 
belüli erőszak elleni fellépés társadalmi feladatairól. 

Az Ogy. 115/2003. (X.28.) számú határozatával tágabb keretben ismételten foglalkozott a 
társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájával. Törvényhozási feladatként határozta meg az 
ideiglenes (72 órás) és hosszabb tartamú „távoltartó” magatartási szabály alkalmazási feltételeinek 
megteremtését. A rendőrség feladataként jelöli meg: kezdeményezni kell az államigazgatási eljá-
rásban megteremtendő „távolságtartásra” vonatkozó eljárás megindítását. 

A 115/2003. számú országgyűlési határozat végrehajtására született 1009/2004. (II.26.) 
kormányhatározat kimondja: „A távoltartással kapcsolatos szabályok hatálybalépését köve-
tően azok érvényesülését feltáró jellegű elemzésben kell értékelni.”23 (Gyakorlatilag tényként 
kezeli, hogy a szabályok rövidesen megszületnek…)

Ezt követően 2004 áprilisában a Kormány beterjesztette a családon belüli erőszak miatt 
alkalmazható távoltartásról szóló T. 9837. számú törvényjavaslatot, melynek előterjesztője 
kiemeli, hogy főként az osztrák megoldást és tapasztalatokat hasznosítja.

A távoltartás két változatát szándékozott bevezetni: „az ideiglenes távoltartást”, melynek 
elrendelése a rendőrség hatásköre lett volna tíz napig terjedő időtartamra, ami újabb tíz nappal 
meghosszabbítható, továbbá a polgári peres, illetve büntető-eljárásban bíróság által egyaránt 
elrendelhető távoltartás, amely maximum hat hónap lehet és egyszer három hónappal meg-
hosszabbítható.

Ugyancsak az osztrák modellből átvett megoldás, hogy ha a távoltartottnak nincs hová 
mennie, akkor az állandó lakhelye szerinti hajléktalanszálló szolgáltatásait jogosult igénybe 
venni. A T. 9837. számú törvényjavaslat csak az általános vitáig jutott, alapjaiban támadták és 
végül a Kormány átdolgozásra visszakérte. 

Újból 2004 novemberében került a kérdés az Országgyűlés napirendjére, de az átdolgozott 
javaslatot sem fogadták el.

22 Krizsán Andrea:  i.m. 162-165. o.
23 1009/2004. (II.26.) Korm. Határozat II. Intézkedések II/C 1. b) pont.
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2.2. Távoltartás a büntető-eljárásban

A távoltartás 2006-ban a büntetőeljárási reform részeként került ismét az Országgyűlés elé, 
de nagyon lecsupaszított formában, viszonylag szűk körben, a büntető eljárás keretein belül 
az előzetes letartóztatás helyett alkalmazható formában. A 2006. évi LI. tv. 59. § iktatta be a 
Be. 138/A–138/B és a módosított 139. §-át.24

Ez a távoltartás majdhogynem csak elnevezésében egyezik az előzőkben ismertetett tör-
vényjavaslatban és országgyűlési határozatokban megfogalmazott távoltartási elgondolással. 
Ezt a későbbiekben fejtem ki.

A Be. 138/A § (2) bekezdése szerint: „Távoltartás a szabadságvesztéssel büntetendő bűn-
cselekmény megalapozott gyanúja esetén – feltéve, hogy a távoltartással elérni kívánt célok 
ezzel biztosíthatók – akkor rendelhető el, ha a terhelt előzetes letartóztatásának elrendelése 
nem szükséges, de – különösen a bűncselekmény jellegére, a terheltnek az eljárás előtt és az 
eljárás során tanúsított magatartására, valamint a terhelt és a sértett viszonyára tekintettel –
megalapozottan feltehető, hogy a lakókörnyezetben hagyása esetén

a) a sértett tanú befolyásolásával vagy megfélemlítésével meghiúsítaná, megnehezítené, 
vagy veszélyeztetné a bizonyítást, illetve

b) a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, vagy a sértett sérelmére 
újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.” 

A távoltartás időtartama a 138/B. § (1) bekezdés alapján tíz naptól harminc napig terjedhe-
tett. Ezt a harminc napos időtartamot 2009-ben hatvan napra módosították.25

A törvény a távoltartás elrendelését a bíróság (vádemelés előtt a nyomozási bíró, vádeme-
lés után az eljárást folytató bíróság) hatáskörébe utalja. Célja csak részben a sértett védelme, 
elsődlegesen – a többi büntetőeljárási kényszerintézkedéshez hasonlóan – a büntetőeljárás si-
keres lefolytatását, a bizonyítékok megőrzését, a sértett tanú befolyásolástól, félelemtől, meg-
félemlítéstől mentes vallomását hivatott biztosítani. Mindemellett a lakhelyelhagyási tilalomtól 
és a házi-őrizettől néhány vonatkozásban mégis eltér.

A családon belüli erőszak megelőzését (is) várta tőle a jogalkotó, például azáltal, hogy míg 
az előzőeket csak az ügyész (magánvádló, pótmagánvádló) indítványozhatja, a távoltartást 
rajta kívül a sértett, a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes sértett törvényes 
képviselője, valamint a terhelttel közös háztatásban élő kiskorú személy törvényes képviselője 
is kezdeményezheti.

A távoltartás megszüntetését ugyanazok indítványozhatják, akik az elrendelését, továbbá 
a terhelt, a védő, és a bíróság hivatalból is dönthet így. A távoltartás szabályainak szándékos 
megszegése esetén előzetes letartóztatás rendelhető el vagy rendbírság alkalmazható.

A távoltartás Be-be történt felvételével a Kormány „letudottnak” vélte a családon belü-
li erőszak megelőzésével kapcsolatos jogalkotási feladatait. Erre utal, hogy az 1035/2008. 
(V.30.) kormányhatározatban (amely szintén a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájá-
nak a végrehajtásával kapcsolatos jogalkotási feladatokat tartalmazza), már nem szerepelnek a 
távoltartással kapcsolatos feladatok.

A Kormány álláspontját a gyakorlat nem igazolta vissza. A büntetőeljárásban bevezetett tá-
voltartás az azonnali és hatékony védelmet a családi erőszak áldozatainak gyakorlatilag akkor 
tudja biztosítani, ha a rendőrség a helyszíni intézkedést követően a terheltet előállítja, őrizetbe 
veszi, és az ügyész a nyomozási bíró előtt további személyi szabadságot korlátozó kényszerin-

24 Hatályos 2006. július 1-től.
25 2009. évi LXXII. tv. 22. § (2) bekezdés, hatályos 2009. X. 1-től.
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tézkedést indítványoz (leginkább előzetes letartóztatást vagy távoltartást), és a nyomozási bíró 
az indítványnak megfelelően vagy attól eltérően a távoltartást elrendeli.26

Minden más eset csak esetleges, nem azonnali és nem hatékony segítség az arra rászoruló-
nak. Nem azért, mert a hatóságok nem jól végzik a dolgukat, hanem leginkább azért, mert a 
büntetőeljárás aprólékos részletszabályai, melyek gyakorlatilag garanciális szabályok is egyben, 
szinte kizárják az azonnali intézkedést.

A Be-beli távoltartás előfeltétele egyebek között a megalapozott gyanú közlése, ami őrizet-
be vétel esetén 24 órán belül megtörténik. Ha nincs helyszíni rendőri intézkedés, vagyis, ha a 
sértett például írásban tesz feljelentést, vagy panaszát jegyzőkönyvbe mondja, az eljárás eleve 
vontatottan indul. A megalapozott gyanú közléséhez a nyomozóhatóság előbb összegyűjti a 
bizonyítékokat: előzményi iratokat szerez be (látleletek, egyéb orvosi dokumentumok, tanúk 
beidézése és kihallgatása, stb), szakértőt rendelhet ki, és számos más előkérdést tisztázhat. A 
gyanúsítás közlése előtt a Be-beli távoltartás nem rendelhető el.

Ha a kényszerintézkedést nem az ügyész indítványozza, hanem például a sértett (vagy más 
jogosult), akkor a nyomozási bírónak magának kell az ülés feltételeiről gondoskodnia. Meg 
kell küldenie az indítványt a gyanúsított és a védője részére, be kell szerezni az iratokat, az 
ülés határnapjáról és helyéről értesítenie kell az indítványozót, az ügyészt, a gyanúsítottat 
és a védőt. Ha az ülésen az indítványozó nem jelenik meg, úgy kell tekinteni, hogy az indít-
ványt visszavonta. Az idézésekhez, az értesítésekhez a vonatkozó szabályokat be kell tartani, 
a tértivevényeknek vissza kell érkezni, stb. Gyakorlatilag a Be.-beli három nap alatt az eljárás 
kivitelezhetetlen, elhúzódó, ezért nem hatékony.

Az ügyész által indítványozott távoltartás esetén az eljárás lebonyolítható, hiszen az ügyész 
utasíthatja a nyomozóhatóságot és a nyomozási bíró részére az ülés időpontjára minden fel-
tételt meg tud teremteni.27

A Hke. tv. megalkotását előkészítő szenvedélyes vitákat tanulmányozva megállapítható: 
egyetérthetünk azokkal (pl. Kapossyné Czene Magdolna, NANE Egyesület, PATENT Egye-
sület), akik véleménye szerint a büntetőeljárásban meghonosított távoltartás nehézkes, nem 
nyújt hatékony védelmet a rászorulóknak. A számok azt mutatják, hogy a Hke. tv. szerinti 
távoltartás megjelenése óta rohamosan visszaesett a Be. szerinti elrendelés.

A Be. 138/A § szerint elrendelt távoltartások száma28

év 2006 2007 2008 2009 2010 2011
esetszám 24 77 42 43 18 6

2.3. A hatályos jogszabály megszületése

Európa több országa messze szélesebb körben tette lehetővé, az agresszor eltávolítását a 
családból, továbbá egyre több és alaposabb tanulmány jelent meg a családon belüli erőszak 
természetéről és terjedelméről, erősítve a civil mozgalmakat. A média is növekvő terjedelem-
ben – nemegyszer szenzációhajhász módon – számolt be egy-egy családi tragédiáról.

A Be.-beli távoltartás két éves alkalmazási tapasztalatait összegezve a NANE és a PATENT 
Egyesület 2008. június 30-án nyílt levelet intézett az illetékes miniszterhez: „a távoltartás két 
éves alkalmazása alatt kialakuló gyakorlat azt mutatja, hogy a feladata szerint azonnali bizton-

26  Kapossyné Czene Magdolna: A távoltartás két éve a bíróságok gyakorlatában, 115. o.
27  Kapossyné: i.m. 5, 10, 14, 17, 19, 22 sz. jogesetek.
28 Forrás: Enyübs
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ság garantálására szolgáló jogintézmény elrendelésének vagy elutasításának átlagos átfutási 
ideje hat hónap! A jogszabály nem határozta meg a maximális időt, amin belül a hatóságok 
kötelesek a távoltartásról döntést hozni. Az eljárás ideje alatt az elkövető rendszerint továbbra 
is erőszakos a családtagjaival szemben, az áldozatok továbbra is vagy neki kiszolgáltatva élnek 
vele egy háztartásban vagy javaikat, munkájukat, iskoláikat hátrahagyva, megalázó körülmé-
nyek közé menekülve várakoznak az „igazságszolgáltatásra”. A kialakult gyakorlat szerinti 
ügyészi indítvány hiányában a bíróságok nem rendelik el a távoltartást... Az eltelt két év alatt 
több mint száz ember halt meg családon belül nők, gyerekek ellen elkövetett erőszak miatt: 
a törvény nemzetközi bevált gyakorlat szerinti módosításának halogatása további intézkedé-
seket követel.”29

A T. 6306. sz. alatt tárgysorozatba vett javaslatot a benyújtott változathoz képest jelentős 
módosításokkal és kiegészítésekkel 374 képviselő „igen” szavazatával, ellenszavazat nélkül 
fogadta el az Országgyűlés 2008. december 15-én. 

Egyebek között még a címe is megváltozott, „A családon belüli erőszak” helyett „ A hozzá-
tartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról” címmel fogadták el. 

Lerövidítették a rendőrség által elrendelhető ideiglenes távoltartás időtartamát 72 órára, 
nem nevesítették külön a polgári perben elrendelhető távoltartást.

2.3.1. Az előzetes normakontroll
Az elfogadott törvényt a köztársasági elnök előzetes normakontrollt kérve megküldte az 

Alkotmánybíróságnak.
A köztársasági elnök álláspontja szerint a törvény 1. § (1) és (5) bekezdései nem feleltek 

meg az Alkotmánynak. Az indítvány szerint: „Mindenekelőtt igen széles körben teszi lehetővé 
a beavatkozást az, hogy a törvény nem követeli meg a bűncselekmény elkövetésének alapos 
gyanúját, …. a távoltartás hatékonyságát nem csökkentené, ha azt csak a bűncselekmény ala-
pos gyanúja esetén lehetne alkalmazni, … a bántalmazó…. el kell hogy hagyja az ingatlant, … 
szállásáról kell gondoskodnia…. az életvitele jelentősen megnehezül… Ilyen súlyú beavatko-
zást csak a védett alkotmányos értékek, elsősorban is a testi integritás közvetlen sérelme vagy 
veszélyeztetettsége indokolhat, bűncselekménynek nem minősülő magatartások azonban nem.”

A törvény 1. § (5) bekezdésében szabályozott „hozzátartozó” fogalmát is alkotmány-elle-
nesnek ítélte meg a köztársasági elnök, mivel indítványa szerint az 1.§ (1) bekezdésben meg-
határozott erőszak elkövethető „együttélés nélkül bensőséges kapcsolatban álló személy sérel-
mére is (így a saját otthon használatának a megtiltása a bensőséges kapcsolatban álló személy 
elleni erőszak esetén is alkalmazható).”

Az Alkotmánybíróság az előzetes normakontroll keretében megállapította az elfogadott 
törvény alkotmányellenességét mind az 1. § (1), mind az (5) bekezdés tekintetében. Mind-
emellett nem osztotta a köztársasági elnök előterjesztésében foglaltak túlnyomó többségét, 
nem értett egyet azzal, hogy a távoltartást csak a bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén 
lehessen elrendelni. 

Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta: „a magánszférában a személyes, családi kapcsolatok-
ban megjelenő erőszak alkotmányosan indokolhatja az államnak e területen való „belépését” 
(beavatkozását), azaz a személyes szabadság korlátozását, ha a törvény pontosan és egyértel-
műen meghatározza az erőszaknak, illetve az azzal való fenyegetésnek azt a fokát, amely a 
célhoz (…az áldozat megvédése) képest a beavatkozást szükségesnek és egyben arányosnak 
minősítheti... a távoltartás jogintézményének… helye lehet a jogrendszerben a büntetőjog 
körén kívül is … indokolt lehet olyan magatartások esetén (is), amelyek nem minősülnek bűn-

29 Ld. a T. 6306. számú Törvényjavaslathoz benyújtott általános indokolását.
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cselekménynek vagy szabálysértésnek. …önmagában még nem vezet alkotmányellenességhez 
a hozzátartozó fogalom családon túli kiterjesztése, ha az összhangban van a törvény céljával: 
...az együttélés során kialakult erőszakba torkolló konfliktusok során a bántalmazott megvédése a 
bántalmazótól.”30

Az Országgyűlés újrafogalmazta a törvény 1.§ (1) bekezdését. Elhagyta a „rendszeresen, 
ismétlődő jelleggel” kitételeket és a tevékenységgel és mulasztással elkövetett erőszakot kü-
lönválasztva és ezáltal egyértelműen megfogalmazva kiküszöbölte a szexuális önrendelkezési 
jog mulasztással megsértésének kitételét. Pontosította a hozzátartozó fogalmát, elhagyta a 
„volt élettársat, a volt jegyest és az együttélés nélkül bensőséges kapcsolatban álló személyt.”

III. A 2009. évi LXXII. törvény31 főbb rendelkezései

Preambulumában kinyilvánítja: Az Országgyűlés az élethez, a testi épséghez és méltóság-
hoz minden embert megillető alapvető emberi jogok védelmében, összhangban a nemzetközi 
egyezményekkel és az Alaptörvénnyel,32 a hozzátartozók közötti erőszak visszaszorítása érde-
kében alkotja meg a törvényt. Az általános indokolás megállapítja: a törvény arra irányul, hogy 
még azt megelőzően kezelje a családon belüli erőszak jelenségét, mielőtt egysúlyos, helyrehoz-
hatatlan következményekkel járó bűncselekmény bekövetkezne.

1. A törvényben használt fogalmak 

A Hke. tv. első fejezete az „Értelmező rendelkezések” címet viseli. Az 1. § (1) bekezdés 
definiálja a hozzátartozók közötti erőszak fogalmát:

a) „a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a 
szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és 
közvetlenül veszélyeztető tevékenység,

b) a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, to-
vábbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás (a to-
vábbiakban együtt: hozzátartozók közötti erőszak).”

Ugyancsak az első fejezetben értelmezi a bántalmazó és a bántalmazott fogalmát is. A tör-
vény 1. § (2) bekezdése szerint „bántalmazott az a hozzátartozó, akinek a sérelmére a hozzá-
tartozók közötti erőszakot megvalósítják.” A törvény 1. § (3) bekezdése szerint „bántalmazó 
az a cselekvőképes hozzátartozó, aki a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítja, vagy 
akire tekintettel a hozzátartozók közötti erőszakot más megvalósítja, feltéve, hogy ezzel a 
bántalmazó egyetért.”

A Hke. tv. 1. § (4) bekezdése szerint „gyermeknek kell tekinteni a Polgári Törvénykönyv 
12.§-a szerinti kiskorút.”

A Hke. tv. 1. § (5) bekezdése szerint „hozzátartozók a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pont-
jában meghatározott közeli hozzátartozók és hozzátartozók, valamint a volt házastárs, a volt 
bejegyzett élettárs, a gondnok, a gondnokolt, a gyám és a gyámolt.” 

30 53/2009. (V.6.) AB Határozat a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról való törvény 
alkotmányellenességéről.

31 2009. évi LXXII. törvény, a hozzátartozók közötti erőszak miatti távoltartásról. (Továbbiakban: Hke.tv.)
32 Az Alkotmány kifejezést Alaptörvényre módosította a 2011. évi CCI. tv. 340. §
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2. A hozzátartozók közötti erőszak megelőzését szolgáló intézményrendszer 
és jelzési kötelezettség

A Hke. tv. II. fejezete „A hozzátartozók közötti erőszak megelőzését szolgáló intézmény-
rendszer és jelzési kötelezettség” cím alatt az intézményrendszerben feladattal rendelkező 
állami, társadalmi és civil szervezeteket nevesíti és meghatározza legfontosabb feladataikat 
részben a törvény végrehajtásában, részben azon túl is a családon belüli erőszak visszaszorí-
tása, az érintettek megsegítése, utógondozása céljából.

3. Az ideiglenes megelőző és megelőző távoltartás közös szabályai

A Hke. tv. III. fejezete foglalja össze az ideiglenes megelőző és megelőző távoltartás közös 
szabályait.

Átmenetileg korlátozzák a bántalmazó tartózkodási hely szabad megválasztásának a jogát, a 
szülői felügyeleti jogát, valamint a gyermekével való kapcsolattartási jogát.

A bántalmazó köteles magát: távoltartani a bántalmazottól; annak életvitelszerű tartózkodásá-
ra szolgáló ingatlantól; a távoltartó határozatban megjelölt más személytől; általában tartóz-
kodni a bántalmazottal való közvetlen vagy közvetett érintkezéstől, illetve a közösen használt, 
de a bántalmazó tulajdonában (bérletében) lévő ingatlan használatától akkor nem tiltható el, 
ha a bántalmazott legfeljebb csak szívességi lakáshasználat jogcímmel rendelkezik, egyéb jog-
címe nincs. Ha közös gyermeket nevel, akkor elegendő a szívességi lakáshasználat is. Elrendelt 
távoltartás alatt is fennállnak a bántalmazót jogszabály vagy szerződés alapján terhelő tartási, 
lakásfenntartási kötelezettségei.

A rendőrség és a bíróság köteles tájékoztatást adni a bántalmazónak a lakóhelyén és környé-
kén igénybe vehető éjszakai szállást nyújtó intézmények helyéről, címéről és az igénybevétel 
feltételeiről.

Ismételt elrendelésre csak akkor kerülhet sor, ha ugyanazon bántalmazó ismételten megva-
lósítja a törvényben meghatározott elrendelési feltételeket.

3.1. Az ideiglenes megelőző távoltartás eljárási szabályai 

A rendőrség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tör-
vényt33 alkalmazza a tárgyalt törvényben foglalt eltérésekkel:
•	 hivatalból jár el, ha helyszíni intézkedése során észlel hozzátartozók közötti erőszakra 

vonatkozó tényeket,
•	 bejelentésre, ha azt a bántalmazott vagy annak a Ptk 685. § b) pontja szerinti közeli hoz-

zátartozója vagy hozzátartozója tette, 
•	 a gyermekvédelem, szociális ellátás területén vagy ahhoz kapcsolódóan feladatokat ellátó 

szervek által kezdeményezett eljárásban.

Az elrendelésre akkor van lehetőség, ha az eset összes körülményei, így különösen a bán-
talmazó és a bántalmazott által előadottakból, az erőszak helyszínéből, az erőszakra utaló 
jelekből, a bántalmazó és bántalmazott magatartásából és egymáshoz való viszonyából a hoz-
zátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni.

33 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
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Az ideiglenes megelőző távoltartást a rendőrség 72 órára rendeli el. A határozatot haladék-
talanul, a helyszínen kell meghozni, illetve ha a bántalmazó előállítására is sor kerül, akkor 
legkésőbb annak lejártáig (maximum 12 óra).34

3.2. Az ideiglenes megelőző távoltartási határozat tartalma

Rendelkező része a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon túl tartalmazza:
•	 a rendőrség döntését arról, hogy a bántalmazó köteles… elhagyni az ingatlant és oda a 

határozat hatálya alatti időben nem térhet vissza, (ha szívességi lakáshasználaton túl más 
jogcíme nincs, akkor a lakás elhagyására nem kötelezhető, csak arra, hogy tartsa távol 
magát a bántalmazottól),

•	 az ingatlan címét,
•	 annak megállapítását, hogy a távoltartás alatt szünetel a szülői felügyeleti és a kiskorú gyerme-

kekkel a kapcsolattartási joga,
•	 rendelkezést a határozat azonnali végrehajthatóságáról,
•	 rendelkezést arról, hogy köteles magát távol tartani a bántalmazottól, illetve a határozat-

ban megjelölt más személytől, ideértve a közvetlenül vagy közvetve történő bármilyen 
kapcsolatfelvételt,  

•	 figyelmeztetést arról, hogy az ideiglenes megelőző távoltartás szabályainak megszegése 
szabálysértésnek minősül.

3.3. Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat közlése

A határozatot közölni kell a bántalmazottal és a bántalmazóval, részükre át kell adni, illetve 
a lehető legrövidebb úton kézbesíteni kell. Megjelölt cím hiányában a határozat a rendőrségen 
átvehető.

Ha a bántalmazó nem veszi át a határozatot, akkor a meghozatalát követő harmadik napon 
közöltnek kell tekinteni.

A rendőrség a bántalmazott kérésére, illetve a beleegyezésével a határozatot megküldi az 
illetékes családsegítő szolgálatnak, a gyermekjóléti szolgálatnak akkor, ha a bántalmazott ház-
tartásában kiskorú is él. Ezek a szervezetek 24 órán belül kötelesek a bántalmazót és a bán-
talmazottat felkeresni, velük kapcsolatot keresni, intézkedni a kiskorút veszélyeztető helyzet 
megszüntetésére.

3.4. Jogorvoslat az ideiglenes megelőző távoltartó határozattal szemben

Az ideiglenes megelőző távoltartó határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye.
A rendőrség határozatának bírói felülvizsgálatára közigazgatási nemperes eljárásban kerülhet sor 

a törvényben szabályozott eltérésekkel:
•	 a bírói felülvizsgálat a határozat kézbesítésétől számított három napon belül kérhető a bán-

talmazott életvitelszerű tartózkodási helye szerinti helyi bíróságnál,
•	 a kérelemnek halasztó hatálya nincs, de a bíróság a határozat végrehajtását felfüggeszt-

heti,
•	 a bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított három munkanapon belül határoz. 

34 A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 33. § (3) bek.
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4. A megelőző távoltartás

A megelőző távoltartásról a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a további-
akban: Pp.) szabályai szerint, – a Hke. tv.-ben foglalt eltérésekkel – nemperes eljárásban dönt 
a bántalmazott életvitelszerű tartózkodási helye szerinti helyi bíróság.

Az eljárásban az ügyész felléphet, értesítése az eljáró bíróság feladata.
Az eljárást hivatalból kezdeményezi a rendőrség, ha ideiglenes megelőző távoltartást rendelt 

el, valamint kérelmezheti a bántalmazott, illetve a Ptk. 685. § b) pontja szerinti hozzátartozója 
és közeli hozzátartozója.

A bíróság a felek személyes meghallgatását legalább egyszer köteles megkísérelni. A hiva-
talból indult eljárásban a döntéshozatalnak nem akadálya, ha a meghallgatáson személyesen 
egyik fél sem jelenik meg.

Kérelemre indult eljárásban, ha a bántalmazott kérelmező személyesen nem jelenik meg és 
távolmaradását alapos okkal nem menti ki, a bíróság az eljárást megszünteti. A bántalmazó 
távolmaradása nem akadálya a döntés meghozatalának.

Felfüggesztésnek és szünetelésnek nincs helye, hiánypótlást szűk körben, rövid határidővel, 
csak a kérelemre indult eljárásban rendelhet el a bíróság.

Ha az eljárás hivatalból indult, akkor a rendőrség által elrendelt ideiglenes távoltartás alatt 
(kezdő időpontjától számított három napon belül), kérelemre indult eljárás esetén, a kérelem 
beérkezésétől számított három munkanapon belül kell lefolytatnia a bíróságnak.

A megelőző távoltartást a bíróság legfeljebb 30 napra rendelheti el, határozatát közli a jelen 
lévő felekkel, azt írásban átadja nekik.

Ha a bántalmazó nem jelenik meg a meghallgatáson, akkor a bíróság a rendőrség útján 
kézbesíti a határozatot.

A rendőrség által elrendelt ideiglenes megelőző távoltartás hatálya a bíróság megelőző tá-
voltartásról hozott döntésének hatálybalépésével megszűnik.

Az eredeti T.6306. szám alatti előterjesztésben szerepelt a polgári perekben (házassági per, 
gyermek-elhelyezési per, lakáshasználat rendezése iránti per, szülői felügyelet megszüntetése 
iránti per, kapcsolattartás megváltoztatása iránti és birtokháborítási per) elrendelhető távoltar-
tás35, az elfogadott Hke. tv. egy rövid rendelkezést tartalmaz erről. 

Ha polgári perben ideiglenes megelőző távoltartásra okot adó körülményt észlel a bíróság, az 
e tényre vonatkozó adatokat – soron kívül – közli a rendőrséggel (17.§). Ennek további magya-
rázatával adós maradt a jogalkotó, az indokolás mindössze megismétli a Hke. törvény szövegét.

Mivel a perek fajtái a Hke. tv-ben nincsenek nevesítve, bármelyik (nemcsak családi jogi 
tárgyú) polgári perben felmerülhet a rendőrség, illetve a koordinációért felelős szerv értesíté-
sének a kötelezettsége.

Az ideiglenes megelőző távoltartásra vonatkozó tények rendőrséghez továbbításával pár-
huzamosan a bíróság a 2. § (2) bekezdésben előírt koordinációs szerv részére történő jelzési 
kötelezettsége is fennáll.

5. Speciális rendelkezések 

További három rendelkezésre szeretném még felhívni az olvasó figyelmét. Eszerint a tör-
vény a 16.§ (6) bekezdése értelmében, ezekben az ügyekben kizárja a bírósági végrehajtás 
alkalmazását nemteljesítés esetén.36

35 T. 6306. 11. § (4) és II. része
36 Ld. az 1994. évi LIII. törvényt, a bírósági végrehajtásról
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Ennek indoka az, hogy a jogalkotó a távoltartás szabályainak a megszegését elzárással sújt-
ható szabálysértésnek minősítette,37 ezáltal lehetővé téve gyakorlatilag az azonnali kikénysze-
rítést, illetve a határozat nem teljesítése esetén a körülményesebb bírósági végrehajtás helyett 
megteremtették az azonnali rendőri fellépés és áldozatvédelem lehetőségét.

A másik sajátos rendelkezés, hogy önálló szabálysértési tényállást iktattak be a szabálysértési 
kódexbe „Megelőző távoltartás alaptalan kezdeményezése” címmel.38

Az követi el, „Aki valótlan tények állításával a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkal-
mazható távoltartásról szóló törvényben meghatározott – szabálysértésnek vagy bűncselek-
ménynek nem minősülő – hozzátartozók közötti erőszak miatt megelőző távoltartás elrende-
lését kezdeményezi, ha azt a valótlan tények alapján elrendelik, szabálysértést követ el.” (Az 
eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.)39

A rendelkezés indoka nyilvánvalóan az, hogy a távoltartás egyrészt alapvető emberi jogokat 
korlátozó hatósági aktus, ezért csak nagyon körültekintően alkalmazható. Másrészt viszont a vá-
lófélben lévő, gyermek-elhelyezési, kapcsolattartási ügyekben a felek gyakran minden lehetőséget 
próbálnak kihasználni saját „igazuk” bizonyítására, illetve a számukra kedvezőbb helyzet kihar-
colása végett, a jogalkotó ezért csírájában akarta a visszaélésszerű kezdeményezéseket elfojtani. 

A hamis vádat a Btk. már bűncselekménynek nyilvánította akár bűncselekménnyel, akár 
szabálysértéssel vádolnak meg hamisan valakit (Btk. 233-236. §).

A speciális szabálysértési tényállást az indokolja, hogy mint azt fentebb már részletesen 
ismertettem, az ideiglenes és megelőző távoltartás is elrendelhető olyan tények alapján is, 
amelyek nem valósítanak meg bűncselekményt vagy szabálysértést. Ugyanez a helyzet, ha az 
eljárás lefolytatásának akadálya van, például a cselekmény csak magánindítványra üldözendő, 
de az arra jogosult nem terjesztette elő, a távoltartást viszont az előadott (hamis) körülmények 
alapján hivatalból elrendelik (erőszakos közösülés, könnyű testi sértés, zaklatás, stb). 

Fontos kiemelni, hogy a szabálysértést csak a bíróság által elrendelhető megelőző távoltar-
tásra irányuló, koholt tényállással kezdeményezés valósítja meg. Az ideiglenes távoltartás ily 
módon történő kezdeményezése nem minősül szabálysértésnek.

Harmadik fontos kiemelés, hogy a Hke. törvény kiegészíti az illetékekről szóló törvényt és 
az illetékmentes eljárások között szabályozza a távoltartás elrendelésére irányuló eljárásokat.

6. Felhatalmazó, záró rendelkezések

A Hke. tv. felhatalmazása alapján a Kormány a „városi gyámhivatalt” jelölte meg a család-
védelmi koordinációért felelős szervként.40

A 18. § (2) bekezdése a rendészetért felelős miniszter részére adott felhatalmazást az ide-
iglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályai megalkotására. 41

A miniszteri rendelet kevés konkrétummal segíti a végrehajtásban a rendőrséget. A 2. § 
jellemzően feladatul szabja a helyszínen intézkedő rendőr számára, hogy „elsőként a bán-
talmazottat, majd a bántalmazót, végül a tanúkat kell meghallgatni. A meghallgatást úgy kell 
lefolytatni, hogy a bántalmazott, a bántalmazó és a tanú a másik befolyásától mentesen, zavar-
talanul tudja előadni a történteket.”42

37 Beépítve az 1999. évi LXIX. törvénybe, jelenleg hatályos a 2012. évi II. törvény 168.§
38 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről (továbbiakban: új Szabs. tv.) 181.§ (1) és (2) bekezdés.
39 Lényegében ugyanerről szólt a 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről (továbbiakban: régi Szabs.tv) 139/C §
40 207/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1.§ 
41 52/2009. (X.30.) IRM rendelet
42 33-ban hivatkozott IRM rendelet 2. §
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IV. A távoltartással kapcsolatos jogalkalmazási tapasztalatok

1. A rendőrség tapasztalatai 

A Hke. tv. hatályba lépése óta három alkalommal értékelte a rendőrség bűnmegelőzési szol-
gálata az ideiglenes megelőző távoltartással kapcsolatos jogalkalmazási tapasztalatokat. A je-
lentés felmenő rendszerben készül a 37/2009. (OT.22.) ORFK utasításban meghatározottak 
szerint. Az első (távoltartást is értékelő) értékelés 2010 májusában készült. Ez a 2009. októ- 
ber 1. és 2010. május 25. közötti időszakot mutatja be. A következő jelentések már teljes éve-
ket mutatnak be, ilyen a 2011 áprilisában készült (2010. évről) és a 2012 áprilisában készült 
(2011. évről) jelentés.43

A rendőrség által elrendelt ideiglenes megelőző távoltartások számának alakulása44

2009.10.01-től
2010.04.25-ig

2010.01.01.-től
2010.12.31.-ig

2011. 01.01-től
2011. 12.31-ig

Budapesti RFK 22 95 104
Baranya MRFK 13 24 10
Bács-Kiskun MRFK 12 29 14
Békés MRFK 21 29 27
Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK 166 315 426
Csongrád MRFK 48 50 38
Fejér MRFK 46 133 69
Győr-Moson-Sopron MRFK 30 75 58
Hajdú-Bihar MRFK 23 94 79
Heves MRFK 27 26 27
Jász-Nagykun-Szolnok MRFK 74 111 141
Komárom MRFK 48 86 110
Nógrád MRFK 31 61 56
Pest MRFK 30 34 18
Somogy MRFK 32 73 115
Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK 16 108 71
Tolna MRFK 5 17 12
Vas MRFK 30 56 45
Veszprém MRFK 32 31 28
Zala MRFK 14 16 15
Összesen 721 1463 1463

43 7974/2010. ált.  Jelentés a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás 
rendőrségi feladatainak végrehajtásáról (2009. október 1 - 2010. április 25.), továbbiakban: I.sz. Jelentés

  8728/20/2011.ált. Jelentés a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás 
rendőrségi feladatainak végrehajtásáról (2010. január 1 - 2010. december 31.), továbbiakban: II. sz. Jelentés

 12194/2012. ált. Jelentés a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás 
rendőrségi feladatainak végrehajtásáról (2011. január 1 - 2011. december 31.), továbbiakban: III. sz. Jelentés

44 Forrás: ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jelentése: A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkal-
mazható ideiglenes megelőző távoltartás rendőrségi feladatainak végrehajtásáról.
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A megyék adatai nagy szóródást mutatnak. Legnagyobb számban mindhárom vizsgált idő-
szakban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében történt elrendelés, 2010-ben Fejér, majd 2012-
ben Jász-Nagykun-Szolnok megye követte a második helyen. Egyre növekszik az elrendelések 
száma Somogy, Komárom-Esztergom megyében és Budapesten is. Budapest ötödik helyen 
állt mindkét teljes évben az elrendelések számát tekintve.

A jelentések kiemelik, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a megelőző szolgálat nagy 
figyelmet fordít az áldozatok felvilágosítására, ezért a bántalmazottak gyakrabban fordulnak 
a rendőrséghez. (Ez természetesen nem magyarázza az eltéréseket a megyék között, a jelen-
tősen különböző elrendelési gyakoriságot. Mélyebb, alaposabb elemzést igényelne a különb-
ségek értelmezése, az esetleges negatív attitűdök felszámolása.)

A jelentések a NETZSARU-ból kigyűjtött adatokra hivatkozva rögzítik, hogy 2009-ben 
11.833, 2010-ben 12.217, 2011-ben 12.865 esetben folytatott nyomozást a rendőrség olyan 
bűncselekmények miatt, melyek a családon belüli erőszakhoz kapcsolhatók. 

Az elkövetők körében minden évben 86-90% volt a férfi elkövetők aránya. A bántalmazók 
az esetek körülbelül 90%-ában alkoholos befolyásoltság alatt állnak, az esetek felében a bán-
talmazottak is ittasak voltak.

Az elrendelt nyomozásokat tekintve bűncselekményi oldalon mindhárom évben a testi sér-
tés vezet (3000-nél több eset), ezt követi 2009-ben a kiskorú veszélyeztetése, 2010-től a zak-
latás, majd a garázdaság.

(Ki kell emelni, hogy a zaklatás 2008. január 1. óta van a Btk-ban, azóta két alkalommal is 
bővült a tényállása, új elkövetési magatartásokkal egészítették ki. 2010. május 1-jén és 2011. 
január 1-jén változott a tényállás tartalma, így összehasonlításra nincs lehetőség.)

Jellemző a szociálisan hátrányos helyzet, az alacsony iskolai végzettség, szerényebb anyagi 
körülmények, munkanélküliség, a konfliktuskezelési készség hiánya.

Mindhárom jelentés kiemeli, hogy kifejezetten hiányzik a bántalmazotti körből a „volt élet-
társ” meghatározás.

Az utóbbi évtizedben kifejezetten általánossá vált a társadalomban a házassági kötelék nél-
küli együttélés, amely kapcsolatok éppúgy megromolhatnak, mint a házasságok. A „volt be-
jegyzett élettárs” viszont bekerült a Hke. tv.-be, de az ilyen együttélés viszonylag kis számban 
fordul elő a bejegyzés nélküli élettársi kapcsolatok számához viszonyítva.

Ugyancsak szerepel mindhárom jelentésben, hogy a Gyermekek védelméről szóló törvény 
(1997. évi XXXI. tv.), illetve a Hke. tv. ugyanazt az intézményi és foglalkozási kört nevesíti a 
jelzőrendszer együttműködőiként és az a tapasztalat, hogy – bár mindenki tanulja a távoltar-
tással kapcsolatos feladatait – az együttműködés egyre „összecsiszoltabban” működik.

2010-ben a bűnmegelőzési szolgálat elindította a „Képzés az áldozatvédelem és a családon 
belüli erőszak kezelése területén” projektet, azzal a nem titkolt céllal, hogy elősegítse a szem-
léletváltást a rendőri állomány körében.

A II. sz. Jelentés az egyes megyék közötti eltérésekre is utalva kiemeli „A Hke. tv. megfo-
galmazása alapján nagyon nehéz eldönteni, hogy mikor, milyen esetek  észlelésekor kell al-
kalmazni az ideiglenes megelőző távoltartást. A törvény a rendőr ítélőképességére, belátására 
bízza a döntést. Rendőreink ítélőképessége, ingerküszöbe e téren is széles skálán mozog, mely 
attól is függ, hogy milyen társadalmi közegben, családi légkörben szocializálódtak. A képzés 
egyik fontos feladata volt, hogy e széles skálát szűkítsük, társadalmilag elvárható mederbe 
tereljük.”

A III. sz. Jelentés állapítja meg azt, hogy az eltelt idő elegendő volt ahhoz, hogy „az állo-
mány az azonnali, helyszíni intézkedés létjogosultságát ne kérdőjelezze meg, … viszont aggá-
lyosnak véli a határozat meghozatalát akkor, ha az eltiltás valakit a munkahelyétől is korlátoz”, 
(például a családi háznál van az a műhely, ahol a bántalmazó mindennapi munkáját végzi). 
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Ugyancsak dilemmát okoz a téli időszakban elrendelt eltiltás, ha a bántalmazónak nincs 
hová mennie (a falvakban nincs hajléktalanszálló, anyaotthon, a legközelebbi esetenként 40-
50 km-re található, éjszaka nincs tömegközlekedés, stb). Az eltiltottak leginkább rokonoknál 
húzzák meg magukat, de gyakran előfordul, hogy a bántalmazásról ezek a rokonok már régóta 
tudnak, s nem fogadják be a számukra sem kívánatos, gyakran ittas erőszakoskodót.

Konkrét esetben a békéscsabai rendőrkapitányság munkatársai vittek el egy eltiltottat a vá-
rosi hajléktalanszállóra éjjel egy órakor, akkor és ott szembesültek azzal, hogy csak két hétnél 
nem régebbi tüdőszűrő igazolással lehet befogadni bárkit is, ezért a vasútállomásra szállítot-
ták, ahol semmilyen egészségügyi igazolás nem szükséges.

Mindhárom jelentés kiemeli, hogy az alaputasítás szerint az ideiglenes megelőző távoltartás 
elrendelése többletköltséget nem okozhat. Ez az előírás a gyakorlatban végrehajthatatlan: el-
sőként az intézkedő járőr érkezik a helyszínre, kérésére a kiadmányozásra jogosult parancsno-
kot küldi az ügyelet és/vagy ha helyszínes bűncselekmény történt, akkor a helyszínelést végző 
technikus, a helyszínelést végző nyomozó ugyancsak kivonul. Javultak a feltételek azzal, hogy 
a rendőrségi törvény 2010. III. 24. óta lehetővé teszi az előállítását annak, akivel szemben ide-
iglenes megelőző távoltartás elrendelésének van helye.45 Ezzel, (bár ez is okozhat többletkölt-
séget) jelentősen egyszerűbbé vált az eljárás az esetek döntő többségében, hiszen nem kell a 
helyszínen „viaskodni” a fentebb már idézett arányok szerint ittas érintettekkel, számítógépen 
lehet feldolgozni az ügyet, stb. Nincs feltétlenül szinkronban a gyermekvédelmi törvény 17.§ 
(2) bekezdés a) pontja és a Hke. tv. 9. § (3) bekezdése.46

A gyermekvédelmi törvény feltétel nélkül előírja, hogy a jelzőrendszerbe tartozó szerve-
zetek alkalmazottainak (fegyelmi felelősség terhe mellett) kötelező a jelzésadás, ha kiskorú 
veszélyeztetettségét észlelik, a Hke. törvény szerint ezt a bántalmazott kérésére vagy beleegye-
zésével tehetik csak meg. A gyermekvédelmi törvény egyértelműen kógens szabályt tartalmaz, 
ezzel szemben a Hke. törvény megfogalmazása nem egyértelmű. Értelmezhető úgy, hogy a 
(kiskorú nélküli) családban a konfliktuskezeléshez a bántalmazott szuverén joga a családsegítő 
szolgálattól való segítségkérés, ezért kell a hozzájárulása. Erre azonban nincs szükség, ha a 
kiskorú a veszélyeztetett. Az összetett mondatban a két almondatot elválasztó vessző megen-
gedi ezt az értelmezést is.

A jelentések megállapítják, hogy a közösen használt ingatlan tulajdoni, használati viszonya-
inak megállapításához az esetek túlnyomó többségénél a felek nyilatkozatát tudják figyelembe 
venni, illetve kénytelenek azt elfogadni. Ez gondot jelent, ha a bántalmazó nincs a helyszínen, 
okiratok pedig nem állnak rendelkezésre. Gondot okoz gyakran a jelzőrendszeri tagoktól, 
illetve a családvédelmi koordinációért felelős szervektől (továbbiakban városi gyámhivatalok) 
érkező jelzések, iratok, meghallgatási jegyzőkönyvek mikénti kezelése.

Az iratok gyakran olyan késedelemmel érkeznek a rendőrségre, amikor az ideiglenes meg-
előző távoltartásnak már nincs igazán helye és értelme sem, mert időközben helyreálltak a 
családi kapcsolatok. 

A Hke. tv. céljából, rendeltetéséből álláspontom szerint az következik, hogy a rendőrség be-
avatkozására az  azonnali veszélyhelyzet elhárítása céljából akart hatáskört telepíteni a jogalkotó.

Ezzel ellentétes álláspont is ismert: „amennyiben a rendőrség előtti eljárásban a bántal-
mazott (aki egyben a megindult büntetőeljárás sértettje is) kéri a távoltartás elrendelését, a 
rendőrségnek azt kell megállapítania, hogy a bántalmazóra és a bántalmazottra kiterjed-e a 
Hke. tv. hatálya és megvalósult-e a törvény 1. §-ában definiált hozzátartozók közötti erőszak. 
Amennyiben igen, úgy el kell rendelnie az ideiglenes megelőző távoltartást függetlenül attól, 

45 1994. évi XXXIV. tv. a rendőrségről 33. § (2) bekezdés g) pontja
46 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről 17. § (2) bek. a) pontja, Hke. tv. 9. § (3) bek.
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hogy a bántalmazott (adott esetben sértett) ezirányú kérelme az éppen meginduló büntetőel-
járás vagy a hatósági eljárás során tett tanúvallomásában hangzott el.”47

Általában elfogadható ez az álláspont, azonban gyakran előfordul, hogy csak hónapok, évek 
múlva (például egy bontóper során) derülnek ki korábbi abúzusok, ezeknél már a törvényben 
szereplő „helyszíni intézkedés” lehetősége fel sem merül, a jövőbeli jogalkotásban indokolt 
az egyértelmű szabályozás.

Ennek szükségessége egyébként az I. Jelentésben, mint az ORFK vezetői utasítás kiegészí-
tésére vonatkozó feladat jelenik meg.48

Ugyanis, ha elfogadjuk, hogy a rendőrség minden hozzá érkező kezdeményezést közigaz-
gatási ügyként kell, hogy kezeljen és érdemi döntést kell hoznia, az adott esetben lényegesen 
lelassíthatja az ügy megoldását. Amennyiben a rendőrség nem találja megalapozottnak és/
vagy indokoltnak az azonnali/ideiglenes megelőző távoltartás elrendelését és erről alakszerű 
közigazgatási határozatban dönt, erről a Hke. tv. eltérő rendelkezése hiányában – jogorvoslati 
kérelem esetében –, az általános (Ket.) szabályok szerint a felettes közigazgatási hatóság dönt. 
Ezzel szemben, ha a rendőrség a Hke. törvényben meghatározott hozzátartozó ezirányú ké-
relmét tartalmazó iratokat a megelőző távoltartás elrendelésére jogosult bírósághoz teszi át, az 
odaérkezéstől számított három munkanapon belül döntés születhet a kérelemről.

A jogszabály céljának és szellemének ez a megoldás felel meg, de nem szerencsés, hogy ha 
a jogalkalmazó a „szellemiséget” próbálja megfejteni.

A Jelentések megemlítik a keletkezett iratok „öszvér” jellegét. Amennyiben a helyszíni in-
tézkedésnél már egyértelmű, hogy bűncselekmény történt, a helyszíni szemle, a helyszíni ta-
núkihallgatások is a Be. szabályai szerinti nyomtatványokon készülnek és gyakorlatilag „előz-
ményi iratként” kerülnek átemelésre az ideiglenes megelőző távoltartás iratai közé és képezik 
a meghozandó közigazgatási határozat alapját.

Mindhárom Jelentésben felvetődik, hogy indokolt lenne szabályozni, mit vihet el a távoltar-
tott, azt mennyi ideig „szedegetheti” össze rendőri biztosítás mellett. A belső utasítás kiegészí-
tése indokolt azzal is, hogy ha az előállítás alatt döntöttek az ideiglenes távoltartásról és vissza 
kell menni a személyes tárgyakért, az csak rendőri kiséret mellett történhet. (A mintaként 
használt osztrák modellben ezt szabályozták.) Itt nincs rá utalás, miként arra sincs, hogy ha 
a kérelem alapján csak a bíróságon indul eljárás – tehát nem előzi meg ideiglenes megelőző 
távoltartás –, arról, illetve az elrendelő határozatról a rendőrséget, gyámhatóságot kell-e érte-
sítenie a bíróságnak.

Az egyik legfontosabb fogyatékossága a távoltartási törvénynek, hogy ellentétben az oszt-
rák modellel, egyáltalán nem rendelkezik arról, kell-e és ha igen, kinek, melyik szervnek elle-
nőriznie a távoltartás megtartását.

A büntetőeljárásban elrendelhető távoltartásnál a bíróság kötelezheti a terheltet, hogy meg-
határozott időközönként jelentkezzen a rendőrségen, ezzel szemben a Hke. tv.-ben nincs ilyen 
rendelkezés, és sem a Rtv, sem más jogszabály nem tartalmaz ilyen felhatalmazást. A távol-
tartó határozat szabályainak megszegése szabálysértés ily módon vagy bejelentésre vagy csak 
véletlenszerűen jut a hatóság tudomására.49

(Ausztriában az első három nap alatt a rendőrség legalább egyszer köteles a helyszínen elle-
nőrizni a rendelkezés betartását. A megszegése 360 €-ig terjedő pénzbírság, illetve az elkövető 
őrizetbe is vehető. A kulcsait a rendőrségen le kell adnia.) 50

47 Tóth Éva: Szabadíts meg a Gonosztól! A távoltartás dilemmái, Ügyészek Lapja, 2011. évf. 9. sz. 24. o.
48 ORFK. I. Jelentés 8. o.
49 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről és a szabálysértések nyilvántartásáról, 168. §
50 Kemény: i.m. 2006. 6. o.
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A rendőrség gyakorlatában előfordult, hogy a bírósági meghallgatásra idézés kézbesítésekor 
a csengetésre az eltiltott jött ki a családi házból megnézni, hogy ki érkezett.

A rendőrségen összességében kialakulóban van egy olyan gyakorlat, amely továbbfejleszt-
hető. Mindenképpen „finomhangolásra” és általános „ráhangolódásra” van szükség egyebek 
között csak az elrendelés számadatai által jelzett területileg eltérő joggyakorlat egységesítése 
érdekében.

2. Ügyészségi tapasztalatok

Az ügyészség részéről publikált értékelések részben a jogintézmény megismertetetését szol-
gálják, de már születtek elemzések is, amelyek leginkább a rendőrség és a bíróság illetve a 
jelzőrendszerhez tartozó szervek joggyakorlatának egységesítését, törvényességét hivatottak 
előmozdítani.

Maga a Hke. tv. az ügyész részére biztosítja a fellépés lehetőségét minden további részlete-
zés nélkül. Az ügyészség tehát a részére az ügyészségi törvényben, illetve a Rtv-ben, a Ket-ben 
és a Pp-ben, valamint az egyes szakhatóságok feladatait szabályozó törvényekben  biztosított 
jogosítványai alapján tud fellépni.

Az ügyészség szerepét, felelősségét, jövőbeli aktívabb fellépését is elősegítheti a Kúria EHP 
2012. 3 sz. alatt közzétett határozata.

A Kúria hivatkozott határozata rámutat, hogy a nemperes eljárásokról szóló 1958. évi 5. tvr. 
17. § (3) bek. értelmében az ügyész fellépésére a Pp. szabályait kell alkalmazni. A Pp. 9. § (1) 
bekezdése szerint az ügyész – a felek rendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett – kere-
setet indíthat, ha a jogosult jogainak védelmére bármely okból nem képes.

A Hke. tv. nem jogosítja fel az ügyészt önálló keresetindítási joggal. Amennyiben azonban 
az eljárás hivatalból indul, azaz például ideiglenes megelőző távoltartást rendelt el előzetesen 
a rendőrség, akkor az ügyészi fellépés nem korlátozódik a jogai érvényesítésében korlátozott 
személy érdekei előmozdítására.

A Hke. törvényt az Országgyűlés az élethez, testi épséghez és az emberi méltósághoz fűző-
dő, minden embert megillető alapvető emberi jogok védelmében hozta. A törvény 13. §-ának 
(5) bekezdése széleskörű, korlátozás nélküli fellépési lehetőséget biztosít az ügyész számára, 
állapítja meg a Kúria határozata.

Rámutat arra is, hogy a bántalmazottak kiszolgáltatott helyzetét, jogaik érvényesítésének 
korlátozott lehetőségét a jogalkotó eleve vélelmezte. Ennek megfelelően az ügyész feladata 
nem szűkül le a bántalmazottak jogainak előmozdítására, a hivatalból indult eljárásban a bán-
talmazott nincs is klasszikus értelemben a fél, a kérelmező pozíciójában.

(Az alapügyben a rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartásról határozott a férj ellen, aki 
a közös lakásban bántalmazta a feleségét, közös kiskorú gyermeküket, valamint az anyósát. 
A rendőrségi határozat az anyósra nem terjesztette ki a távoltartó rendelkezést. A hivatalból 
indított megelőző távoltartás iránti eljárásban az ügyész fellépett, és indítványozta, hogy a 
feleség és a gyermek mellett az anyós tekintetében is állapítsa meg annak bántalmazotti mi-
voltát és rendelje el a távoltartást az ő érdekében is. A bíróság az indítvány anyósra vonatkozó 
részét figyelmen kívül hagyta. Ügyész fellebbezés után a másodfokú bíróság sem osztotta 
az ügyészség álláspontját, az indítványt elutasította azzal az indokkal, hogy nem indíthat az 
ügyész keresetet olyan jog iránt, amelyet csak jogszabályban meghatározott személy érvénye-
síthet. A megyei főügyészség felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyet a Legfőbb Ügyészség 
is fenntartott.)
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Összegezve az elvi határozat megállapításait: önálló keresetindítási joga nincs az ügyésznek 
a megelőző távoltartás elrendelése végett, azonban a már folyamatban lévő, illetve hivatalból 
indított eljárásokban korlátozás nélküli a fellépési lehetősége. A hivatalból indított eljárások-
ban egyik bántalmazottnak sem kell kérnie az eljárás megindítását, még annak az érintett-
nek sem, akinek a vonatkozásában a rendőrség a távoltartásról elmulasztott rendelkezni. Az 
ügyész fellépése, fellebbezése az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. tv.   1. §-ának (2) be-
kezdésén alapul, mely szerint az ügyészség a jogszabályok megsértése esetén – a törvényben 
meghatározott esetekben és módon –, fellép a törvényesség érdekében (EHP. 2012. 3.). 51

A megyei főügyészség tapasztalatait összegző tanulmányból több, továbbgondolásra is ér-
demes megállapítás hasznosítható: az ügyészi tapasztalatok szerint az ügyfelek között gyorsan 
elterjedt, hogy létezik ez a gyors és hatékony eszköz a családi problémák kezelésére és egyre 
több a visszaélésszerű kezdeményezés, különösen vagyonmegosztási perekben.52

A rendőrségi gyakorlatot az ügyészség törvényességi felügyeleti jogkörben eljárva felügyeli, 
hiányosság, törvénysértő gyakorlat esetén jelzéssel, súlyosabb esetben felszólalással él. Hiá-
nyosságként értékelte: a rendőrség gyakran nem dönt a Hke. tv. 6. § (2) bekezdésével a hatás-
körébe utalt ideiglenes megelőző távoltartó határozat elrendelése tárgyában. A hibás gyakorlat 
kivétel nélkül abban nyilvánult meg, hogy „a rendőrség, a hozzá benyújtott távoltartás iránti 
kérelmet átiratban megküldte az illetékes városi bíróságnak a megelőző távoltartás iránti eljá-
rás lefolytatása végett.”53 (Ezzel kapcsolatos álláspontomat a rendőrségi tapasztalatoknál már 
kifejtettem.)

De lege ferenda, a jövőbeli jogalkotás számára mintaként szolgálhatna egy olyan megoldás, 
mint például a szabálysértési törvénynek az elzárással is sújtható szabálysértések tekintetében 
bevezetett rendszere: a bírósági eljárást minden esetben megelőzi a rendőrség úgynevezett 
előkészítő eljárása.54 Ugyancsak megoldás lehetne, ha eljárás kezdeményezési kötelezettséget 
kapna a családvédelmi koordinációs szerv a megelőző távoltartás tekintetében és a rendőrség-
nek csak az azonnali beavatkozást igénylő ideiglenes megelőző távoltartási eljárásra terjedne 
ki a hatásköre.

További hiányosságként állapítja meg a tanulmány, hogy a rendőrségi határozat gyakran 
nem rendelkezik a bántalmazó szülői felügyeleti jogának és a közös kiskorú gyermekkel való 
kapcsolattartási jogának a szüneteléséről (Ket.72. § (1), illetve Hke. tv. 8. § e.), illetve nem 
mindig tisztázzák a gyermekek jogállását: melyik a közös, illetve külön-külön gyermek, stb.

A rendőrségi határozatok indokolása nem tartalmaz tényállást vagy nem a teljes tényállást 
tartalmazza, nincs pontosan megjelölve, kik az ügyfelek, pontos adataik, olyanok is ügyféli mi-
nőséget kapnak, akik az iratok alapján tanúi az eljárásnak, megszegve ezzel a Ket. 72. §-ában 
foglaltakat.

A „volt élettárs” az ügyészség szerint is egyértelműen hiányzik a Hke. tv-ből. Ez utóbbit 
alátámasztja, hogy a KSH adatai szerint 2005-ben az élveszületettek 34,9%-a, 2010-ben vi-
szont már 40,8%-a született házasságon kívüli élettársi kapcsolatból. Ebből áttételesen ugyan, 
de következtetni lehet arra, hogy a „volt házastársak” mellett arányaiban hasonló lehet a „volt 
élettársak” részvétele a családon belüli erőszak eseteiben.55

Más elemzők is erre a következtetésre jutnak. „Sajnálatos módon a törvény nem veszi fi-
gyelembe, hogy manapság jóval magasabb a lazább élettársi kapcsolatok száma. … Ez a ren-

51 Kúria Pfv. II. 22.341/2011.
52 Alföldi Ágnes Dóra: Szemelvények az ügyészség ideiglenes megelőző és megelőző távoltartás alkalmazása során 

kialakult gyakorlatából, Családi Jog, IX. évfolyam 2. szám 2011. június 34-39. o.
53 Alföldi Ágnes Dóra: i.m. 35. o.
54 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről 117.§
55 http://statinfo.ksh./statinfo/haViewer.jsp 
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delkezés nincs összhangban a jogszabály szellemiségével, hiszen élettársak között is nagyon 
gyakran alakul ki – közös hitel, közös lakás, közös cég, stb –, olyan helyzet, hogy a kapcsolat 
megszakadása után is kénytelenek együtt élni a régi közös ingatlanban…. Szintén nem veszi 
figyelembe a jogalkotó azt a helyzetet, amikor – akár több generáció együttélése folytán –, 
olyan személyek között valósul meg az erőszak, akik ebből a felsorolásból kimaradnak (sógor, 
vő, keresztapa, stb.).56

A megelőző távoltartással kapcsolatos jogértelmezési probléma a hivatalból, illetve kére-
lemre indult eljárások rendszeres összekeverése.

Ha hivatalból indult az eljárás, akkor érdemi döntés az elrendelés vagy az elrendelés mel-
lőzése. Ehelyett gyakori hiba, hogy a bíróságok eljárást megszüntető végzést hoznak. „A hi-
vatalból induló eljárásoknál a bírósági nemperes eljárás nem kérelemre indul, az eljárásban 
nem kérelmezőről és kérelmezettről, hanem a Hke. tv. szóhasználata szerinti bántalmazóról 
és bántalmazottról van szó. Ebből eredően a bántalmazotti kérelmet nem értékelheti a bíróság 
kérelemtől való elállásként még akkor sem, ha megegyezik a jelen lévő bántalmazó nyilatko-
zatával.” 57

Hasonló problémákat tár fel  Geréby Zsuzsanna, aki kifejti: „Mivel nemperes  ügy, ezért 
álláspontom szerint kérelmező és kérelmezett az elnevezés…, szomorú tény, hogy egy jogsza-
bály alkalmazása során vitás kérdésként merülhet fel a felek elnevezése… a törvény 15.§ (3) 
bekezdése alkalmazza a „bántalmazott kérelmező” kifejezést… Azonban egy bírósági eljárás-
ban prejudikáló … a bántalmazó és bántalmazott kifejezés használata… (mások szerint)….
nem kellene félni a bántalmazó és bántalmazott kifejezések használatától, az eltérő megneve-
zéssel pont a lényeg vész el.58

Gyakori hiba az is, hogy hivatalból indult eljárásban arra hivatkozva hoznak megszüntető 
végzést, hogy a bántalmazott vagy egyik fél sem jelent meg. (Ellentétben a Hke. tv. 15.§ (2) 
bekezdéssel, amely szerint a döntéshozatalnak hivatalból indult eljárásban nem akadálya a 
felek távolmaradása.) 59

Az ügyészi fellépés, fellebbezés, felülvizsgálat kezdeményezése segíti a jogalkalmazási gya-
korlat egységesítését, a törvény helyes értelmezését. A törvény személyi hatályának, illetve a 
határidők számításának mikénti értelmezését segíti a BH 2011. évi 311. sz. jogesete (vázlato-
san ismertetem).

A bántalmazó és a bántalmazott élettársak voltak, két gyermekük született, akik kiskorúak. 
Kapcsolatuk megromlott, rendszeres volt a tettlegesség, emiatt a gyermekeket a jegyző véde-
lembe vette és édesanyjuknál helyezte el ideiglenes hatállyal, megállapítva, hogy ezalatt az apa 
szülői felügyeleti joga is szünetel. 2010. június 16-án a bántalmazott a rendőrséget hívta, mivel 
volt élettársa hajnalban zörgetett (új lakhelyük) ablakán, megfélemlítve őt és gyermekeiket.

A rendőrség június 16-án ideiglenes távoltartó határozatot hozott, eltiltva volt élettársától és 
közös kiskorú gyermekeiktől, egyidejűleg kezdeményezte a megelőző távoltartás elrendelését. 
Június 18-án a bíróság az eljárást megszüntette a felek meghallgatása nélkül arra hivatkozva, 
hogy a „volt élettárs” nem tartozik a törvény hatálya alá.

Az ügyészi fellebbezés: felderítetlen a tényállás, a kiskorú gyermekek tekintetében nem 
vizsgálta a bíróság a családon belüli erőszak megvalósulását, holott a védelembe vételre az 
iratokban is van utalás.

56 Mantz-Kelemen Kata Réka: A megelőző távoltartás gyakorlati alkalmazásának problémái a bíróságok szemszö-
géből, Jogi Fórum 2012.03.13.

57 Alföldi Ágnes Dóra: i.m. 37. o.
58 Geréby Zsuzsanna: i.m. 7. o.
59 Alföldi Ágnes Dóra: i.m. 37. o.
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A megyei bíróság az elsőfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezte és utasította azt az 
eljárás folytatására és új határozat meghozatalára, (az ügyészi fellebbezést megalapozottnak 
találta).

Az elsőfokú bíróság személyes meghallgatás után megállapította, hogy az élettársi kapcsolat 
korábban megszűnt, így a bántalmazott már nem tartozik a Hke törvény hatálya alá. Közös 
kiskorú gyermekeik sérelmére azonban a bántalmazó elkövette a hozzátartozók közötti erő-
szakot, ezért a távoltartást 30 napra elrendelte, visszamenőleg a bántalmazás napjától számítva 
(augusztus 19-én, amikor a 30 nap már több, mint egy hónapja eltelt!).

Újabb ügyészi fellebbezés: a másodfokú bíróság mindössze az eltiltás kezdőnapját változ-
tatta meg, éspedig úgy, hogy nem június 16-ától, hanem június 18-ától, amikor is az elsőfokú 
bíróság a hatályon kívül helyezett végzését hozta. Addig a rendőrség ideiglenes távoltartó 
határozata volt hatályos. Egyebekben az elsőfokú bíróság döntését megalapozottnak és tör-
vényesnek találta.

Az ügyészség felülvizsgálati kérelemmel támadta meg a jogerős határozatot, amit a Legfel-
sőbb Bíróság teljes egészében osztott, elvi éllel állapítva meg, hogy a visszamenőleges hatályú 
másodfokú végzés jogszabálysértő, ezért azt hatályon kívül helyezte és a megelőző távoltartás 
elrendelését mellőzte.

„A törvény céljával nyilvánvalóan ellentétes, hogy a bíróság olyan időszakra állapítsa meg 
a maximum 30 napos megelőző távoltartást és kötelezze a bántalmazót különböző cselek-
ményekre, illetve cselekményektől való tartózkodásra, ami jóval megelőzi a bíróság határoza-
tának keltét, az abban foglaltak hatályosulása nyilvánvalóan lehetetlen …, amennyiben … a 
hozzátartozók közötti erőszak elkövetésének a veszélye a határozatig megszűnt, a távoltartás 
elrendelésének mellőzése szükséges.”60

Az ilyen jogalkalmazási hibák feltehetően ritkábban fordulnának elő, ha a jogalkotó kohe- 
rens szabályrendszert alkotott volna, soronkívüliséget előírva mind az első, mind a másodfo-
kú eljárásra.

3. A bíróságok jogalkalmazási tapasztalatai

„Bírósági oldalról az alkalmazás gyakorlati problémái arra az általános, a magyar jogalkotás-
ra jellemző problematikára vezethetők vissza, hogy az eljárások gyorsítása érdekében hozott 
törvények ─ ebbe a körbe tartoznak a kis értékű perek, a megelőző távoltartás rövid határidői 
is ─ által nem szabályozott kérdésekre a Polgári perrendtartás szabályait kell alkalmaznunk. 
Vagyis: gyors eljárási cselekményekhez hozzárendeljük a lomha, sok tekintetben már megha-
ladott, korszerűtlen eljárási szabályokat, amelyek végül mégis az eljárás elhúzódásához vezet-
nek… Bármilyen jogszabályról legyen is szó, a nemes célok nem elegendőek a jogszabály jó 
hatályosulásához, a szellemiség nem váltja ki a szükséges normaalkotási folyamatot, mely a 
technikai részleteket is magában foglalja.”61

A fenti megállapítás általában is jellemző az e tárgykörben megjelent publikációkra. A bíró-
ságok részéről megszólalók már a Hke. tv. hatályba lépése előtt nagyon komoly hiányosságo-
kat vetettek fel, ezeket vázlatosan fentebb ismertettem. A gyakorlat ezeket vissza is igazolta., 
a törvény azonban hatályba lépett, folyamatosan érkeznek az ügyek és a bíróságoknak dön-
teniük kell.

60 BH 2011. évi 311. sz. jogeset 4. o.
61 Gyengéné Nagy Márta: A megelőző távoltartás bírósági gyakorlata Családi Jog IX. évfolyam 2. szám 2011. június 

33. o.
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A határidők pontos megfogalmazása, ellentmondásos egymáshoz rendelése egyértelműen 
nehezíti a bíróságok munkáját.

Maga a Hke. tv. a határidőket, határnapokat meglehetősen eklektikusan kezeli.
1.) A rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartást 72 órára rendeli el (Hke. tv. 6.§ (4) bek.). 

Arról, hogy mi a kezdő és mi a befejező időpont, nincs rendelkezés, illetve arról sincs, hogy 
ezt a határozatban meg kell-e jelölni, és ha igen, akkor hogyan (óra, perc) kell megjelölni. Ez 
a helyszínen meghozott és a jelenlévő feleknek átadott (kihirdetett, kézbesített) határozat ese-
tében lehet például a kézbesítés (átadás) feljegyezhető időpontja, de nyitva marad a kérdés a 
jelen nem lévő bántalmazó tekintetében, akit esetleg meg sem találnak órákig, napokig.

Amennyiben előállítják a bántalmazót, a büntetőeljárásbeli számítási mód automatikus 
alkalmazása – személyes szabadság korlátozás kezdő időpontja – pontos időmeghatározást 
eredményez.

2.) A határozat „meghozatalát” követő 24 órán belül kell a családsegítő szolgálatot, a gyer-
mekjóléti szolgálatot, stb értesíteni (Hke. tv. 9. § (4) bek.).

Miért kell a „meghozatal” időpontját rögzíteni? Nincs rá előírás! A „24 óra” az huszonnégy 
óra és az egy pontosan meghatározható időtartam, csak nem tudjuk a kezdő időpontot meg-
ragadni.

3.) Ha a bántalmazó a határozatot nem veszi át a rendőrségen, a „meghozatalát” követő har-
madik napon „közöltnek” kell tekinteni (Hke. tv. 9.§ (1) bek). E határidő elmulasztása ellen… 
igazolásnak van helye. Kérdés, hogy mikortól kezdődik az elmulasztás?

4.) A határozat bírósági felülvizsgálatát a határozat „kézbesítésétől” számított három napon 
belül lehet kérni (Hke. tv. 12.§ (2) bek.) A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított 
három munkanapon belül határoz.

5.) A bíróságnak az eljárást az ideiglenes megelőző távoltartás kezdő időpontjától számított 
három napon belül, kérelemre indult eljárás esetén a kérelem beérkezésétől számított három mun-
kanapon belül le kell folytatnia (Hke. tv. 15. § (6) bek). A Pp. 103.§ szerint azonban a napokban 
megállapított határidőbe a kezdőnap nem számít bele, így viszont lejárhat a rendőrség által 
elrendelhető 72 óra anélkül, hogy a bíróság a megelőző távoltartásról döntött volna. A fenti 
kiemelésekből is látszik, hogy maga a törvény tartalmaz néhány értelmezésre szoruló megfo-
galmazást.

A bíróság jogalkalmazásában további gondokat is okoz, amikor a Hke. tv.-ben nem szabá-
lyozott határidők tekintetében a Pp előírásait kell alkalmazni. A legtöbb kritika a megelőző 
távoltartást elrendelő határozat elleni fellebbezést érinti. A másodfokú bíróságra – külön ren-
delkezés hiányában –, a Pp szerinti 15 napos fellebbezési határidőt követően (még 8 nap, amíg 
az ellenérdekű fél a fellebbezésre nyilatkozik) kerül felterjesztésre az ügy, így gyakorlatilag a 
fellebbezés azt a funkcióját, hogy például megakassza a jogsértő határozat végrehajtását, nem 
tölti be. További gondokat okozhat – és mint azt az  ismertetett BH62 tükrözte, okoz is –, mi a 
teendő, ha a másodfok például hatályon kívül helyezi az elsőfokú határozatot és megismételt 
eljárásra utasítja a helyi bíróságot.

A határidőket tehát indokolt lenne pontosítani, harmonizálni és a másodfokú eljárásban is 
lerövidíteni, hogy ne sérüljön ténylegesen a jogorvoslathoz való jog (azaz ne csak elvi lehe-
tőség legyen). A bántalmazó és a bántalmazott fogalmának pontosítása is újragondolandó.63

A cselekvőképes hozzátartozókon kívül megfontolandó a korlátozottan cselekvőképes 
(cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezett) bevonása a bántalmazói körbe, 

62 BH 2011. 311. sz. jogeset
63 Mantz-Kelemen Kata Réka: A megelőző távoltartás gyakorlati alkalmazásának problémái a bíróságok szemszö-

géből, Jogi Fórum (2012.03.13.) 4. o.
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különösen akkor, ha csak egyes ügycsoportokra mondták ki a korlátozást. Egyáltalán nem 
biztos, hogy nem tudja felmérni a cselekménye súlyát és következményeit. A volt élettársról 
már több helyen is írtam a korábbiakban. Az előzetes normakontroll keretében hozott Alkot-
mánybírósági döntés a bántalmazotti kör pontosítását is indokoltnak tartotta, viszont a „volt 
élettárs” mind a családi jog, mind a polgári jog (öröklési jog várható változása) alapján elég 
egyértelműen behatárolható. Az esetszámok alig különböznek a volt házastársak és a volt 
élettársak között.

Van olyan nézet, hogy (nyilván az AB döntés ellenére vagy annak megfelelő további ponto-
sítással) indokolt lenne az élettársi szintű kapcsolatot el nem érő baráti, volt baráti viszonyban 
élőkre is kiterjeszteni a törvény hatályát, hiszen léteznek olyan lazább jellegű kapcsolatok, 
melyek … közeli, intim szférát is felölelő érzelmi kapcsolatot jelentenek, de nem merítik ki az 
élettárs fogalmát.”64

Számtalan törvényességi aggály merül fel a hagyományos jogalkalmazásra berendezkedett 
polgári ügyszakos bírákban az idézés kellően nem szabályozott „rövid utas” megoldásait il-
letően. Ez csak látszólagos formai kérdés, nagyon komoly törvényességi aggályok is felme-
rülnek, amikor a fél (felek) nem jelennek meg. Nem mindegy – a jogkövetkezmények miatt 
sem –, hogy tudta, csak szándékosan maradt távol, vagy nem is volt abban a helyzetben, hogy 
elmenjen a meghallgatásra, mivel nem érték el. Mindenki a rendőrség segítő közreműködését 
említi, ami tényleg így lehet, de a feladatok egyértelműbb megfogalmazásával elkerülhetők 
lennének ezek a dilemmák. Pontosítást igényelne a törvényben, mennyire járhat el „hivatal-
ból” a bíró a kérelemre indult eljárásban. Amennyiben a kérelmező/bántalmazott eláll az 
indítványtól, de a bíróság a kiskorú gyermekre tekintettel indokoltnak tartaná az elrendelést, 
vajon megteheti-e?

V. Összefoglalás, javaslatok

Dolgozatomban megkíséreltem röviden összefoglalni, milyen okok vezettek a távoltartás 
bevezetésére a magyar jogrendszerben.

A világ fejlettebb régióiban is huzamos idő kellett ahhoz, hogy az alapvető szabadságjogok 
korlátozásával is járó intézmény áttörje az e jogokat abszolutizáló jogfelfogás ellenállását. 
Olyan tabuk is továbbélnek, mint a családon belüli viszonyok magánügyként kezelése, a „ne 
beszéljünk róla”, „nem az állam feladata” nézetek elterjedtsége.

Magyarországon a rendszerváltást követően az egyéni szabadságjogok biztosítása, a terhelti 
pozíciói „jogállami” kezelése került előtérbe, és csak azt követte az áldozatok jogi megsegítése, 
helyzetük, jogérvényesítési lehetőségeik állami megerősítése. A gondolat, hogy nem magá-
nügy, hanem közügy a félelemmentes élet jogi kereteinek a biztosítása, a rettegéstől mentes 
gyermekkor, ellentmondásosan tört utat a közgondolkodásban és természetesen nem tekint-
hető lezártnak a folyamat (nem beszélve az ehhez szükséges gazdasági, szociális, egészségügyi, 
oktatási, stb feltételekről).

Maga a távoltartás egy fal áttörése, tabuk ledöntése. Rengeteg „apró munka” van még hátra, 
amelyek szükségesek a korrekt jogalkalmazó tevékenységhez. Most még – éppen a  hiányos, 
ellentmondásos szabályozás miatt – sok kérdést a célt világosan értő bírói, rendőri kreativitás-
nak kell megoldania a korrekt és adekvát jogi háttér hiányosságai miatt.

64 Geréby Zsuzsanna: i.m. 4. o.
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Javaslatok

A jogalkalmazói tapasztalatok és észrevételek összegyűjtése alapot teremthet a Hke. tv. és 
háttérjogszabályainak módosítására.

A változtatás lehetséges fő irányai vizsgálataim alapján:

A Hke. tv. személyi hatályának kiterjesztése a „volt élettársra”, illetve ezen túl is legalább az 
ideiglenes megelőző távoltartás lehetőségének a kiterjesztése akár az együttlakókra (függet-
lenül attól, hogy rokonok vagy sem). A megelőző távoltartás már korlátozható a hozzátarto-
zókra és a volt élettársra. 

A 72 órás ideiglenes megelőző távoltartás időtartamát célszerű lenne hosszabb időtartamú-
ra növelni (akár úgy is, hogy az ügyész illetve a bíró az iratok alapján felülvizsgálja és megszün-
teti, ha a rendőrség döntését nem látja megalapozottnak). Ezt követően (például az osztrák 
mintában alkalmazott tíz nap) viszont csak akkor kerülne bíró elé, ha a bántalmazott ezt 
kifejezetten indítványozza. A hosszabb időtartam alatt a család- és a gyermekvédelmi szervek 
valós jogi és életviteli segítséget adhatnának a rászoruló bántalmazottaknak.

A megelőző távoltartás 30 napos határidejét jelentősen – feltételektől függően –, akár a 
többszörösére is kellene emelni. Különösen indokolt lenne a párhuzamosan folyó házassági 
bontóperek, gyermekelhelyezési, kapcsolattartási perek esetében, ahol a végső határidő egy 
feltétel – a jogerős befejezés – is lehetne.

A feleknek nagyobb rendelkezési szabadságot kellene biztosítani megnövelt eljárási idő-
tartam mellett. Akár családterápia, önkéntes alkohol-, vagy más szenvedélybetegség elvonó 
kezelése, pszichológus, pszichiáter segítsége következtében előállhat olyan helyzet, hogy a 
felek már nem akarják a távoltartást, helyre akarják állítani a párkapcsolatot. (Lehetővé kellene 
tenni a megelőző távoltartás megszüntetését!)

Rendezni és „finomhangolni” kellene a jelzőrendszer és a családvédelmi koordinációs szer-
vek kapcsolatrendszerét, felelősségi viszonyait. A rendőrség jelenleg jelzőrendszeri tag és az 
egyetlen hatékony, azonnal hívható intézkedő. Egyértelművé kellene tenni, hogy közvetlen 
veszélyhelyzetben mindenki azonnal a rendőrségnek jelezzen. Amikor nincs azonnali intéz-
kedést igénylő helyzet, de saját feladata ellátása során bármelyik, a jelzőrendszerhez tartozó 
szerv, személy olyan körülményt észlel, ami külső segítséget, tüzetesebb vizsgálódást igényel, 
annak a koordinációért felelős szervet kelljen tájékoztatnia. Megfontolandónak tartom a ko-
ordinációs szervet a megelőző távoltartás kezdeményezési jogával felruházni.

A határidőket szinkronba kellene hozni törvényen belül és a háttérjogszabályokkal. A rö-
vid utas idézés feltételeit, alkalmazhatóságát ugyancsak egyértelműen kellene meghatározni. 
Az órákban megállapított határidő kezdő időpontját definiálni kellene, a lejárati időpontot 
ugyancsak. A határozat kötelező kellékévé kell tenni a kezdő időpont (kihirdetés, kézbesítés 
időpontja) egyértelmű feltüntetését.

A jogorvoslati jog jelenleg formális az esetek túlnyomó részében, mivel amikorra érdemben 
elbírálják a kérelmet, nagy valószínűséggel eltelik a távoltartás vagy az ideiglenes megelőző 
távoltartás. A jogintézmény jellegéből adódó fórumrendszert és feszes határidőket indokolt 
kidolgozni mind az első, mind a másodfokú bíróságok eljárására. Igaz ez a családsegítő, gyer-
mekjóléti stb. szerveknek szabott határidőkre is. (Soron kívüli eljárás előírása az eljárás min-
den szakaszára.)
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A távoltartó határozatok megtartását jelenleg senki nem ellenőrzi, a határozat megszegése 
véletlenszerűen, rendszerint segítségkérést követően jut a rendőrség tudomására. Itt is indo-
kolt lenne (osztrák minta) a helyszíni ellenőrzés feltételeit megteremteni, illetve a hosszabb 
időtartamúaknál például rendőrségi (gyámhatósági?) jelentkezést előírni hetente-kéthetente.

Indokolt lenne megvizsgálni, milyen krízisközponti kapacitások állnak rendelkezésre a segí-
tő szolgálatnál a szükséges terápiás kezelésekhez, azok mennyiben hozzáférhetőek, egyáltalán 
eljutnak-e ezek a megfeneklett kapcsolatok a segítségkérés lehetőségégig. A szűk keresztmet-
szeteket valamilyen fontossági elv szerint rangsorolva bővíteni kellene. (Pszichológus hálózat 
bővítése, családterápiás szakemberek alkalmazása, civil segítők bevonása.)

Az eltiltottak részére – ha végképp nincs hová menniük – segítséget kellene nyújtani elemi 
szálláslehetőség eléréséhez (címlistán túl!). 

A szenvedélybetegségekben (alkohol, szerencsejáték, esetenként internet stb. –függőség) 
szenvedők komplex terápiára kötelezését / ösztönzését el kellene kezdeni kimunkálni, kita-
lálni, megalkotni. Ezek a beteg emberek betegségük kezdeti (és talán még visszafordítható) 
stádiumában rengeteg szenvedést okoznak közvetlen környezetüknek. 

Később jórészt körükből kerülnek ki a hajléktalanok, „csicska sorba” kerülők, akikkel egyre 
több gond és társadalmi feszültség keletkezik, ahogyan az állapotuk romlik. A késői segítség 
rendszerint nem alkalmas a lecsúszás megakadályozására.
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tartásról 
53/2009. (V.6.) AB. határozat a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás-
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Wessenauer Veszna

Roma kisebbség perspektívái napjaink 
Európájában, avagy mi történt a hagyományos 
kisebbségvédelemmel?

Helyezés: III. díj (Nemzetközi tanulmányok II. tagozat)
Témavezető: Dr. Szalai Anikó, adjunktus

I. Bevezetés

A kisebbségvédelem és a kisebbségi autonómiák kérdésének megjelenése a történelemben 
régre visszavezethető. Létrejöttük vagy egyáltalán meglétük sokszor konfliktus helyzetből 
adódott. Fontos azonban megvizsgálni azt, hogy hogyan kerültek olykor hátrányos, olykor 
pedig előnyös helyzetbe ezek a népek, embercsoportok. Dolgozatomban a kisebbségek egy 
Európa szerte jelenlévő csoportjára koncentrálok, amely speciális helyzetben van a legtöbb 
országban, eme közösség helyzete cseppet sem nevezhető pozitív értelemben speciálisnak.

A romaság kérdése napjainkban egyre égetőbb kérdéssé válik. Elmúlt évek szakirodalmait ol-
vasva1 pesszimistán néztek a jövőbe a szakértők és úgy gondolták, hogy a roma kérdés el fog tűn-
ni a politika színteréről és valahogy el fog szivárogni ez a probléma. Jóslataik nem váltak valóra.  

Kényes terület ez a vizsgálódásom szempontjából, hiszen a kérdés a jog és a politológia 
határán fekvő ügyként kezelendő. Munkámban végig arra törekszem, hogy a kérdést nemzet-
közi jogi, kisebbségvédelmi szempontból vizsgáljam, azonban egy-egy fejezet tárgyalásakor 
elkerülhetetlen a politikai aspektusok megvizsgálása. 

A dolgozatom írásakor szekunder, másodlagos adatgyűjtéssel, kvalitatív kutatási módszere-
ket alkalmaztam. Arra próbáltam rájönni a meglévő forrásanyagok segítségével, hogy milyen 
változások következtek be a kisebbségvédelem területén a nemzetközi és európai színtéren 
és hogyan hatott ez a romák helyzetére. Az elemzés során kimutatható tendenciák segítettek 
megérteni a problémakört és egyúttal újabb kérdéseket vetettek fel a kimutatható folyamatok.

A munkámban kezdésként egy általános képet szeretnék nyújtani a kisebbségek kialakulá-
sáról, valamint be szeretném mutatni ennek tükrében, hogy az alapjogvédelem területén. A 
folytatásban a romaságra helyezem a hangsúlyt, rövid történeti bevezetést követően áttérek a 
kialakult helyzetre. 

Az uniós stratégiát a szerint vizsgáltam meg, hogy miként tesz eleget az emberi jogok esz-
méinek. Végezetül bemutatom azt, hogy az uniós politikák és integrációs célok miként hatnak 

1 Neményi-Szalai (szerk.), 2005. p. 255-283.
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egy ilyen emberi jogi terület, mint a kisebbségvédelem ügyére, miként válik egy roma stratégia 
összeegyeztethetővé uniós célokkal és miért. 

 

II. Nép, nemzet, nemzetiség, kisebbség-fogalom kavalkád

A nemzeti kisebbségek fogalom meghatározása egy olyan kérdés, amire a válasz még nem 
született meg. Azonban, ahhoz, hogy egy viszonylag körülhatárolt definíciót kaphassunk, 
mindenképpen foglalkoznunk kell a kapcsolódó fogalmakkal is. 

A nemzetállamot úgy határozhatjuk meg, mint egy ország területe, amelynek határai egybe-
esnek egy nemzet lakóterületének határaival, mindez úgy valósul meg, hogy más nemzetiségű 
csoport nem található meg az államban. Más forrásokban olvashatunk a nemzetállam fogal-
máról, mint önálló, független állam, abban az estben is, ha többnemzetiségű.2

1. Kulturális és-vagy politikai nemzet?

A nemzet és a nemzeti kisebbség fogalmának meghatározása során a legfontosabb eltérés, 
amit ki kell emelni, az, hogy a nemzeti kisebbség a nemzet része, amely valamilyen történelmi 
ok miatt, olyan állam területén él, ahol egy másik nemzet van többségben. Fontos az a tény, 
hogy nem csak az anyaországgal rendelkezőek lehetnek nemzeti kisebbségek, hiszen a roma-
ság napjaink Európájának elismert kisebbsége, anyaországa még sincs.

A nemzet fogalmának tárgyalásakor a politikai és a kulturális nemzet szétválasztását Alain 
Dieckhof  elmélete szerint szeretném bemutatni. Szerinte a politikai nemzet a polgárok sza-
bad szövetsége, amely összetartozás tudata a közös politikai múlthoz, koncepcióhoz köthető, 
amely koncepciót a felvilágosodás gondolkodói adták meg. Ezzel szemben a kulturális nem-
zet nem az állampolgárok közti közjogi viszonyra utal, hanem a közös identitástudatra, amely 
alapján a nemzetet a közös nyelv, kultúra, irodalom, vallás köti össze.3

Elsőként erről a szembeállításról Friedrich Meinecke írásaiban olvashattunk, aki úgy gon-
dolta, hogy a kulturális nemzet egy közösen megtapasztalt örökségen nyugszik, mint például 
a nyelv, a politikai nemzet viszont a “közös politikai múlt és berendezkedés erején.”4

A kulturális és a politikai nemzet kapcsolatát tárgyalva rengeteg kérdés felmerülhet, ami 
azonban a dolgozatom szempontjából érdekes lehet, az Szarka László elmélete. Megközelítése 
a korábbi nézetekhez képes újszerűnek számít, és ami még fontosabb, az általam tárgyalt roma 
kisebbség problémájára kínál megoldást. Szarka László szerint a kulturális nemzet két részből 
tevődik össze hazánk tekintetében, egyszer az állam területén élő, tulajdonképpeni politikai 
nemzetből és másrészt a határon túli magyarokból. Ebben az esetben a nemzet politika nem 
más, mint az így felfogott kulturális nemzetet támogató politikai stratégia. Szarka László úgy 
véli, hogy a magyarországi kisebbségek is részesei ennek a kulturális nemzetnek, mivel ők ma-
guk is többes identitásúak. Ez a nemzet politika és ez által válik befogadóvá és teszi lehetővé 
a nemzeti tudat kialakulását, amibe a magyarországi kisebbségek is beletartoznának, ezzel 
teremtve alapot a legnagyobb hazai kisebbség, a romaság társadalmi integrációjának.5

2 Öllös, 2004. p. 49. 
3 Dieckhoff, 2004.p. 298.
4 Meincke, 1907. p.45. 
5 Szarka László: Korszerű magyar nemzetfogalom http://www.mtaki.hu/docs/kulkapcsolati_strategia/kulkapcso-

lati_strategia_nemzetfogalom.pdf  2012. szeptember.16. 
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2. Mit értünk tehát kisebbség alatt? 

A kisebbségek mivoltának meghatározása összetett kérdés, sokak foglalkoznak definiálá-
sukkal, szerencsére sikertelenül, hiszen talán nem is szükséges az egységes fogalom meg-
határozás. Azt, hogy a jogalkotók szerint ki tartozik, egy-egy kisebbségi csoporthoz nem 
lehet összetéveszteni azzal, hogy mi a kisebbség fogalma. Ahhoz, hogy az állam kisebbségi 
külön jogokat biztosítson, körül kell határolnia a kisebbséghez tartozó személyek körét, de a 
kisebbség fogalom meghatározása nem feltétlenül szükséges. Ha lenne egy egzakt kisebbség 
fogalom meghatározás, lehetséges, hogy sokkal nehezebb lenne egy-egy közösséget a foga-
lom keretei közé szorítani a kisebbségi státusz megállapításakor. A nemzeti kisebbség fogalma 
egyértelműen túlmutat a jogon és emiatt nehéz minden szituációra alkalmazható általános 
meghatározás megléte.6 Ennek a hátulütője, hogy definíció híján könnyebben ki lehet búj-
ni a kötelezettségek alól és a jogosultságokkal is egyszerűbben lehet visszaélni. Az államok 
politikája esetében nem számít, hogy van- e fogalom meghatározás vagy nincsen, ők maguk 
alakítják, hogy kit tekintenek kisebbségnek.

A kisebbség legtöbbet idézett definíciója Francesco Capotorti nevéhez fűződik: „kisebbség 
az a csoport, amely számát tekintve kisebb, mint az állam lakosságának többi része, nincs 
domináns helyzetben, és amelynek tagjai olyan etnikai, vallási vagy nyelvi sajátosságokkal ren-
delkeznek, amelyek megkülönböztetik őket a lakosság többi részének sajátosságaitól és össze-
köti őket a kultúrájuk, hagyományaik, vallásuk és nyelvük megőrzésére irányuló szolidaritás 
érzése.”7 

Beszélhetünk vallási, nyelvi kisebbségről, mindezek mellett azonban léteznek más kisebb-
ségalkotó elemek is. Vegyük példaként a magyarországi romákat, több nyelven beszélnek, 
vallásuk sem egységes mégis kisebbségnek tekintjük őket. Ez a tény igazolja azt, hogy a 
közös etnikai eredet is, amely az összetartozás tudatból ered ugyanúgy eredményezhet ki-
sebbséget. 8

Általános nemzetközi jogszabályban a mai napig nem található hivatalos jogi formában tör-
ténő definiálása a fogalomnak. Nem elhanyagolandó, hogy létezik egy európai jogszabály-ter-
vezet, amely meghatározza a kisebbség jellemzőit.9

Ez azonban ahogy nevében is benne van csupán egy ajánlás, a kérdés tehát továbbra is 
fennáll, van-e egységes fogalom?

Összegezve, tudjuk azt, hogy a kisebbség meglétéhez többnyire milyen kritériumok szüksé-
gesek, mik azok az elemek amelyek meglétével már kisebbségről beszélhetünk.

A kisebbségi fogalom meghatározást Rehák László szkeptikus szavaival zárnám, aki szerint 
az ENSZ Emberi Jogi Bizottságában10 „a munka halogatásának és fékezésének egyik álcázott 
formája abban nyilvánul meg, hogy egyes államok a kisebbség definiálásának vitáját igyekez-
nek előtérbe hozni, ami a lényeges kérdések vakvágányra terelését jelentené.”11

6 Kovács, 1996, p.37.  
7 UN Doc E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1. p.96., UN Doc E/CN.4/Sub.2/1985./31. Art.181
8 Nagy. 1999, p. 287-289.
9 Európa Tanács parlamenti közgyűlése, 1201 (1993) ajánlás, Az Emberi Jogok Európai Egyezménye a kisebbségi 

jogokra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyvvel kapcsolatban, 1. Fejezet: Meghatározás, 1. Cikkely 
10 Az emberi Jogi Bizottságban folyt kodifikációs tevékenységet részletesen bemutatja Bruhács János tanulmánya, 

illetve kezdeteit Joó Rudolf: Az Egyesül Nemzetek Szervezete és a nemzetei kisebbségek védelme. Külpolitika, 
1976/4.

11 Rehák, 1988. p. 18.
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III. Útnak indult a kisebbségvédelem

Ahhoz, hogy valóban teljes képet adhassak a kutatásom területéről egész régre vissza kellett 
nyúlnom, méghozzá az 1660-as évekhez. A vallási kisebbséggel kapcsolatban történtek ekkor 
szabályozások, egészen pontosan a vallásszabadságot deklarálták Lengyelországban, Porosz-
országban és Svédországban. Fontos évszám a kisebbségvédelem szemszögéből 1815 is, ek-
kor volt a bécsi kongresszus, amelynek záró aktája rögzítette a vallásszabadságot. Azonban a 
kisebbségi rendelkezésekre és jogra az első világháború után került hangsúly.

A békeszerződések és az azokban megfogalmazott kisebbségi szerződések jellegzetességé-
nek mondható, hogy a kisebbségi jog leginkább regionális szabályokból állt, ami azt jelentet-
te az adott esetben, hogy leginkább Közép- és Kelet- Európára terjedte ki. Ma már sokkal 
ésszerűbb megoldásnak tűnne egy komplexebb rendszer kialakítása, amely egész Európára 
érvényes lenne, hiszen a győztes hatalmak országaiban is jelen volt ez a probléma, gondolok 
itt például a Nagy- Britanniában élő skótokra, írekre és welsziekre. 

A kisebbségi jog létrejöttének oka tehát visszavezethető oda, hogy az elcsatolások következ-
tében, amelyek a vesztes államokat érintették, óriási veszteségeket szenvedtek ezek az orszá-
gok. A nagy hatalmaknak ezt valahogyan kompenzálniuk kellett. A győztesek úgy kezelték ezt 
a problémát, hogy kisebbségvédelmi rendszert hoztak létre, amely a későbbi kisebbségi jogi 
rendszer gyökerének mondható.12

Én magam is, mint egy magyarországi kisebbségi csoport tagja, elmondhatom, hogy rengeteg 
jogosultságot kapunk az államtól, ha csak arra gondolok, hogy szerb nyelvű óvodában és később 
szerb általános iskolában kezdtem meg tanulmányaimat. Azonban Európa szerte megtalálható 
egy kisebbség, amely helyzete az utóbbi években az európai integráció fókuszába került, mond-
ván, kérdésük nem kellőképpen megoldott és valamilyen előrelépésre van szükség az ügyükben.  
Ma már túl vagyunk ez EU magyar elnökségén, amelynek fő eleme az európai romaság integrá-
ciós programja volt, emellett a kormány elfogadott egy felzárkóztatási programot is.

Maga a stratégia kissé új szemszögből közelíti meg a kisebbségi kérdést, ami eddig legin-
kább polgárjogi, emberi jogi kérdés volt, a stratégia tükrében már nem csak az. 

IV. Létezik- e kisebbségi jogvédelem az emberi jogok és a 
nemzetközi jog világában?

A második világháború után mondható el, hogy az emberi jogok nemzetközi jogi színtérre 
kerültek, reagálva a háború szörnyűségeire. Mindaddig a szuverén államok maguk döntötték 
el, hogy milyen mértékben kívánják tiszteletben tartani az emberi jogokat, tehát az állam 
saját, belső ügye volt.13 Napjainkban, az emberi jogok védelmezése nem számít kizárólagos 
belügynek, az ENSZ Alapokmánya a szervezet feladataként kezeli az emberi jogok védelmét. 
Folyamatosan reflektálnak az újonnan előjövő gazdasági, szociális, technikai, környezeti kihí-
vásokra.14Tehát az emberi jogok védelme leginkább úgy valósul meg, hogy egyszerre alkal-
mazzák az érvényben lévő jogot és másfelől pedig az újabb és újabb jogi pozíciókat harcolnak 
ki az érintettek a védelem érdekében.15 

12 Nagy, 1999. p. 40. 
13 Herczegh, 1988/8–9, p.626. 
14 Lawrence W, 1987. p. 15-16. 
15 Müller, 1983, p. 337–344.
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A kisebbségvédelem nemzetközi szintű koordinálásának sikerességében nagy szerepe van 
a pozitív gyakorlatok példájának, melyek segítségével az államok képesek már korábban sike-
resnek bizonyult gyakorlatokat átvenni, implementálni.16

Az emberi jogokat több generációra osztjuk, éppen a fent említettek miatt, hiszen a törté-
nelem alakítja őket és folyamatosan formálódnak, ennek következtében jöttek létre az első, 
második és harmadik generációs emberi jogok. Az első generációba alapvető polgári jogok 
tartoznak, amelyek az államhatalom túlsúlyát hivatottak ellensúlyozni, ezzel szemben ott van 
a második generáció, amely a gazdasági, kulturális és szociális jogokra terjed ki. A harmadik 
generáció a fejlődéshez, békéhez és méltó környezethez való jogokat testesíti meg. Ez egy 
igen leegyszerűsített csoportosítása az emberi jogoknak, de a téma szempontjából a lényeg 
megfogalmazódik, ami a romaság ügyét illeti.17 

V. Emberi-jogok és kisebbségvédelmi jogok viszonya

A fő kérdés úgy fogalmazandó meg, hogy emberi jogok-e a nemzetiségi jogok, függetlenül 
attól, hogy a velük élők nemzeti kisebbséghez vagy a nemzeti többséghez tartoznak?

Több lehetséges válasz létezik. A leglogikusabb megoldásnak az tűnhet, ha a nemzeti jogok 
egy részét megfeleltetjük az emberi jogoknak, az alapján, hogy mennyiben tartalmaznak olyan 
morális elemeket, amelyek az emberi jogok eszme rendszerének részei.18 

A kérdés azért tehető fel, mert az emberi jogok a kezdetektől egyetemességen alapulnak, 
mindenkire érvényesek. Öllös László abban látja a lehetséges választ, hogy nem csupán a 
kérdés szabta keretek között mozgunk. 

Ezért kell a nemzetiségi jogokat általában vizsgálni és nem csupán a kisebbségekre vonat-
kozóan. Will Kymlicka álláspontja szerint a nemzeti kisebbségi jogoknak az emberi jogokkal 
mellérendelt viszonyban, egymást kiegészítve kellene, hogy megvalósuljanak. 19Ezt alátámasz-
tandó az a tény, hogy a nemzetközi jogi dokumentumok, melyek az emberi jogokkal foglal-
koznak, nagyon csekély figyelmet szenteltek a kifejezett kisebbségi jogoknak, ezért van szük-
ség arra, hogy a kisebbségi jogok speciális jellege megfelelő bánásmódban részesüljön. Ennek 
kapcsán számos problematikus pont felmerülhet, így például az az eset, amikor a kisebbségi 
jogok összetűzésbe kerülnek valamely emberi joggal vagy egy csoport jogaival, ennek kapcsán 
a kérdés, hogy ha mellérendelt viszonyban lennének, akkor mi alapján lehet az összeütközést 
feloldani. Az a probléma az ilyen csoport specifikus jogokkal, hogy gyakran szembe helyez-
hetőek az alapjogok egyenlőségelvével.

Tehát a kulturális jogok kiegészülése a megfelelő politikai jogokkal a polgári jogok terültére 
vezet el. Ha a polgári jogokról van szó, akkor a kisebbségek, a megfelelő intézményrendszer 
által, a közösségi döntések révén lesznek képesek továbbvinni közösségi jellegű sajátossága-
ikat.20

Egy adott nemzeti kisebbség esetében, ha egy olyan probléma áll fenn, mint például a több-
ség nemzethez viszonyított elmaradottság, akkor csakis a kisebbség az, aki képes felzárkózni, 
az állam ezt nem teheti meg helyettük, legfeljebb segíthet abban, de nem helyettesítheti az 
elmaradottabbak szándékát a hátrány ledolgozására. Ezekben az esetekben felmerülhet az 

16 Berger, 1995.
17 Alston, 1982, p. 307–322.
18 Öllös, 2004, p. 168-194.
19 Allen, 1997, p.350.3375.
20 Kukathas, 1995. p. 73. 
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esetleges asszimilációs jelleg megléte, azonban egy ilyen folyamatnak nem kell szükségsze-
rűen együtt járnia az identitás feladásával.21A nemzetiségi jogok egyenlőségét az emberi jogi 
megközelítésben abban kell keresnünk, hogy az eltérő nemzetiségűek szabadon ápolhatják 
nemzeti sajátosságaikat.22

Összegezve, a kérdés, hogy követelheti-e az egyén azon jogainak tiszteletben tartását az 
államtól, amelyek által teljes nemzeti életet élhet? Abban az esetben, ha az állam a polgárok 
egy része számára lehetővé teszi eme jogok gyakorlását, de egy másik része számára nem, 
akkor nem tekint mindenkit egyenértékű személynek. Ezzel megsérti az érintett egyének esé-
lyegyenlőségét, bár az állampolgári kötelességek elvégzését ugyanúgy elvárja tőlük, úgy, hogy 
közben nem támogatja őket nemzeti kisebbségük sajátosságaiból kifolyólag.

Ahogyan azt már korábban is írtam, a „nemzeti” és „nemzetiségi” jelzők is újabb kérdéskö-
röket nyitnak meg, mivel túl közel hozhatóak a nemzet fogalmához, melynek az lett az ered-
ménye, hogy a nemzetközi dokumentumok, a „kisebbség” kifejezés mellett, mellőzik ezeket a 
szavakat. Ennek az az oka, hogy ha nemzetekről beszélünk, akkor az emberi jogi értelemben, 
megilleti őket az önrendelkezés joga, ezért a nemzeti kisebbségek védelme helyett, kevésbé 
tűnt veszélyesnek az, ha inkább etnikai, vallási és nyelvi kisebbségeket jelölnek meg.

1. Kisebbségeket érintő nemzetközi dokumentumok- mit adnak a romáknak?
 
Alapvetően csekély számúak a nemzetközi jogi kötőerővel bíró dokumentumok, amelyek 

a kisebbségekre vonatkoztathatóak. Leginkább európai vonatkozásban találkozni ilyen jel-
legű szabályozással, de az ENSZ égisze alatt kisebbségekre való utalás nem jellemző, mivel a 
kisebbségvédelem és az azzal járó kérdéskör inkább Európa- specifikus problémának nevez-
hető.

A romaság helyzete- annak ellenére, hogy néhány nemzetközi szintű dokumentumban tör-
téntek lépések, helyzetük javítása érdekében- egyre romlott az elmúlt évtizedekben. A javulás 
egyik visszatartó tényezője, hogy nincsen anyaországa a romaságnak, aki felléphetne a nem-
zetközi színtéren védelmezésükre. Jelenlegi helyzete a romaságnak leginkább a mai fejlődő 
országok lakosaihoz hasonló, és ha nem veszi kezdetét rövid időn belül egy olyan intézkedés 
sorozat, amely azt célozza meg, hogy ez a súlyosbodás megálljon és a javulás irányába indul-
jon, akkor a következő nemzedékük még inkább megsínyli a nemzetközi színtéren történt 
mulasztásokat.

A romaság helyzetének javítására nem csak nemzetközi, de nemzeti szinten is számos alap-
vető változtatásra szükség lenne, amelyet az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének egy 
ajánlása a következőképpen fogalmazza meg: “El kell törölni, vagy meg kell változtatni azokat 
a nemzetközi, nemzeti és helyi szintű jogszabályokat, amelyek közvetett vagy közvetlen mó-
don hátrányos megkülönböztetést jelentek a cigányok számára. Intézkedéseket kell hozni a 
cigánygyerekek oktatásának biztosítására, a lakáskörülmények javítására és a munkanélküliség 
leküzdésére. A nyelvet és a cigánykultúra egyéb elemeit az európai kulturális örökség része-
ként kell elismerni.”23 Érdekes, hogy az Európa Tanács 1993-ban keletkezett jelentésében 

21 Narveson, 1981, p. 188. 
22 Halmai , 1994. p. 267. 
23 Jelentés az európai cigányságról 1993. január 11. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által elfogadott 6733. 

sz. dokumentum. In: Veszélyeztetett kisebbségi kultúrák Európában. ET Információs és Dokumentációs Köz-
pont, Budapest 2002.
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megfogalmazódnak mind azok a területek, amelyek a jelenlegi roma integrációs stratégiák 
alap pilléreit képzik.

2. Kik az alanyai ennek a területnek?

A nemzetközi kisebbségvédelemmel foglalkozó dokumentumok áttekintése során az első 
lépés az lenne, hogy meghatározzuk, kik e jogterület alanyai. Ahogyan azt már korábban 
részletesebben kifejtettem, ezzel kapcsolatban egységes kép nem alakult ki, viszont az Eu-
rópa Tanács 1203 (1993) sz. ajánlásából megtudhatjuk, hogy a roma kisebbség esetében a 
speciális helyzetéből adódóan a hagyományos nemzeti vagy nyelvi kisebbségekre vonatkozó 
meghatározások nem alkalmazhatóak és a Nyelvi Charta rendelkezései közül is csak néhány 
alkalmazható a romák által beszélt nyelvekre.24

A romák polgári és kisebbségi jogokban való részesedését több országban is az állampol-
gárság meglétéhez kötik, így van ez például Romániában és Litvániában.25

A változatos kép ellenére, azt illetően, hogy hol és kit ismernek el kisebbségnek, mégis 
elmondható, hogy az Európa Tanács tagállamaiban többnyire elismerik a romaság kisebbségi 
státuszát, elnevezésük azonban nem egységes, van ahol nemzeti vagy etnikai kisebbségnek 
számítanak, máshol faji csoportként, vagy népcsoportként nevezik meg őket, de nemzeti ki-
sebbség és a hagyományos kisebbség is használatos esetükben.26

3. A kisebbségekre vonatkozó szabályozások jellemzői

Azt illetően, hogy milyen jellegűek a kisebbségeket érintő nemzetközi jogi szabályozások, 
két nagy csoportot különböztethetünk meg. A két típus közül az első csoportba tartoznak 
azok, amelyek a megkülönböztetés tilalmát tartalmazzák, míg a másodikba soroljuk, amelyek a 
kisebbségi jogokat támogató normákat. Azok a dokumentumok, amelyek a kötelezettséget is 
jelentenek az államok számára, azok a diszkriminációval foglalkozó dokumentumok. A roma-
ság számára ezek a szabályok kiemelten fontosak, hiszen a velük szemben alkalmazott erőszak 
és előítéletesség mára összeurópai jelenséggé vált, ráadásul az élet legfontosabb területein éri 
őket legintenzívebben a megkülönböztetés.27

A másik csoport jogi jellege leginkább puha jogi jelzővel illethető, mivel a jogalkotó a nor-
ma kikényszeríthetőségét nem biztosítja. Ezeknek a dokumentumoknak természetéből ered 
az a tulajdonságuk, hogy nem kínálnak lehetőséget arra, hogy az általuk biztosított jogokat 
nemzetközi szinten szankcionálják.28

Azt senki sem vitathatja, hogy létrejött több dokumentum is a kisebbségek védelmére és 
támogatására, ami arra enged következtetni, hogy kialakulóban van egy nemzetközi konszen-
zus, “mely elismeri a kisebbségek különleges igényeit, valamint a biztonságuk, önazonosságuk 
és életmódjuk védelmére vonatkozó kötelezettségeket.” 29 

24 1999. évi XL. törvény a Strasbourgban, 1992. november 5-én elfogadott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 
Európai Kartájának kihirdetéséről

25 Az EU-csatlakozási folyamat nyomon követése: Kisebbségek védelme. Open Society Institute, 2001.p. 42. 
26 Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése a romák jogi helyzete Európában 1557 (2002) számú ajánlás Függelék 1. 
27 Kardos, 1998. p. 69-76.
28 Nagy, 2000.p 23.
29 Chapman v Egyesült Királyság, az ECHR 2001. január 18-i ítélete (27238/95) sz. ítélete, 93., 94. bekezdés
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4. Vissza a Nemzetek Szövetségéhez

Az első lépések a kisebbségvédelem életében Európában a Nemzetek Szövetségének gyám-
kodása alatt mentek végbe, melyek olyan nemzetközi szerződéseken alapuló egyezmények 
voltak, amelyek Kelet- és Közép- Európa új határait húzták meg. Ez a kisebbségvédelmi 
rendszer regionális szabályokból állt, leginkább a Szövetséges és Társult Főhatalmak és az 
utódállamok közötti egyezményekről beszélhetünk, valamint békeszerződésekről és az új álla-
mok képviselői által tett deklarációkról.30

Az elsők között volt Lengyelország, aki 1919. június 29-én írta alá a kisebbségvédelmi rend-
szert létrehozó szerződést, amelyben kisebbségeket érintő kötelezettségvállalásokat tett, ezek 
betartását elviekben a Nemzetek Szövetségének kellett volna biztosítania.31 Ezek a rendelke-
zések többnyire magukban foglalták a nyelvhasználat szabadságát, az iskolák és saját intézmé-
nyek fenntartásának jogát és ezeket a rendelkezéseket az államok alaptörvényi rangra emelték, 
így azokat közönséges törvényekkel nem változtathatták meg. Ezeket a jogi szabályozásokat a 
Nemzetek Szövetsége védelmezte és csak úgy tudták megváltoztatni, ha a Szövetség Tanácsa 
is beleegyezett abba.32

Ennek a rendszernek köszönhetően a két világháború között a kisebbségek érdekeit pozitív 
intézkedések védelmezték és így gyakorlatban többnyire visszatartották a velük szembeni nyílt 
fellépéseket.

5. Mit nyújt az ENSZ a kisebbségeknek?

Az új világrendben 1945 után új nézet alakult ki kisebbségvédelmet illetően, miszerint az 
emberi jogok egyetemes védelme a kisebbségek számára is elegendő, ezt kicsit megcáfolva 
mégis elmondható, hogy a szervezet működése kezdetén már születtek kötelező jellegű doku-
mentumok a kisebbségekre nézve.

5.1. Tiltó jellegű rendelkezések

Elsőként a tiltó intézkedésekkel szeretnék foglalkozni, melynek kapcsán „A faji megkülön-
böztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló” egyezményt szeretném kiemelni, 
leginkább azért, mert ebben találhatunk a romákra vonatkoztatható intézkedéseket. Az egyez-
mény első cikkelyében olvashatjuk, hogy „faj, szín, a leszármazás, a nemzetiség, vagy etnikai 
származás” alapú megkülönböztetés tiltva van.33 A dokumentumban a megkülönböztetés 
alatt olyan diszkriminációt értenek, amely célja vagy esetleg eredménye a társadalmi, gazda-
sági, politikai és kulturális téren belüli emberi jogok és alapvető szabadságjogok élvezetének 
vagy gyakorlásának csorbítása, esetleg megsemmisítése. 

Azt, hogy az egyezményben vállalt kötelezettségeket az államok mennyiben tartják, be egy 
bizottság ellenőrzi, megvizsgálja az államok által benyújtott jelentéseket, majd ez a Bizottság 
tesz jelentést a közgyűlésnek, illetve javaslatokat, valamint általános jelentéseket tesz. Ez a 
szerv mai napig kritizálja a romákat érő bánásmódot. Spanyolország estében a Bizottság a 

30 Buza, 1930. p.33-40.
31 Buergenthal, 2001.p. 20.
32 „Tanácsadó vélemény az albániai kisebbségi iskolákról”; P.C.: I. J. Ser. A/B, N 64. 1935. 
33 1969. évi 8. törvényerejű rendelet A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New York-

ban 1965. december 21-én elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
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következő pontokat vetette fel: A kormány által alkalmazott cigány felzárkóztatási program 
igen pozitív eredményeket mutathat fel, viszont a kérdése a Bizottságnak az volt, hogy ez 
miként mérhető. Érdekes volt számomra, hogy kérdésként vetették fel azt is, hogy vajon a 
romák megfelelően jelen vannak- e a rendőrség kötelékeiben, amivel valóban nem nagyon 
szoktak foglalkozni, de Spanyolország esetében különösen tetten érhető volt, hogy a rendőr-
ségnek a cigányokkal szembeni bánásmódjában sokszor lehetett faji alapú diszkriminációval 
találkozni.34 

Még egy okmányt szeretnék kiemelni, amely az európai romaság számára jelentős lehet az 
ENSZ égisze alatt, s amely talán hasonló szellemiségű, mint a nemzeti stratégiák többsége.

1966-ban fogadták el és 1976-ban lépett hatályba a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmánya, melynek tartalmát “ fajra, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy 
bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi származásra” tekintet nélkül alkalmaznia 
kell az államoknak. Az európai romaság nem csak kisebbségben él az államokban, de többnyi-
re mindenhol hátrányosabb helyzetben van a többségi társadalomnál, ez a hátrány gazdasági, 
társadalmi, kulturális aspektusokban mutatható ki leginkább. Ezért fontos ez a dokumentum 
a romák számára, mert annak alapeszméje által rájuk is érvényesíthető és segítséget nyújthat 
nekik. Ezek a jogok azonban második generációs emberi jogok, amelyek nem alanyi jogok, 
ezáltal olyan sokat nem várhatnak tőle, mert peres úton nem érvényesíthetőek és az államok 
teherbíró képességétől függ azok teljesíthetősége. Úgy fogalmazott az ellenőrző bizottsága az 
egyezménynek, hogy minden részes állam kötelessége az, hogy lehetővé tegye valamennyi jog 
„legalább minimális, alapvető szintjének kielégítését”. 35 

Ezek az egyezmények, ha konkrétan nem is foglalkoznak csak a kisebbségekkel az emberi 
jogok vonatkozásában, de azt a felfogást tükrözik, hogy a faji alapú diszkrimináció a kisebb-
ségekkel szemben az emberi jogok világában elfogadhatatlan.

5.2. Az ENSZ támogató jellegű dokumentumai a kisebbségek vonatkozásában

Az 1966-ban elfogadott és 1976-ban hatályba lépett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányának 27. cikke a következőket nyilvánította ki: “Olyan államokban, ahol et-
nikai, vallási vagy nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbségekhez tartozó személyektől nem 
lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együttesen saját kultúrájuk legyen, 
hogy saját vallásukat vallják és gyakorolják, vagy, hogy saját nyelvüket használják.”36

Ennek az egyetlen egy cikknek köszönhető az, hogy a kisebbségi jog megjelent egyetemes 
szinten és már nem csak európai sajátosságról beszélhetünk, ha kisebbségi jogokról van szó, 
így ezt a mondatot alap- és keretszabályként foghatjuk fel a kisebbségek esetében. A cikk bár 
közösségről beszél, de mégis egyéni, individuális természetű jogokként kezeli a kisebbségi 
jogokat. A dokumentum első generációs emberi jogi okmány, de csak negatív állami köte-
lezettségvállalást tartalmaz, ami azt eredményezi, hogy az államok magatartása engedélyezi 
a kisebbségi jogok gyakorlását, de elősegíteni azokat nem kötelesek, tehát nem kell például 
a kulturális sokszínűség fennmaradását segíteniük iskolák, színtársulatok alapításával. Azért 
nagyon fontos ez a nemzetközi okmány, mert tulajdonképpen nemzetközi szinten belátja azt, 

34 Comittee on Elimination of  Racial Discrimination takes up Spain [08 March 1996] RD/860
35 Buergenthal, 2001, p. 55.
36 1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án 

elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa megerősítő okiratának letétbe helyezése az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál 1974. január 17-én 
megtörtént. Az Egyezségokmány a 49. cikk 1. bekezdése értelmében 1976. március. 23-án lépett hatályba.)
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hogy a kisebbségi csoporthoz tartozók számára nem elegendő az általános emberi jogi véde-
lem, hanem azok meglétét ki kell egészíteni többlet jogokkal.

A dokumentum elődeihez képest nem határozza meg, hogy ki is tartozik kisebbségek, mit 
is jelent a szó ebben a kontextusban, de az Emberi Jogi Bizottság, amely az Egyezségokmány 
ellenőrző szerve is, a Lovelace ügy esetében meghatározott néhány szempontot, amely alapján 
valaki kisebbséghez tartozónak számít, az ő felfogásukban: a születés, a nevelkedés, a kisebb-
ségi közösséggel fenntartott kapcsolatok és az ennek folytatására irányuló szándék.37

Sajnos az Egyezségokmány után elég sok időt kellett várni arra, hogy újabb okmány szü-
lessen a kisebbségekre nézve, de 1992-ben létrejött a “Nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, vagy 
nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól”. Ez volt az első olyan lépes, amely azt kísérelte meg, 
hogy önálló dokumentumként foglalkozzon a kisebbségi jogok védelmével, bár jogi kötelező 
erővel nem bír, hiszen ENSZ közgyűlési határozat formájában fogadták el. A már jól ismert 
kisebbségi jogok biztosításáról szól a Nyilatkozat és a pozitív diszkriminációra is kitér, szem-
ben elődjével a 27. cikkel, hiszen a Nyilatkozat alapján a jogok teljes és tényleges élvezetét kell 
biztosítani. Elismerik kisebbségekhez tartozó személyek autonómiához való jogát, bátorítják 
annak gyakorlati megvalósulását. A dokumentum kontroll szerve az ENSZ Kisebbségi Mun-
kacsoportja, amely nyomon követi a dokumentum útját minden szinten.38

6. Az Európa Tanács égisze alatt végbemenő kisebbségvédelem

Az európai kisebbségvédelem egyfajta sajátosságként fogható fel és az európai szintű, re-
gionális szervezetek működésében is fellelhető közös jellemző. Az Európa Tanács egy olyan 
intézmény, amely a legtöbb európai államot magába foglalja és a keleti bővítése során a roma 
kérdés fontossá vált a Tanács berkein belül is.

A romaság egy olyan kisebbségi csoport, amely Európában nem egy pontban összpontosul. 
Az arányuk azonban nem ugyanolyan mindenhol, erre vonatkozóan azonban pontos adatok 
nincsenek, csupán becslések, miszerint, nyugaton az államok lakosságának 1%-át sem érik el 
a romák, Kelet- Európa államaiban viszont van ahol 10%-os jelenlétük van.39

Lalumiére asszony, az ET főtitkáraként, 1991-ben az európai egység és a kisebbségi felfo-
gás európai eszméjét összefonva a következő megállapítást tette: „Önök egy valóban európai 
népet képeznek, mivel a cigányok hagyományaik és meghatározásaik szerint vándorlók, akik 
országról országra utaznak, nem ismerve európai határokat. Önök otthon vannak az Európa 
Tanácsban, mivel Önök már évszázadok óta európaiak.”40

Az Európa Tanács esetében is megkülönböztethetünk diszkrimináció tilalmára vonatkozó 
okmányokat és védelemről szólóakat.

6.1. A diszkriminációt tiltó egyezmények

Az első jelentős kisebbségekkel szembeni diszkriminációt tiltó egyezmény, amelynek csak 
a 14. szakasza foglalkozott a kérdéssel, az az 1950-ben elfogadott és 1953-ban hatályba lépett 
Emberi Jogok Európai Egyezménye. Az egyezmény eme cikke arra vonatkozik, hogy a jogok 
és a szabadságok élvezetét minden megkülönböztetés nélkül kell biztosítani, így nemzeti ki-

37 Kardos, 1995. p. 36.
38 Böszörményi, 44-45. szám, p. 30-43.
39 Majtényi (szerk.), 2003, p. 30.
40 „A cigányság és Európa” című meghallgatás. Idézi az 1203 (1993) sz. ajánlás az európai cigányságról.
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sebbséghez való tarozás nélkül is. Mikor ez az egyezmény megszületett, akkor a Tanács még 
azon a véleményen volt, hogy az emberi jogok egyetemes védelmén kívül, nincs szükség kü-
lön, kisebbségeket védelmező szabályokra. Ennek szellemében alakult úgy, hogy a szakaszra 
csak abban az esetben lehetett a Bíróság előtt hivatkozni, ha valamely más, az egyezményben 
megfogalmazott jog is sérült, aminek következtében más jognak is sérülnie kellett, ahhoz, 
hogy jogorvoslatért fordulhassanak, a faji alapú diszkrimináció nem volt önmagában elegen-
dő. 

A dokumentum jelentősége abban rejlik, hogy a hidegháború utáni időszakban a Tanácsi 
tagság feltétele volt, hogy megerősítsék az Egyezményt a tagjelöltek. Az ellenőrzési mechaniz-
musa lehetővé teszi azt, hogy egyéni panaszos eljárást kezdeményezzenek a sértettek és nem-
zetközi bírói jogi fórumhoz forduljanak. Magyarországon az Emberi Jogok Európai Bírósága 
elé került ügy a „zámolyi romák” eljárása volt. 41

1961-ben tette meg az Európa Tanács a második lépést, amely a kisebbségekre vonatkozik, 
amely már arra utal, hogy a romák helyzete nem csak faji diszkriminációjuk miatt problémás, 
hanem hátrányos szociális helyzetük is ront helyükön a társadalomban. Torinóban, 1961-ben 
elfogadták, majd 1965-en hatályba lépett az Európai Szociális Charta. A Charta tiltja a szoci-
ális jogokban való részesülésnél a nemzetiségi alapú megkülönböztetést. A dokumentumban 
megfogalmazott 19 jog közül a részes államok tízet kötelesek deklarálni és maguk dönthe-
tik el, hogy melyeket választják. Megkülönböztetik a kötelezőbbnek számító jogokat, melyek 
közül a romák szempontjából a munkához, társadalombiztosítási, szociális és egészségügyi 
segítségre, családi védelemre, bevándorló munkások védelmére vonatkozó jogok relevánsnak 
mondhatóak.

A dokumentum szépséghibája, hogy aláírói csupán törekszenek a feltételek megteremtésé-
re, melyek által a kiválasztott jogok megvalósulhatnak. 1995-ben egy jegyzőkönyv értelmében 
a Charta megsértése esetén lehetőség nyílik kollektív panaszos eljárás indítására, ami például 
nemzeti reprezentatív és nem kormányzati szervek fellépést jelentheti.

Az Európa Tanács alapvetően emberi jogok területén tevékenykedő szervezet, amely a 
90-es években két olyan egyezményt is elfogadott, amely a kisebbségek jogaival foglalkozik. 
Mindkét egyezmény soft law jelleggel bír, tehát alapjaikban kötelező jogi jellegű rendelkezé-
seket tartalmaznak, de ugyanakkor bizonytalan jogi tartalmú megfogalmazások is jellemzik. 
Ami az imént leírtakat alátámasztja, az az igen nagy előszeretettel alkalmazott talányos jogi 
fogalmak használata, mint például: támogatják, megfelelő igény esetén, ha szükséges, ameny-
nyiben kívánják. Már nem csak a diszkrimináció tilalma jelenik meg bennük, hanem speciális, 
kisebbségekhez tartozó személyeket megillető jogokat említenek.42 

6.2. A kisebbségek védelmére vonatkozó dokumentumok

6.2.1. A regionális vagy kisebbségi nyelvek Európai Chartája
A dokumentumot 1992-ben fogadta el a Miniszteri Bizottság, 1998-ban lépett hatályba.43 

Ahogyan az egyezmény neve is következtetni enged, a nyelvi többszínűség megőrzése a cél-
ja a megalkotóknak, illetve a kisebbségi nyelvek védelme, a kulturális változatosság elvének 
szellemében. A Charta maga nem biztosít kisebbségi jogokat, csupán kötelezettségvállalásra 
bírja az államokat, így kerülve meg a kisebbségek elismerésének problémáját. Ezzel nem a 

41 Krasznai József  és 24 más személy kontra Magyarország-ügyben a bírósághoz beérkezett 59329/00 számú kére-
lem; Bán Tamás: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteiből. Fundamentum. 2001/3. sz.p. 112-113. 

42 Kovács, 1996. p.77.
43 1999: XL. tv.
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feladat alól szerettek volna kibújni, az vezényelte őket, hogy így talán univerzálisan, minden 
európai kisebbségre érvényesíthető lesz a dokumentum és az államok is tudják vállalni a ren-
delkezéseket, amely sajnos nem valósult meg, hiszen a francia Alkotmánytanács elutasította a 
gall ratifikációt.44

A Charta 1. cikkében olvashatunk a kisebbségi vagy regionális nyelv fogalmáról. Az utolsó 
kategória az, amelynek a cigány nyelvek megfeleltethetőek, bár a Charta ezt így nem nevesíti. 
Ez a fejezet azonban nem kötelezi valós intézkedések meghozatalára az államokat, csupán 
célokat és elveket fogalmaz meg. A Charta azon fejezete, amely előírásokat is tartalmaz, az 
a romákra nem vonatkoztatható. Ez a fejezet olyan kötelezettségvállalást ír elő, amely a ki-
sebbségek hétköznapjaiban nyújt segítséget és ad lehetőséget a kisebbségeknek kultúrájuk 
fenntartására.

Magyarországon ez a dokumentum 1992. szeptember 5-én került aláírásra, 1998. március 
1-én lépett hatályba. Az állam hat nyelv, a horvát, a német, a szlovén, a szerb és a román nyelv, 
esetében vállalta az intézkedéseket. Ekkor azért zárták ki a lovári és a beás nyelvet, mert „a két 
cigány nyelv használata [...] földrajzilag nehezen behatárolható.”45

6.2.2. Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény
A dokumentum első oldalain olvasható már annak alapelve, miszerint azoknak, akik nem-

zeti kisebbségekhez tartoznak, jogaik és szabadságaik védelme az emberi jogok védelmének 
szerves részét képezik, ez indokolja azt, hogy nemzetközi együttműködés kereteibe tartozik. 
Az egyezmény úgy határoz, hogy a hatálya alá tartozó személyek egyénileg vagy másokkal 
együtt gyakorolják jogaikat és szabadságaikat, valamint az állam pozitív beavatkozása is tá-
mogatott a személyek védelme érdekében. A fogalom meghatározás nem valósult meg egy-
ségesen, de az államok egyéni definícióikat mellékelték a ratifikálás során, amelyet Belgium és 
Franciaország nem tett meg. Az egyezmény nemzetközi jogi kötelező erővel bír, és alapvetően 
tiltja a nemzeti hovatartozáson alapuló diszkriminációt és támogatja a pozitív diszkriminációt 
és a szabad identitásválasztást.

Az ellenőrzési mechanizmus szigorúan vett az egyezmény esetében, hiszen jelentéstételi 
kötelezettséget ír elő a feleknek, amelyet a Miniszteri Bizottság egy Tanácsadó Bizottsággal 
együtt ellenőriz.46

Vannak a Tanács égisze alatt elfogadott olyan dokumentumok is, amelyek jogi kötelező erő-
vel nem bírnak, azonban témámból adódóan megemlítendőek. Ilyen a Parlamenti Közgyűlés 
által elfogadott 1201/1993-as ajánlás, amely az Emberi Jogok Európai Egyezményét egészíti ki 
kisebbségi jogi szabályozásokkal. A dokumentum már korábban idézett részletében olvashat-
juk, hogy megpróbálták meghatározni nemzetközi szinten a kisebbségek fogalmát és egyúttal 
utalnak a kisebbségi jogok együttes gyakorlásának lehetőségére és a 3. cikk 2. pontjában a 
területi autonómia egységes elismerését is felvetik.

Vannak olyan az előbbihez hasonló jellegű ajánlások, amelyek konkrétan a romák kérdésé-
vel foglalkoznak. Ezek közül az egyik az 563. számú Ajánlás az európai cigányokról és más vándorló 
életmódú emberekről (1996) című dokumentum. Az ajánlás a diszkrimináció tárgyalása mellett a 
lakókocsik megállásához szükséges helyekkel, oktatással, egészségügyi ellátással és társada-
lombiztosítási kérdésekkel foglalkozik.

44 Kardos, 2001/3. p.57-59.
45 A Magyar Köztársaság jelentése az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Kartájának végrehajtásá-

ról, 1999. február
46 Tanácsadó Bizottság véleményei: www.humanrights.coe.int/minorotites/index.htm, 2012. szeptember 6. 
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1975-ben a Miniszteri Bizottság szintén a vándorló népekre vonatkozóan fogadott el egy határozatot 
(13. sz.), amely a szociális helyzetükre irányultan kéri a kormányokat, hogy tegyenek lépéseket 
a diszkrimináció leküzdése ellen és javítsanak e társadalmi réteg szociális, lakhatási, egészség-
ügyi és oktatási helyzetén.

A romák kérdése a hontalan és bizonytalan állampolgárságú vándorlók ügyének tárgyalása-
kor is felmerült, 1983-ban, a Miniszteri Bizottság ajánlást fogadott el és intézkedéseket hozott 
ez ügyben, amely az érintettek diszkrimináció mentességét biztosítják a vándorlás ügyében és 
könnyítik az államhoz kapcsolódásukat, ezzel csökkentve a hontalanok számát. 47

A korábban említett intézkedések közül mai szemmel egy-két kérdés nem tűnik túl rele-
vánsnak a romákat sújtó valódi problémákkal szemben, így például lakókocsiijaik parkolá-
sának kérdése. Ezek a területek a közép-kelet-európai országok csatlakozásával valóban ke-
vesebb hangsúlyt kaptak, hiszen a Tanács eddig tett lépései ellenére, a csatlakozást követően 
romlottak a mutatók és rasszizmus is új méreteket öltött a tagállamok köreiben, a roma kérdés 
egyre inkább fontosabbá vált.

A keleti bővítés után született az 1203/1993. számú ajánlás az európai cigányokról. Azért fontos 
ez a dokumentum, mert már elismeri a roma kisebbség létezését és már európai kisebbség-
ként kezeli, ami a roma stratégia előfutáraként fogható fel. Azonban az ajánlás kiköti, hogy 
eme kisebbség esetében nem lehet a hagyományos nyelvi vagy nemzeti kisebbség kifejezése-
ket használni.48 A dokumentum megfogalmazza, hogy a cigányság Európában való jelenléte 
hozzájárult annak kulturális sokszínűségéhez, kultúrájával, zenei világával és a keleti államok 
csatlakozásával a Tanácsba a szervezeten belül a romaság száma növekedett.

A kérdés fontossá válását támasztja alá, hogy újabb dokumentum született a romák ügyé-
ben 2002-ben. A romák jogi helyzete Európában című 1557. számú ajánlása a romák helyzetének 
rendezésére szólítja fel az államokat. A dokumentum célként tűzi ki, hogy az emberi jogok 
eszméinek megfelelően, biztosítsanak személyi igazolványt az állam területén jogszerűen tar-
tózkodó romáknak, valamint, hogy a genfi egyezmény 1967-es jegyzőkönyvében leírt jogokat 
biztosítaniuk kell, hátrányos megkülönböztetés nélkül, a romák esetében is.

7. Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet

Ez a szervezet eredetileg Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet néven szü-
letett meg a Helsinki Záróokmány keretein belül és 1994-től kezdődően nevezzük Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek. A szervezet azzal a céllal született, hogy csök-
kentse az ideológia különbségeket Nyugat- és Kelet- Európa között. Az intézmény keretein 
belül elfogadott, aláírt dokumentumok nem nemzetközi szerződések, még az alapító okmány 
sem, csupán szándék nyilatkozatoknak tekinthetőek. A Szervezetnek köszönhető a Nemzeti 
Kisebbségi Főbiztos intézménye, melynek feladata, hogy felhívja a figyelmet, ha szükséges 
a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos konfliktusokra, kisebbségekkel kapcsolatos informá-
ciókat igényelhet, vizsgálatokat folytathat, a Részes Felektől függetlenül eljárva.49 A biztos 
tevékenysége a romák és a többségi lakosság konfliktusára is kiterjed, amely azt jelenti, hogy 
az európai biztonság szempontjából alacsony intenzitású kérdés, mivel a biztos olyan inten-

47 No. R (83) on Stateless Nomads and Nomads of  Undetermined Nationality
48 A közgyűlési vita időpontja: 1993. február 2. (24. ülés) (67333. sz. dokumentum a Kulturális és oktatási Bizottság 

jelentése, jelentéstevő: Josephin Verspaget
49 A Kisebbségi Főbiztos tisztségét az 1992-es helsinki utótalálkozó „A változás kihívásai” című dokumentum 

hozta létre.
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zitású konfliktusokban járhat el, amelyek a békét és stabilitást még nem veszélyeztetik. Első 
jelentésében úgy nyilatkozott, hogy a romák gazdasági és társadalmi helyzete teszi szükségessé 
fellépését, majd a következőben hat évvel később, nem előrehaladásról, hanem további ne-
gatív tendenciáról tesz jelentést. 2000-ben tett jelentésében a biztos a stabilitást veszélyeztető 
helyzet javítását tűzte ki célul és az államoknak tett javaslatot azt illetően, hogy a faji indítta-
tású bűncselekményeket súlyosabban büntessék. 50A pozíció gyengeségét mutatja a 2000-ben 
történt incidens, amikor Varsóban három romát, közöttük az EBESZ roma ügyekért felelős 
biztosát, kidobtak egy kávézóból, miután nem szolgálták ki őket. Az ügy kapcsán indult egy 
hivatalos vizsgálat, azonban eredmény nem született. 51

Vannak azonban dokumentumok, mint a koppenhágai és a párizsi záróokmány, amelyek 
részletesebben foglalkoznak a kisebbségek jogaival, itt is fellelhetőek az olyan kifejezések az 
államok szerepvállalását illetően, mint a „törekednek” és a „lehetséges és szükséges”. Mindez 
arra enged következtetni, hogy a folyamatban résztvevő államok nem vállalnak konkrét nem-
zetközi kötelezettséget.

A dokumentum 40. pontjában többek között elismerik a romaság sajátos problémáit és 
ígéretet tesznek arra, hogy a jelenség minden formája ellen megfelelő és arányos lépéseket 
tesznek.

A Párizsi Chartában az államok kiállnak az igazságosság, demokrácia, stabilitás, béke és a 
népek közötti barátság mellett, amely a nemzeti kisebbségek identitásának védelmét segítik 
elő.

VI. Létezik-e Európai Uniós standard a kisebbségvédelem 
világában?

 
Az Európai Unió jogrendszeri sajátosságai fontosak a kérdés tárgyalása során, hiszen ez 

egy új jogrendnek tekintendő rendszer, mivel sem a nemzetközi joggal sem az államok belső 
jogával nem azonosítható. Az EU-s szint egyik fő jellemzője, hogy nem csak a tagállamok vo-
natkozásában alkalmazható, hanem a természetes és jogi személyek esetében is vannak jogok 
és kötelezettségek, ezért szokták úgy leírni a közösségi jog alakulását, mint a nemzetközi jog-
tól a szupranacionális jogrend felé haladó rendszer, amely a nemzetközi szervezet föderatív 
állammá válás jeleit nyújtja.

Eme jogrendszer, annak ellenére, hogy az EU politikái eddig nem tértek ki a kérdésre 
konkrétan, de alkalmas a kisebbségek ügyének európai szintű szabályozására, de valamiért 
eddig ez nem történt meg, amelynek nagyon egyszerű oka van. Az uniót az államok hozták 
létre, ők maguk utalják és ruházzák át jogosultságaikat az integrációs szintre, mindezt olyan 
területeken teszik meg, ahol úgy érzik, hogy EU-s szinten van szükség a koordinációra. A 
kisebbségek kérdésében eddig nem mutatkozott hajlandóság a közös politikai akarat kifeje-
zésére az unió szintjén, többek között az államok felépítésének sokszínűsége miatt az Unió 
területén. A képet színesíti Németország, mint szövetségi állam, Belgium, mint többnemzetű 
állam, Spanyolország, amely nemzeti autonómiákkal rendelkezik, Franciaország, amely el sem 
ismeri a nemzeti kisebbségék létezését a francia nemzetállam területén. Vannak olyan államok 
is az Unió területén, amelyek az Európa Tanács „soft law” jellegű szabályait sem ratifikálta 
a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezmény által, mint például a már említett 

50 EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosa, Jelentés a romák és sintik helyzetéről az EBESZ területén. 2005. p.55.
51 Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: Kisebbségek védelme, p.27.
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Belgium, Franciaország, valamint Portugália, Görögország, Luxemburg. Ennek tükrében nem 
meglepő az a tény, hogy az Unióban a diszkriminációt tiltó rendelkezéseken túl nincsenek a 
kisebbségek védelmét biztosító jogi szabályok.52 

Amikor 1993-ban az ET adoptálta a Koppenhágai kritériumokat, akkoriban az EU-nak 
nem volt semmiféle kisebbségvédelmi stratégiája, mégis a kritériumok között, az új tagjelöl-
tekkel szemben ott volt a kisebbségvédelem megléte, amely újdonságnak és precedens nélküli 
lépésnek bizonyult, hiszen az integráció ezzel kibővítette határait az emberi jogi területen 
folytatott politikáját illetően. 

A kritérium lényege az volt, hogy a tagjelölt államoknak stabilitást kellett mutatniuk azt il-
letően, hogy intézményeik mennyiben tartják tiszteletben és védelmezik a kisebbségi jogokat, 
ennek ellenőrzését az Európa Tanács látta el, amely elég nehéz feladatnak bizonyult. Az ET 
az ellenőrzés során rá kellett ébredjen arra, hogy nincsen egységes kép a kérdés tekintetében 
az adott országokban, ráadásul igen eltérő gyakorlatokat lehet találni kisebbségvédelem te-
rületén. Ugyanakkor, a nehézségek ellenére, jogosnak tartották a kisebbségek védelmének 
felülvizsgálatát, mivel úgy látták, hogy még mindig feszültség forrás a kisebbségek kérdése a 
közép- és kelet-európai államokban, ezáltal tevékenységüket egyfajta konfliktus prevencióként 
értékelték.

Miután 1999-ben mind a tíz közép- kelet- európai tagjelöltről megállapították, hogy teljesí-
tette a Koppenhágai kritériumokat, a Bizottság mégis tovább folytatta a jelentések készítését 
és súlyos kritikákkal illette a tagjelölteket kisebbségi politikájukra nézve, intézkedéséket java-
solt nekik előrelépés reményében és fenyegetve érezhették magukat a jelöltek, hisz a visszafej-
lődés negatív következményeket eredményezhetett volna a tagság megszerzésében.

Bár eddig az EU nem igen szentelt különösebb figyelmet a kisebbségeknek, de csak úgy, 
mit az ET esetében, a keleti bővítés meghozta hatását és a kisebbségek kérdésköre bekerült 
az uniós ügyek körébe, bár ekkor még szabályozás, vagy közös politika kialakításáról nem 
beszélhetünk.

A közösségi jog forrásaiban keresgélve utalást a kisebbségekre az első releváns szerződés 
az 1997-ben elfogadott és 1999-ben aláírt Amszterdami Szerződés, amelynek 13. cikke ér-
telmében a Tanácsnak joga van olyan intézkedések foganatosítására, amelyek fajra, etnikai 
hovatartozásra, vallásra alapozott megkülönböztetés elleni küzdelmet segítik. 53

Visszatérve a csatlakozási folyamathoz, a Tanács, a 13. cikk alapján, 2000-ben elfogadott 
egy irányelvet: A faji és az etnikai diszkrimináció különböző formái ellenei fellépésről szóló 
irányelv.54 Az irányelv célja az volt, hogy az egyenlő bánásmód elvét az élet majdnem minden 
területén alkalmazzák. Ha valóban a diszkrimináció ellen szeretne harcolni egy állam, akkor 
azonban a társadalmat, mint olyat, szerkezetileg kell átalakítania, amelyet sajnos egy jogszabály 
nem tud véghezvinni, de annak sikerességét a társadalmi nézetek és a megfelelő gondolkodás 
kialakításával elő lehet segíteni.

2000-ben proklamálták az Alapvető Jogok Chartáját, amely akkor még jogi kötelezettséget 
nem jelentő dokumentum volt, azonban a Lisszaboni szerződés 6. cikkének köszönhetően a 
chartára a következőek érvényesek: „Az Unió elismeri az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
2000. december 7-i, Strasbourgban 2007. december 12-én kiigazított szövegében foglalt jogo-
kat, szabadságokat és elveket; e Charta ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a Szerződések.”

A charta ezzel nem módosítja az Unió hatáskörét, de megerősített jogokat és további sza-
badságokat nyújt az uniós polgárok számára.

52 Vizi, 2001/2. p.275-287.
53 Szajbély, 2001/3 p.520-535.
54 Council Directive 2000/43EC of  29 June 2000.
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A charta 22. cikkében olvashatunk a kisebbségek védelméről, melynek értelmében az Unió 
tiszteletben tartja a vallási, nyelvi és kulturális sokszínűséget.

Összefoglalva, a szint a kisebbségvédelmet illetően sokkal magasabban kell, hogy legyen a 
tagjelöltek esetében, mint a meglévő tagoknál. A régebbi tagállamok számára a Koppenhágai 
kritériumok nem teljesítendőek és mivel a megfelelő kisebbségvédelmi szint megléte egy új 
elemnek számít, ezért ez nem vonatkozik a meglévő tagokra, ami egy paradox helyzetet te-
remt.

Mint tudjuk, az EU mindig a kohézióra, az azonos fejlettségi szintek megteremésére törek-
szik. Ez az egyensúly hiány az Uniónak, mint a kisebbségi jogok mozgalmának vezetőjének 
a komolyságát áshatja alá és hátráltatja a kisebbségi politikák fejlesztésére irányult esetleges 
nyomásgyakorlásban.

Összességében elmondható az itt felsorolt univerzális vagy regionális nemzetközi jogban el-
fogadott nézetről, hogy a kisebbségek, köztük a romák kérdésével nemzetközi szinten is fog-
lalkozni kell. A felsorolt dokumentumok sokaság arra enged következtetni, hogy bár rengeteg 
rendelkezés született és papíron nagyon sok minden biztosítva van számukra, de gyakorlat-
ban nincsenek konkrét kötelezettségvállalások a felek részéről, ahogyan a kikényszerítésükhöz 
szükséges végrehajtási mechanizmusok sincsenek meg.55

Az Európai Unió egy új úton látszik elindulni, amely talán megoldást jelenthet a korábbi 
hiányosságokra.

VII. Romaság Európának, Európa a romaságnak

Maga a roma elnevezés használatos, ha az etnikai csoportról beszélünk, de ők maguk is 
hívják így magukat, bár személyes tapasztalat alapján, sokkal szívesebben használják a cigány 
elnevezést egymás között. Származásukról több elmélet is kering, azonban ha elnevezésükből 
indulunk ki, akkor indiai gyökerekre nyúlhatunk vissza, mert a „rom” szócska rokonságban áll 
a „dom” szócskával, amelyet egy indiai kaszt esetében használnak, ezért valószínű, hogy innen 
szakadtak kis és vándoroltak el Európába, a cigány nyelveket kutatók alapján a VII. század 
körül. A nyelvezetük perzsa, örmény és görög elemei azt is megmutatják, hogyan jutottak el 
a Balkánig, az arab és török jövevényszavak hiánya pedig azt mutatja, hogy az arab és török 
birodalmak megalakulása előtt jártak területükön. 56

A cigányság a XII- XIV. századokban volt jelen a Balkánon, majd Közép- Európába ér-
keztek, így kerültek Magyarországra. Innen több csoport tovább vándorolt és mondhatni, 
elterjedtek Európában, ezáltal kerültek Lengyelországba és Nyugat-Európába. Hazánkban 
sok vándor nemzet áthaladt, azonban feljegyzések készültek arról, hogy Zsigmond német, 
cseh, horvát, magyar király és német római császár menleveleit mutatták fel egy-egy csoport 
tagjai. Ennek következtében tudtak eljutni Németországba, Svájcba, Franciaországba, az Ibé-
riai félszigetre, a Németalföldre, sőt Angliába és Skóciába is. Nyugat-Európában eleinte nagy 
érdeklődéssel fogadták őket, teljesen más, a nyugati civilizáció számára ismeretlen kultúrával 
rendelkeztek és sokak szerint egyiptomi zarándokokként kezelték őket, nem véletlenül hívják 
őket az angol nyelvben „gipsy”-nek, amely a gitano-egyptian, ugyancsak angol elnevezésből 
származik, hiszen egyiptominak hitték őket.57 Nagy becsben tartották a cigányokat, alkalmaz-

55 Toggenburg(ed.), 2004. p. 59-85. 
56 Dr. Furmanné dr. Pankucsi- Dr. Szabó-Tóth: http://www.baz.hu/news_file/1128_X-Osszeuropai_Roma_Stra-

tegiaelso_munkadokumentum.pdf   2012. szeptember 8. 
57 Bourdieu, P, 1978, p. 45-48.
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ták őket, csoda számba mentek, azonban ez nem tartott sokáig esetükben. Európa szerte 
rendelkezések születtek azzal kapcsolatban, hogy a cigány társadalmat törvényen kívülieknek 
kell tekinteni és üldözésük is megengedetté vált. Ezek a rendeletek a fő okai annak, hogy 
a cigányság elpártolt Nyugat-Európától és visszatért a Kárpát-medencébe, ahol új otthonra 
lelt. Az így megtelepedett cigányságról egyre több forrás keletkezett, amelyek arról mesélnek, 
hogy vándor társadalommá lett a romaság, amelyre a királyaiktól kaptak engedélyeket, menet-
leveleket, így vált lehetségessé a cigány életmódjuk fenntartása és folytatása, amely kiváltságos 
állapotnak nevezhető. 58

Ebből a rövid történelmi áttekintésből levonható, mi alapján telepedtek le a romák egy-egy 
ország területén, amely tehát attól függött, hogy hol váltak/válhattak állandó lakossá, hogyan 
viszonyult hozzájuk a többségi társadalom. Nagyon különbözően reagáltak a befogadó tár-
sadalmak a roma népre, volt ahol teljesen kirekesztették kezdettől fogva őket, de volt ahol 
gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokat alakítottak ki velük és együttműködve velük segítették 
beolvadásukat, asszimilációjukat, pozitív értelemben és akár identitásuk megőrzésének tiszte-
letben tartásán alapuló magatartást is tanúsítottak Európa népei.  59

Az integráció köreiben a kisebbségi kérdés jelen volt a kezdetekben is, azonban a közép- 
kelet- európai csatlakozást követően intenzívebben megjelent az unió hétköznapjaiban a ki-
sebbségi kérdés és azon belül is leginkább a romaság ügye. 

VIII. Az európai romastratégia

Magyarország uniós elnöksége során kiemelt prioritásként kezelte a romastratégia kérdését, 
fő célkitűzés volt annak elfogadása. Országunk esetében a „Nemzeti, társadalmi, felzárkóz-
tatási stratégia-mélyszegénység, gyermekszegénység, romák-2011-2020” névvel született meg 
a keretstratégia. Uniós szinten „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 
2020-ig” dokumentumról beszélhetünk. A stratégiai dokumentumok természetesen nagyban 
kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épül. 

Az Európa 2020 program gyakorlatba ültetésének hazai eszköze a Nemzeti Reform Prog-
ram, amelynek fontos prioritása a foglalkoztatás növelése, a másik négy cél (köztük a szegény-
ség csökkentése, vagy az iskolai lemorzsolódás csökkentése, K+F, megújuló energiák) mellett. 

Az uniós költségvetés jelenleg legnagyobb részese a kohéziós politika, melynek következté-
ben célkitűzései ennek a politikának fontos szerepet játszanak az integrációban. Az EU 2020 
stratégia is a kohéziós célkitűzésekkel van összhangban, a 8 beavatkozási területéből 4 fő 
beavatkozási csoportja felzárkózással van relációban.

Hazánk legfőbb érdeke, hogy a saját fejlesztéspolitikájában kiemelt szerepet kapjon a sze-
génységben élők (kiemelten gyermekek, romák), illetve a hátrányos helyzetű térségek célzott, 
komplex módon kezelt felzárkózásának segítése. Ezeken a szakterületeken az uniós források-
ból induló fejlesztéseknek meghatározó szerepet kell vállalniuk.60

A hazai Felzárkózási Stratégia szerint Magyarország a meglévő nemzeti romaintegrációs 
stratégiáját61 a roma integrációra vonatkozó uniós célkitűzéseknek megfelelően alakítja ki 

58 Az európai romapolitika kialakítása, http://www.eu2011.hu/hu/az-europai-romapolitika-kialakitasa 2012.szep-
tember 8. 

59 Kemény I. (szerk.), 2000. p 44.
60 A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig- http://www.eu2011.hu/hu/dokumentum/

nemzeti-romaintegracios-strategiak-unios-keretrendszere-2020-ig-az-europai-bizottsag-kozl 2012. szeptember 
20. 

61 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről
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2020-ig.62 A nemzeti stratégiánk az Európai Roma Platformon elfogadott, a roma integráció 
10 közös alapelvére épül.63

A nemzeti stratégiánk a mai magyar valóságból indult ki. Hazánkban nagyon nagy mé-
reteket öntött a mélyszegénységben élők aránya és egyúttal a roma népesség helyzete is fo-
lyamatosan romlóban van. Több okra is visszavezethetőek a mai állapotok, de leginkább a 
következő területek a probléma gyökerei: leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind 
a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén, valamint a 
hátrányos helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és újonnan kialakuló rossz 
lakhatási körülmények.

Napjainkban minden harmadik ember (kb. 3 millióan) Magyarországon a szegénységi kü-
szöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A romaság zömében a mélyszegény-
ségben élők közé tartozik, körülbelül 5-600 ezer főt jelent ez. Ebből az adatból következik, 
hogy nemzeti stratégiánk tárgya nem csak a romaság maga, hanem a hazai mélyszegénységben 
élők rétege. A kimutatások azonban azt is elárulják, hogy ezen rétegen belül is a romák azok, 
akik a legrosszabb társadalmi és gazdasági helyzetben vannak, a meglévő felzárkóztatási prog-
ramok hatásai rajtuk mutatható ki a legkevésbé.64

A stratégia legfontosabb alapelve többek között a szegénység által sújtott területek – a 
foglalkoztatást, oktatást, egészségügyet, lakhatást – problémájának összehangolt kezelése. 65

IX. Emberi jogok és kisebbség politika határán

Az államok a feladata az, hogy olyan kereteket biztosítsanak a kisebbségeik számára, ame-
lyeken belül azok képesek érdekeiket artikulálni. A hangsúly a „képes” szón van, hiszen az 
érdekek artikulálásának lehetősége valahol alapvető jogunk, annak intézményi hátterét már 
nem a népnek, hanem a kormányzatnak kell biztosítania. 

A Nobel-díjas G. Akerlof  és szerzőtársa Robert Shiller könyvének66 13. fejezete az, amelyik 
az amerikai fekete kisebbség helyzetével foglalkozik. Olyan eredményeket mutatnak be mun-
kájukban, amelyeket az USA igen nagy anyagi kiadások árán ért el az afroamerikai társadalom 
integrálása érdekében, persze ehhez szükség volt a politikai elit alapvető konszenzusára is. 
Nemcsak a pozitívumokat emelik azonban ki, ugyanúgy leírják, azokat a statisztikai adatokat 
is, amelyek az életszínvonallal, illetve a bűnözéssel, kábítószer-használattal és más devianci-
ákkal kapcsolatosak, bizonyítva ezzel, hogy a fekete kisebbség kérdése továbbra is a Nagy 
Amerikai Dilemma. 

A szerzők talán legfontosabb megállapítása a következő: „Láthatjuk, hogy az afroameri-
kaiaknak van olyan problémájuk, ami a fehér amerikaiaknak nincs. Egy olyan világban kell 
dolgozniuk, amely rossz lapot osztott nekik... Ráadásul ezzel a rossz lappal egy olyan világban 
kell játszaniuk, amely lélektani értelemben ellenük van. A kártyaosztó csalt. Extra ... erőfeszí-

62 COM(2011) 173. Brüsszel, 2011.4.5. A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig
63 A romák társadalmi befogadásának 10 közös alapelvét először a platform 2009. április 24-i ülésén terjesztették 

elő. Ezeket a 2009. június 8-i tanácsi következtetések melléklete tartalmazza
64 Sajtóközlemény: Elfogadta a Kormány a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát Az elszegényedés, a lecsúszás 

elleni hatékony fellépés a Kormány egyik legfontosabb célja http://eu.kormany.hu/download/6/04/20000/
Nemzeti_Felz%C3%A1rk%C3%B3z%C3%A1si_Strategia_KIMk%C3%B6zlem%C3%A9ny_111130.pdf  
-2012. augusztus 27. 

65 COM(2011) 173. Brüsszel, 2011.4.5. A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig
66 Akerlof  - Shiller, 2011. p. 199-210.
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tést igényel, hogy egy olyan világban találjuk meg a helyünket, amelyet nem tartunk erkölcsös-
nek és méltányosnak.”67

Akerlof  és Schiller, felhívta a figyelmet arra, hogy elengedhetetlen a lélektani mozzanatok 
figyelembevétele és azok kezelése, ezért egy roma stratégia fontos részét kellene, hogy képez-
ze, hogy hogyan enyhítendő ez a fajta diszkrimináció megléte. Ennek ellenére szinte az összes 
civil szervezet által készített elemzés elsőként emeli ki, hogy a roma stratégiák zöme emberi 
jogi aspektusból erősen alul teljesített.68 A Fundación Secretariado Gitano elemzése alapján 
a benyújtott nemzeti stratégiák 27%-ban nem található a megkülönböztetés és cigányellenes 
cselekedetek megszűntetésére irányuló intézkedések, amely maga az emberi jogi rész fő eleme 
kellene, hogy legyen.69 Az Amnesty International több ponton is felhívta az emberi jogok 
fontosságára a figyelmet és azok hiánya által előidéződő problémák lehetőségére. Úgy fogal-
maztak, hogy „Jó irányok, de hiányoznak a konkrétumok és az emberi jogok…”70

A diszkrimináció ellen küzdeni úgy lehet, ha alapvetően a társadalmi előítéletesség ellen 
lépünk fel. Bár a stratégia megfogalmazza, hogy szükség van az antidiszkriminációs ismeret-
terjesztésre és még a „kétirányú szemléletformálást” is megemlíti, de sajnos ezekhez a kijelen-
tésekhez nem kapcsolódnak konkrét elképzelések, akciótervek, megneveznek egy-két progra-
mot, de tovább nem lépnek. Az Amnesty International javaslata alapján, amire szükség van, 
az egy nagyobb szabású, a közvéleményt célzó, valamint az oktatási rendszerbe is beépülő, 
felvilágosító, oktató és érzékenyítő jellegű programok bevétele a stratégiába, annak érdeké-
ben, hogy csökkenjen a társadalmi előítéletesség.71

Fontosnak találom a roma közösség bevonását egy ilyen jellegű stratégia kialakításába, 
amely az Amnesty International véleményének megfelelően, igen csekély mértékben történt 
meg. A stratégia során csupán hat darab civil szervezet került bevonásra, ami egy ilyen volu-
menű munka esetében kis számnak számít. 

A stratégia rengeteg olyan célt tűzött ki, melyek megvalósításáról konkrétan nem beszél. 
A romák bevonása a közéletbe a magyar állam felfogása szerint már megvalósult, de szükség 
van a szakképzett roma ifjúságra, hogy később megfelelő roma képviselet alakulhasson ki és 
a konstruktív érdekartikulálás megvalósulhasson. 

Már nem csak az alapjogok azok, amit a kisebbségek integráltságára szolgálnak. Viszont az 
alapjogi védelem nem elégséges megléte vezetett el oda, hogy már egy sokkal komplexebb 
problémáról beszélünk. Ennek kapcsán szeretnék Zsigó Jenőre hivatkozni, aki öt jogról be-
szél a romák esetében. 72

Zsigó arról ír, hogy öt jogot kell mindenki számára egyenlő mértékben biztosítani, elérhe-
tővé, alkalmazhatóvá tenni, ami segíthetne a roma közösségen, leginkább abban, hogy hogyan 
szerveződjenek és határozzák meg helyüket a politikai és társadalmi életben. Az első ilyen 

67 Akerlof  – Shiller, 2011. p.203.
68 Javaslatok a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához: http://tasz.hu/files/tasz/imce/civilekromastrat_

magyar_vegleges_marc6.pdf  2012. október 13. 
69 Analysis of  the National Roma Integration Strategies:http://www.gitanos.org/upload/76/14/Final_ERPC_

Analysis_21_03_12_FINAL.pdf  2012. október 13. 
70 Jó irányok, de hiányoznak a konkrétumok és az emberi jogok - az Amnesty International a nemzeti roma stratégia 

tervezetéről:http://www.amnesty.hu/amnesty-international/a-romak-diszkriminacioja-ellen/jo-iranyok-de-hi-
anyoznak-a-konkretumok-es-az-emberi-jogok-az-amnesty-international-a-nemzeti-roma-strategia-terveze-
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72 Neményi és Szalai (szerk), 2005.p.24.
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az emberi jogok és azok érvényesíthetősége, a második a Magyar Köztársaság Alkotmánya, 
annak törvényei, biztosított jogai. A harmadik a gyermek jogai, amely megléte az oktatás, 
gyermekek szegregációját az iskolákban orvosolná. A szociális jog azon eszméje a negyedik, 
amely az állampolgárokra úgy tekint, mint akiknek alapvető joga van az emberi életfeltételek-
hez, például lakhatáshoz, gyermekei felneveléséhez, megfelelő jövedelemhez. Érdekes, hogy 
utolsóként és inkább csak „passzióból” sorolja az öt jog közé a kisebbségi jogok meglétét. 
Úgy határozza meg funkcióját a kisebbségi jogoknak, mint az egyénként normális körülmé-
nyek között élők kulturális szokásiak ápolását segítő jogok. 73 Ez a megközelítés jól szemlélteti 
a romák esetében a kisebbségi jogok által betöltött szerepet. 

X. Befejezés, konklúziók

A kisebbségek jogainak meglétét és kialakulását nem lehet elválasztani kisebbségi politika 
fogalmától. A leírtak alapján úgy látom, hogy a kisebbségek helyzetét a legeredményesebben 
akkor lehet kezelni, ha először a politikai eszközöket veszik igénybe, ezek által ugyanis meg-
születnek a megoldási módok és gyakorlatok, ha ezek megvannak, akkor lesznek képesek 
jogaik gyakorlására és akkor már valóban csak jogi problémákról beszélhetünk.74 Ezt alátá-
masztva szeretnék Mikó Imre, erdélyi jogász szavaira hivatkozni: „…nincs a jogalkotásnak 
még egy olyan fejezete, amely annyira át volna itatva a politikummal, mint a nemzetiségi jog, s 
ezért nem tárgyalható a közjognak ez a része a nemzetiségi politikától függetlenül.” 75

Sokszor említik a kisebbség kapcsán a triadikus vagy háromszög-modellt, melynek szereplői 
a kisebbség, az adott „befogadó ország” és az anyaország. 76Azonban a romaság esetében ez 
a háromszög nem jöhet létre, hiszen kimondott anyaországuk nincsen. Lehet, hogy anyaor-
száguk nincsen, de ezen a kontinensen élnek évtizedek óta. A romáknak Európa az anyakon-
tinense, éppen ezért volt már időszerű, hogy Európa lépjen fel védelmükre és segítsen nekik. 

A háromszög kapcsán felmerülhet azonban éppen az anyaország hiánya miatt, hogy egy másik 
szereplővel helyettesíthető a harmadik szög, méghozzá a nemzetközi színtéren jelenlévő szer-
vezetek halmazával. Ennek igazolása a dolgozatban is felsorakoztatott nemzetközi dokumen-
tumok sokasága, melyek a kisebbségek számára relevánsak és a romák ügyével is foglalkoznak. 
Eme összefüggésben megállapítható, hogy a kisebbségek viszonylatában nemzetközi jogi, ál-
lamközi, illetve belpolitikai relációkról is lehet beszélni, mely jól tükrözi a helyzet összetettségét. 

A történelem és a tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy a legoptimálisabb eset-
ben megjelenik az öntudatos roma értelmiség, aki képes kihasználni a demokrácia adta lehető-
ségeket és velük karöltve teljesedik ki az Európai Unió keretein belül elindított legújabb roma 
kisebbségi politika. 

A stratégiát illetően fontos tény, hogy egy európai szintű program és így lehetőség adódik 
arra is, hogy több szemszögből vizsgálják meg a stratégiákat és így a jó gyakorlatok átvehe-
tővé válnak. Az EU eddig megpróbálta kivonni magát a kisebbségi kérdések kezeléséből és 
a felellőséget az államokra bízta. Ez most sem alakul teljesen másként, viszont a koordináció 
segítésében kénytelen szerepet vállalni. A Bizottság nem akart túlzottan nagy szerepet vállalni, 
viszont talán célszerűbb lenne a nagyobb mértékű beavatkozás, hiszen ezzel olyan kormányok 
kezébe adják vissza a problémát, amelyek eddig sem tudták azt megfelelően kezelni. 

73 Neményi és Szalai (szerk), 2005.p.39.
74 Samu, 1992/4. p. 54. 
75 Mikó, 1944. p. 3.
76 Rogers, 2006. p. 61-81. 
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Dolgozatom befejezése azonban újabb kérdéseket vetett fel. A stratégiák még nem kezdték 
el hatásukat kifejteni, ezért teljes végkövetkeztetéseket nem tudtam levonni eredményessé-
güket illetően. Későbbiekben szeretnék az elért eredmények alapján további konklúziókat 
levonni. 

Mivé lett a kisebbségvédelem? Új kapuk nyíltak Európában ezen a területen, a korábban 
ezzel foglalkozó szervezetek leginkább jogvédelemmel, emberi jogok eszmerendszerének ter-
jesztésével foglalkoztak. Az Európai Unió jellegéből adódóan nem tudta volna csupán ebből 
a szemszögből megközelíteni a romák ügyét, ami fordítva is igaz. A korábban született do-
kumentumok nyújtotta védelem elegendőnek bizonyul Európa kisebbségei számára, élnek 
jogaikkal, ahhoz, hogy ez a romákról is elmondható legyen, külső támogatásra van szükség. 
Minden nemzetnek van anyaországa, a romák anyaország szerepét a stratégia elindításával 
Európa vállalta magára. 

A stratégia kezdő idézete így szól Tisza Istvántól „Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti 
közösség tagja!” E szerint a romaság kihagyhatatlan része kellene, hogy legyen a nemzeti egy-
ségnek. Ha ez valóban így van, akkor a magyar társadalomnak is el kell jutnia oda, hogy szo-
lidaritás eszményének céljává váljon a cigányság helyzetének javítása és a dialógus kialakítása. 
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