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Előszó

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett tudományos diákköri 
munkát bemutató gyűjteményeknek 2013-ban immár negyedik kötete láthat napvilágot. Az 
idén megrendezett XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia több szempontból 
is kivételes és különleges volt Karunk számára. Az országos diáktudományos seregszemlék 
történetében először került sor arra, hogy az SZTE ÁJTK három különböző szekcióba ne-
vezzen dolgozatokat, és mindhárom szekcióból helyezéseket hozzon el. Az Állam- és Jog-
tudományi Szekció mellett a Társadalomtudományi, illetve a Had- és Rendészettudományi 
Szekcióban is eredményesen szerepeltünk: az előbbiben harmadik díjat, az utóbbiban pedig 
első díjat hoztak el hallgatóink.

2013-ban az SZTE ÁJTK hagyományos szereplési területének számító Állam- és Jogtudo-
mányi Szekció sem volt egyáltalán „hagyományosnak” mondható. Karunkat érte ugyanis az 
a megtisztelő feladat, hogy 2013. március 25-27. között – másfél évtized eltelte után ismét – 
otthont adjon a XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának, ami egyúttal a XXXI. 
OTDK egészének nyitóeseménye is volt. A háromnapos konferencián 34 tagozatban 102 
zsűritag előtt 299 pályamunkát mutattak be a hallgatók 14 intézmény képviseletében mintegy 
160 hallgatói opponens bírálata és több száz érdeklődő oktató részvétele mellett. Az időjá-
rás tartós hideggel és havazással tette emlékezetessé az eseményt, ami a mai napig egyetlen 
„fehér OTDK”-ként vonult be a diákköri konferenciák történetébe. Ez természetesen sem a 
hallgatókat, sem az oktatókat nem tartotta vissza attól, hogy a színvonalas szakmai versengés 
mellett a felkínált szabadidős programokban is nagy számmal vegyenek részt. Sokan és sokat 
dolgoztak azon, hogy vendégeink jól érezzék magukat Szegeden, és bízunk benne, hogy jó 
vendéglátóként fognak visszagondolni Karunkra és városunkra.

Az SZTE ÁJTK hallgatói a XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójából 5 első és 
7 második díjat, illetve 6 különdíjat hoztak el, és ezzel sikerült felülmúlniuk a XXX. Jubileu-
mi OTDK-n 2011-ben szerepelt versenyzőink teljesítményét. Ez a nagyszerű eredmény sem 
homályosíthatja el azonban, hogy a tudományos diákköri mozgalom küldetése nem kizárólag 
és nem is elsősorban helyezések és díjak kiosztása, vagy szerzők, témavezetők és intézmények 
rangsorolása. Az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója akkor lehet sikeres, ha hozzájárul 
a jogászi professzió szakmai és etikai értékeinek továbbadásához, a jog küldetésének és a jo-
gászok felelősségének tudatosításához.

Ezzel az útravalóval bocsátjuk közre a Tudományos Diákköri Szemle 2013. évi kiadását, 
ami az SZTE ÁJTK által a XXXI. OTDK-ra nevezett, és ott díjat nyert dolgozatokat tartal-
mazza. Köszönjük minden témavezető, versenyző, opponens és szervező munkáját. Kívánjuk 
nekik, hogy mind az eredményekből, mind a kihívásokból merítsenek erőt: az igazi emberi 
nagyság másokban felismerni a tehetséget.

Szeged, 2013. május 10.

 Prof. Dr. Szabó Imre Prof. Dr. Badó Attila
 dékán a kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke
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Állam- és JogtudomÁnyi szekció

Balog Balázs

A haszonbérleti szerződés a XIX. század magyar 
bírói gyakorlatában – Az Osztrák Polgári 
Törvénykönyv hatása a magyar magánjogra

Helyezés: I. díj (Jogtörténet I. tagozat)
Témavezető: Dr. Fülöpné Dr. Homoki-Nagy Mária, tanszékvezető egyetemi tanár

Bevezetés

Az 1848-49-es szabadságharc bukását követő két évtizedben a magyar alkotmányos és 
közigazgatási rendszer mellett magánjogi rendszerünkben is állandó változások történtek. 
Az 1848 előtti magyar magánjog újbóli hatálybaléptetésének elvetése és a magyar magánjogi 
kodifikáció lehetetlensége miatt 1853-ban Magyarországon is hatályba léptették az Osztrák 
Polgári Törvénykönyvet (Optk.), melyet azonban 1861-ben az Októberi Diploma nyomán az 
Országbírói Értekezlet az ország jelentős területén hatályon kívül helyezett és visszaállította a 
magyar szokásjog hatályát. Megalapozva a haszonbérleti szerződések gyakorlatára vonatkozó 
kutatást, dolgozatom első részében ezt a korszakot fejtem ki, míg a második részben az Optk. 
hatályba lépése előtti kötelmi jogunk kidolgozatlanságára utalok.

Az Optk.-nak a magyar jogrendszerre gyakorolt hatását idáig viszonylag kevesen vizsgálták, 
s az ez irányú munkák jelentős része is csak az elméleti szempontú vizsgálódást végezte el, a 
gyakorlati oldallal a szerzők nem igazán foglalkoztak. A kutatók nem vizsgálták meg a szerző-
déses és a bírói gyakorlat viszonyulását az Optk-hoz, annak 1861-es hatályon kívül helyezését 
követően. 

A fenti okoknál fogva levéltári kutatásokba kezdtem a Tolna Megyei Levéltárban, s a Tolna 
Vármegyei Törvényszék szerződéses jogvitákhoz kapcsolódó polgári peres iratait kutatva 
vizsgáltam meg, hogy a bírói gyakorlat miként tudott alkalmazkodni a neoabszolutizmus 
zavaros magánjogi viszonyaihoz. 

A szerződési típusok változatossága miatt ebből a levéltári kutatásból jelen dolgozathoz a 
haszonbérleti szerződéseket emeltem ki, a további kutatásaimat erre a szerződési alaptípusra 
szűkítettem, ugyanakkor a kutatást mind időben, mind módszerében kitágítottam. Időben a 
tágabb értelemben vett, ún. hosszú XIX. századra terjesztettem ki a kutatást, hogy az Optk. 
hatását vizsgálandóan átfogó képet kaphassak a jogintézményben a rendi magánjoghoz képest 
az első világháborúig bekövetkezett változásokról. Módszerét tekintve ezt a jogintézmény 
rendszerezett bemutatásával, a XIX. századi magyar magánjogtudománynak, a felsőbírósági 
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döntvénytárak alapján a bírói gyakorlatnak és az Optk. rendelkezéseinek az egymásra 
vetítésével, összehasonlításával tudtam elvégezni. A haszonbérlet, mint szerződési alaptípus 
részletes elemzését képező harmadik rész tehát a jogintézménynek az első világháborúig 
történő fejlődését, ekkori állapotát mutatja be, visszautalva a rendi magyar szokásjogra, s 
összevetve az Optk. rendelkezéseivel. A levéltári kutatásom során talált, haszonbérleti 
szerződésekhez kapcsolódó Tolna megyei jogvitákat és szerződéseket az elemzés megfelelő 
pontjaiba építettem bele.

I. Magánjogi rendszerünk módosulásai az 1848-49-es 
szabadságharc bukását követően

1. Az osztrák jogrendszer benyomulása

Az áprilisi törvények megalkotásával az 1848-as magyar országgyűlés egyik legfőbb célja az 
volt, hogy felszámolja a többszörösen kötött tulajdoni rendszeren alapuló hűbéries és rendi 
jellegű jogintézményeket és helyükbe a kor európai társadalom- és jogfejlődéséhez igazodó, 
a jogegyenlőségen és a szabad tulajdonon alapuló polgári jogrendet léptesse. Szladits Károly 
megfogalmazása szerint az ősiség, az adományrendszer (1848. évi XV. tc.) és az úrbéri viszony 
(1848. évi IX. tc.) megszüntetésével („kidöntésével”) egyszerre dőlt romba a régi magánjo-
gunk egész épülete.1 

Habár az 1848. évi XV. tc. utasította a minisztériumot egy polgári törvénykönyv kidolgozá-
sára és az országgyűlés elé terjesztésére, a szabadságharc kitörése miatt erre nem került sor. A 
szabadságharc bukását követően az osztrák abszolút hatalom hazánkat, így magánjogi viszo-
nyainkat is, az osztrák jogrendszer uralma alá hajtotta. Szladits kritikával illeti a ’48-as országy-
gyűlést, mert szerinte az „a lebontást hamarabb végezte el, semmint az építéshez hozzáfogott 
volna. A lebontással előállt tátongó résen át sebes áradattal nyomult be az idegen jogrendszer, 
amely egész jogéletünket ellepve, a régi alapokon való továbbépítést jórészt lehetetlenné tette. 
[…] A magyar magánjog helyén a benyomuló osztrák rendszer jóformán romhalmazt talált, 
melyet el kellett takarítania.”2

A magánjogi viszonyok rendezése tekintetében az osztrák hatalom három lehetőség kö-
zül választhatott. Elsőként fennállt annak a lehetősége, hogy az 1848-as alkotmányjogi és 
magánjogi vonatkozású törvények félretételével az 1848 előtti késő rendi, elavult szokásjogi 
rendszer hatályát visszaállítsák. Ennek az elméleti lehetőségnek azonban nem volt gyakorlati 
relevanciája. A második lehetőség a magyar magánjogi kodifikáció lebonyolítása volt: az udvar 
fel is kérte erre a korszak kiemelkedő magyar magánjogászát, Frank Ignácot, aki azonban a 
szabadságharc bukását követő eseményekre tekintettel a felkérést elutasította. Így végül csak 
a harmadik lehetőségnek, az osztrák magánjogi rendszer magyarországi hatálybaléptetésének 
maradt realitása.3

A magánjog területén az osztrák jogrendszer totális benyomulására 1852-53-ban került sor: 
ősiségi nyíltparancsokkal, úrbéri pátensekkel és az 1811-es osztrák polgári törvénykönyv (to-
vábbiakban: Optk.) hatálybaléptetésével. A törvénykönyv – egyes rendelkezések kivételével, 

1  Szladits 1933, 14. pp.
2  Szladits 1933,  15. pp.
3  Homoki-Nagy 2006, 236. pp.
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illetve korlátozásával4 - Magyarországon, Horvátországban, a Szerb Vajdaság és Temesi Bán-
ságban 1853. május 1-jén (1852. november 29-én kelt nyíltparancs alapján), míg Erdélyben 
1853. szeptember 1-jén (1853. május 29-én kelt nyíltparancs alapján) lépett hatályba. Az Optk. 
tulajdonjogi szabályainak hatálybaléptetése szükségessé tette a telekkönyv intézményének lét-
rehozását is. Ezt 1853 és 1855 között rendeletek egész sorozata készítette elő, s az 1855. 
december 15-i telekkönyvi rendtartás vezetette be a magyar jogrendszerbe.5

A neoabszolutizmus idején Magyarországon alkalmazott jognak a többszakaszos jogexport 
következtében két alapvető rétege alakult ki. Az első a kifejezetten Magyarország számára 
kiadott osztrák jogszabályok, amelyekre azért volt szükség, mert az örökös tartományok jo-
ganyagát a kormány a magyar viszonyokra nem tudta, vagy liberális jellegük miatt nem is 
akarta bevezetni.6 Az osztrák jog benyomulásának előrehaladtával második rétegként pedig a 
birodalom egésze számára kibocsátott jogszabályok nagyobb súlya kezdett érvényesülni. Az 
osztrák jog gyakorlati alkalmazása szükségessé tette idegen hivatalnokok, „jogi tanácsadók” 
bevonását a magyar igazságszolgáltatás működtetésébe. Működésüket és ezáltal az osztrák jog 
adaptációját egyaránt nehezítette a lakosság ellenszenve, a „jogi kultúra ritkás szövete” és az 
adaptációs technikák (brosúrák, kézikönyvek) fogyatékossága. Kajtár István álláspontja szerint 
a Szilveszterpátens (1851. december) meredek, részben visszafordulást jelentő fordulatot je-
lentett az osztrák jogpolitikában, mivel a legfőbb császári kézirat nyomán nem az 1848/49 
közvetlen örökségét jelentő osztrák jogszabályok kerültek bevezetésre hazánkban, hanem az 
azokat felváltó, módosító, sok esetben kevésbé progresszív jogi normák. Nehezítette az adap-
tációt a jogi túlszabályozás is, amit a neoabszolutizmus rendeletáradata jelentett a jogalkal-
mazás számára. A nagy osztrák kódexek hatálybaléptetése ugyanakkor megerősítette az írott 
jog szerepét a magyar jogi életben. A gyakorló jogászok mellett a szakirodalom művelőinek 
munkája is hozzájárult a modern jogi kultúra elmélyítéséhez a hazai jogéletben. Az osztrák jog 
benyomulása a birodalom hadseregének erején és külpolitikai stabilitásán nyugodott. Ennek a 
stabilitásnak a megingása hamar éreztette hatását a magyar jogrendszeren.7

Az osztrákok előbb az oroszok politikai támogatását veszítették el, majd miután az olasz 
egység megteremtéséért folytatott háború osztrák vereséggel fejeződött be, és ezáltal a 
Habsburgok Velencén kívül valamennyi itáliai érdekeltségüket elveszítették, az osztrákok 
elkezdtek kísérletezni a birodalom átalakításával (1860 – Októberi Diploma, 1861 – Februári 
Pátens).

2. Az Országbírói Értekezlet és az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok

Bár az Optk. hatályát a kortársak oktrojáltnak minősítették, azt magánjogunk szokásjogi 
rendszerének megfelelő fejlettségi szintje nélkül a gyakorlatban lehetetlen lett volna alkal-
mazni.

A magyar jogrendszer fejlődése szempontjából 1861 jelentős fordulópontot jelentett. A 
magánjog területén egy kettős folyamat kezdődött el: egyfelől az Optk. rendelkezéseinek és 
hatályának visszaszorítása, másfelől az ezekből meghagyott egyes szabályok hatályának alkot-
mányos alapokra helyezése és ezáltal jogunkban való továbbélése.8

4 Elsősorban a házassági jog házasságkötésre és a házasság felbontására vonatkozó rendelkezései nem léptek ha-
tályba, területtől és vallástól függően.

5 Szladits 1933, 15-16. pp.
6 Kajtár szerint a „fejlettebb magyar viszonyokra” nem tudta. Ez nyilvánvalóan téves megállapítás.
7 Kajtár 2003, 157-159. pp.
8 Szladits 1933, 17. pp.
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A császár úgy képzelte el a magyar jogrendszer fokozatos visszaállítását, hogy az addig be-
vezetett osztrák jogszabályok a magyar országgyűlés ellenkező döntéséig hatályban maradnak. 
Ezzel sok befolyásos magyar jogász, többek között Deák Ferenc is egyetértett. A belpolitikai 
viszonyok azonban önálló utat törtek ebbe az elképzelésbe: a megyék egy része rögtön – a 
kitűzött határidő előtt – elkezdte gyakorolni az újonnan visszakapott igazságszolgáltatási ha-
tásköreit, így azok – a magyar jogot alkalmazva – párhuzamosan ítélkeztek a még működő 
cs.k. bíróságokkal. A megyék egyfajta kultúrharcot folytattak a magyar jog és az osztrák jog 
szembeállításával: „A magyar törvény sziklavár, mennyei szó, az erőszak elleni egyetlen fegy-
ver. A törvényeket őseinktől szent hagyományként örököltük, továbbadnunk olyan szűzen 
kell azokat, ahogy kaptuk. A magyar törvény ösvényéről letérni öngyilkosság, az ilyen maga-
tartás a kiskorúság vádját alapozza meg.”9

Az egyes jogviszonyokra alkalmazandó joganyag is számos problémát hozott fel: a magyar 
bíróság csak Magyarországon érvényes és hatályos jogszabályok alapján ítélkezhetett. Ugyan-
akkor 1848-hoz képest a neoabszolutizmus első évtizedében jelentős változások mentek vég-
be a magyar társadalomban és jogrendszerben egyaránt. Ezáltal egyrészt olyan hiányok és 
joghézagok álltak elő, amelyeket a bírói ítélkezés nem pótolhatott; másrészt az új jogszabályok 
hatálybalépése következtében olyan új jogintézmények és jogviszonyok (száz)ezrei keletkeztek 
tényleges hatállyal, amelyek megbolygatása az Optk., a nyíltparancsok és a pátensek egyszerű 
félretételével alapjaiban rendítette volna meg magánjogunk rendszerét, a tulajdon biztonságát 
és a közhitelt.10

A problémák törvényi rendezésére, illetve a magánjog kodifikációjára sem az idő, sem az 
alkotmányos körülmények nem feleltek meg, ezért a zavarok megelőzése érdekében hívta 
össze a császár az Országbírói Értekezletet gróf  Apponyi György országbíró elnöklete alatt. 
Az Értekezlet az Októberi Diploma nyomán visszaállított Hétszemélyes Tábla bíráiból és más 
jeles jogtudósokból állt.11 Feladata az igazságszolgáltatás terén jelentkező zavarok elhárításáról 
való tanácskozás és indítványozás volt arra nézve, hogy az 1848 előtti régi magyar magánjogot 
a megváltozott viszonyokhoz képest hogyan és milyen kiegészítésekkel lehessen alkalmazni. 
Az OBÉ 1861. január 22. és március 4. között ülésezett és ez idő alatt egy terjedelmes munkát 
szövegezett meg, melynek címe „Az országbírói Értekezlet által javaslatba hozott ideiglenes 
törvénykezési szabályok.”12

Az OBÉ ülésein több szélső nézet is összecsapott. Egyesek a magyar jogrendszer teljes 
helyreállítása mellett, míg mások az eredeti uralkodói elképzelés mellett kardoskodtak. A me-
gyék ellenállása miatt utóbbinak nem volt realitása. Deák ezt úgy fogalmazta meg, hogy a 
közhangulat „semmit sem akar, mi osztrák, semmi változást, semmit, mi octoryázás”. Előb-
binek pedig azért nem volt realitása – ahogyan azt Szladits a fent idézettek szerint frappánsan 
megfogalmazta –, mert az 1848-as törvényhozás részletes új szabályozás nélkül hatályon kívül 
helyezte a régi magyar magánjog alapintézményeit. Másrészt az új, modernizáló, polgári átala-
kulást hozó osztrák jogszabályok a neoabszolutizmus első évtizede alatt jogviszonyok százez-
reit alakították ki. Így tehát a jogbiztonság és a közhitel szempontjai elsőbbséget élveztek: ahol 
ezek a – közjogi – érdekek erősebbnek bizonyultak a magyar jog helyreállításánál, ott – sok-
szor módosításokkal, de – megmaradt az osztrák jog (telekkönyvi jog, Optk. ingatlanjoga, az 
ősiségi-, úrbéri- és bányapátens). Azonban például a kereskedők kérése ellenére nem maradt 

9 Kajtár 2003, 159. pp. – Az idézetet az alábbi műből közli: Megyei alkotmányos mozgalmak 1860. octóber 20-tól 
1861. ápril. 2-ig, mint a Nemzetgyűlés megnyitása napjáig. Adatok történelmünkhöz. Pesten. 1861.: II.r. XX-
VI-CLXXXIV.1. p.

10 Szladits 1933, 17. pp.
11 Mezey 2007, 33. pp.
12 Szladits 1933, 18. pp.
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hatályban az osztrák váltótörvény sem. Az Optk.-val kapcsolatos legnagyobb vitát annak az 
ősiséget felváltó, a magyartól teljes mértékben eltérő törvényes öröklési rendje okozta. A 
paterna paternis – materna maternis magyar öröklési elvvel ellentétes szabályok a közvéle-
mény és a jogtudósok számára is az Optk. leggyűlöletesebb részei voltak. Az Optk. elleni 
viszolygás meggátolta annak nagyobb mértékű recepcióját.13 Ennek ellenére a magyar magán-
jog fejlődésére tett hatása vitathatatlan. Az Optk. hatálybaléptetésekor alkalmazott átmeneti 
szabályok (pátensek) nem voltak képesek rendezni valamennyi magánjogi kérdést, hiszen a 
modern jogalkalmazás elveinek megfelelően az Optk.-nak nem volt visszaható hatálya. Így az 
1853. május 1. előtt keletkezett magánjogi viszonyokra a régi magyar szokásjogot, az ezt kö-
vetően keletkezettekre pedig az Optk. szabályait kellett alkalmazni. Ennek következtében az 
1853-1861 közötti időszakban, amíg hivatalosan is hatályban volt az Optk. Magyarországon,14 
párhuzamosan élt egymás mellett a régi és az új magánjogi rendszer. Az Optk. ITSZ általi 
hatályon kívül helyezése ellenére a bírói gyakorlatban, de még inkább a magyar magánjogtu-
dományban tovább élt az osztrák magánjogi rendszer.15

Az ITSZ által az Optk.-ból hatályban tartott rendelkezések tehát a telekkönyv intézmé-
nyével összefüggő azon szabályok összessége volt, amelyeknek magánjogi hatásuk volt (te-
lekkönyvi anyagi jog). Az ITSZ ezt a szabálycsoportot alaki joghatállyal ruházta fel. Mint 
kötelező szöveget olvasztotta be magánjogunk rendszerébe. Ehhez képest az Optk.-nak a 
bírói gyakorlatra és a hazai jogéletre tett tartalmi hatása sokkal tágabb terjedelemben érvénye-
sült. Régi magánjogunk visszaállításával számos joghézag keletkezett. A bírói gyakorlat pedig 
ezeket a joghézagokat elsősorban az Optk. tételeivel töltötte ki.16 

3. A magánjog területi megosztottsága

Mivel az Októberi Diplomának Magyarország területi egységének helyreállítására vonatkozó 
ígéretéből csak annyi valósult meg, hogy a Szerb Vajdaság és Temesi Bánságot visszacsatolták, 
az ITSZ hatálya csak erre a két korábbi koronaországra terjedt ki. Az ezen kívül eső területeken 
az Optk. mint egész maradt hatályban annak alkotmányos alapokra helyezését követően.17 

Tehát noha a kiegyezést követően fokozatosan valósult meg Magyarország területi egy-
ségének helyreállítása, az alkotmányos-közigazgatási változások nem írták felül a magánjog 
országon belüli területi megosztottságát. Erdélyben az Optk. az 1853. évi császári nyíltparancs 
szerinti formájában maradt hatályban.18 A Partium (Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd várme-
gyék és a volt Kővár vidékének területe) hagyományosan Erdélyhez tartozott, így mikor az 
Országbírói Értekezlet visszaállította a régi jogot, ez a Partiumban az erdélyi jog visszaállítását 

13 Kajtár 2003, 159-160. pp.
14 Beleértve természetesen a korszakban keletkezett magánjogi jogviszonyok későbbi években történő elbírálásának 

időszakát is.
15 Homoki-Nagy 2006, 237. p.
16 Szladits 1933, 19-20. pp.
17 Szladits 1933, 19-20. pp.
18 1876. évi XLIII. tc. Magyarország és Erdély egyesitésének részletes szabályozásáról, 12.§ Azon törvények al-

kalmazása, a melyek Magyarország és Erdély törvényhozásának egyesülését megelőzőleg, Magyarország külön 
országgyülésén alkottattak az erdélyi területre nézve, a mennyiben szükséges lesz, törvényhozás útján fog eszkö-
zöltetni. Addig is azonban ezen országgyülésnek 1867-dik évi márczius 8. és 11-én kelt, s a ministeriumot az igaz-
ságszolgáltatás terén szükséges intézkedések megtételére felhatalmazó határozata a maga épségében tartatik fenn. 
– Az említett rendelet 14. pontjának 3. bekezdése pedig így: „a jelenleg Erdélyben hatályban lévő törvénykezési 
és igazságügyi szabályok ideiglenesen fennmaradnak és a […] törvényszékek és bírói hatóságok is működéseiket 
ezek szerint kell folytassák.
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jelentette. Mivel azonban Erdélyben az erdélyi jog részeként az Optk. hatályban maradt, így a 
Partium területén is ez maradt hatályban. Nem írta felül a magánjogi viszonyokat a törvény-
hatóságok területének 1876-1877. évi újraszabályozása19 sem. Így amennyiben egy korábbi 
erdélyi községet magyarországi megyébe kebeleztek be, ott az Erdélyben hatályos törvények 
maradtak hatályban, s így az Optk. is, és igaz volt ez az állítás viszonosan is, az erdélyi me-
gyékhez csatolt korábban magyarországi községek területén a magyar magánjog maradt ha-
tályban. Ennek következtében például a magánjogi szempontból egyébként főként magyar 
jogterületet lefedő Debreceni Ítélőtábla, illetve azon belül a Zilahi Törvényszék illetékességi 
területének egy részében, a zilahi, valamint zsibói járásbíróságok meghatározott községeiben 
továbbra is az Optk.-t kellett alkalmazni a magánjogi jogviszonyokra.20 

Mivel a horvát-magyar kiegyezést szabályozó 1868. évi XXX. tc. a magánjogot nem említi a 
közös ügyek között, Horvát-Szlavónország e tekintetben autonómiával rendelkezett.21 A horvát 
szábor az Optk.-t hatályban tartotta, azonban a későbbi horvát jogalkotás (pl. uzsoratörvény, va-
dászati törvény), valamint a magyar országgyűlés által alkotott, az egész magyar állam területén 
hatályos egyes törvények (pl. ipartörvény, szabadalmi törvény, váltótörvény) rendelkezései hatályon 
kívül helyezték az Optk. ezekkel ellenkező rendelkezéseit.

Az 1871. szeptember 14-i igazságügyi ideiglenes szabályozás a korábbi jogszabályokat fenn-
tartotta Fiume városában és kerületében, így az Optk. ott is hatályban maradt.22

A Határőrvidék egyes részeit Horvát-Szlavónországhoz csatolták, így ott a továbbiakban a 
horvát jog lett a hatályos jog, s így az Optk. maradt hatályban. A terület többi részét Magyar-
országhoz csatolták, azonban az Optk. hatályát e területek tekintetében is fenntartották, s 
így a Szegedi Ítélőtábla, s azon belül az Újvidéki Törvényszék illetékességi területébe tartozó 
zsablyai, valamint titeli járásbíróságok, továbbá a Temesvári Törvényszék illetékességi terüle-
tét érintően a fehértemplomi törvényszékek területének egy részén (fehértemplomi, nagyká-
rolyfalvai, kevevárai járásbíróságok), valamint a karánsebesi és pancsovai törvényszékek teljes 
illetékességi területén az Optk. maradt a magánjog elsődleges forrása.23

Tehát az Optk.-t tovább alkalmazó területek sem alkottak egységes (magán)jogi térséget 
és alkotmányos-történelmi fejlődésüknek megfelelően több jogterületet képeztek. A későbbi 
évtizedekben itt az Optk. partikuláris jogot jelentett, amely mögött a magyar magánjog állt 
hézagpótló országos jogként (ius generale). Az Optk.-ból átvett elvek pedig lassanként rög-
ződtek a jogászi köztudatban: a gyakorlat a befogadott elveket a magyar viszonyokra alkal-
mazta, azoknak megfelelően alakította.24 

4. Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok jogforrási jellege

Ahogyan az ITSZ címéből is következtetni lehet, az eredeti terv az volt, hogy a magyar 
országgyűlés az OBÉ munkáját törvényjavaslatként tárgyalja. Végül azonban ennek hiányoz-

19 1876. évi XXXIII. tc. Némely törvényhatóság területének szabályozásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedé-
sekről; 1877. évi I. tc. némely törvényhatóságok véglegesen megállapitott területének az 1876. évi XXXIII. tc. 
rendelkezése folytán törvénybe iktatásáról

20 Bartók-Szitás 1916, 4-5. pp., Sallay 1912, 7. p.
21 1868. évi XXX. tc. 47. § Mindazon tárgyakra nézve, melyek ez egyezményben a közös országgyülésnek és köz-

ponti kormánynak nincsenek fentartva, Horvát-, Szlavon- és Dalmátországokat mind a törvényhozás, mind a 
végrehajtás körében teljes önkormányzati jog (autonomia) illeti.

22 Sallay 1912, 6. p.
23 Sallay 1912, 6. p., 1890. évi XXV. tc. a kir. itélőtáblák és kir. főügyészségek szervezéséről
24 Szladits 1933, 19-20. pp.
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tak az alkotmányos-közjogi feltételei és törvényt hozni nem lehetett: az országgyűlés cson-
ka, a királyi szék betöltése pedig vitás volt. Ugyanakkor a Képviselőház 1861. június 22-én 
kimondta,25 hogy a „magyar magánjogi törvények visszaállítatnak, de amennyiben azok az 
1848: XV. t.-c. s a szem elől nem téveszthető újabb jogviszonyok miatt alkalmazhatók nem 
volnának, addig, míg törvényeket alkotni lehetne, az Országbírói Értekezlet munkálatát ideig-
lenes kisegítő gyanánt használhatónak tekinti”. Ezt a Főrendi Tábla 1861. július 1-jén, majd az 
uralkodó is megerősítette. Utóbbi anélkül, hogy formális törvényi szentesítési jogköre lenne 
(nem volt megkoronázva a magyar Szent Koronával, így nem szentesíthetett). A királyi Kúria 
pedig 1861. július 23-án tartott vegyes ülésén mondta ki, hogy az ITSZ-t addig is, míg az 
alkotmányos törvényhozás másként nem rendelkezik, a törvényes eljárásban „állandó zsinó-
rmértékül” fogja követni. Az országbíró ezt követően nyomtatásban megküldte az ITSZ-t a 
törvényhatóságoknak, amelyek azt közgyűléseiken elfogadták és a törvényhatósági törvény-
székeken alkalmazásba vették.26

Jogforrási természetét tekintve az ITSZ a Hármaskönyvhöz hasonlóan írott szokásjogként 
élt évtizedeken át a jogalkalmazásban. Dogmatikai szempontból kútfői erejét a szokásban 
bírta, annak is egy speciális változata volt, mert szokásjoggá válásához nem volt szükséges az 
ismételt gyakorlatba vétel. A jogi közmeggyőződés egyszeri megnyilvánulásával vált a min-
dennapi jogalkalmazás részévé, tekintettel arra, hogy egyrészt többnyire egy, már írott szö-
vegnek szokásjogi befogadását jelentette, másrészt pedig a régi magyar szokásjogra utalásokat 
tartalmazott. A jogalkotó hatalom tényezői – amelyek együtt a társadalmi összakaratot kép-
viselik (jelen esetben: a bíróságok, jogtudósok, az országgyűlés mindkét háza, az uralkodó, a 
megyék) – a maguk összességében kötelezőként ismerték el. Mivel írott szokásjogról van szó, 
mint megismerési forrás azonban úgy volt kezelendő, mint az írott jog, vagyis a törvényértel-
mezés szabályait ugyanúgy kellett rá alkalmazni, mintha törvényszöveg  lett volna.27

II. A kötelmi jog és a szerződéses felelősség alapjai rendi 
magánjogunkban

A rendi magyar magánjog a kötelmi viszonyokat nem szabályozta a római joghoz hasonló 
precizitással, Werbőczy István Hármaskönyvében csak a tulajdonosváltozást eredményező 
örökbevallásokat és a zálogszerződést jelentő időleges bevallások szabályait foglalta össze, 
a kötelmi joggal, a kötések, szerződések általános és különös szabályaival nem foglalkozott.

A kidolgozott kötelmi jog hiánya ellenére bizonyos alapszabályok már Werbőczy korára is 
kialakultak.

Werbőczy szerint a kötelem keletkezhet:
1. egyezésekből, kötésekből (contractusok)
2. gonosztettek által (delictumok) és
3. más tényállásokból (házasság, gyámság)28

Az egész kötelmi jog alapját képező alapelvet a rendi korszakban Mátyás VI., 1486. évi  
decretumának 17. cikkelyében találjuk meg: „A kötelezésekre nézve pedig azt kell szabályul 
tartani: hogy ki mint kötelezte magát, a szerint kapjon, törvényes perbehívás után, az első 

25 1861ik évi ogy III. kötet 135. p. (június 21-22) 
26 Szladits 1933, 18. p.
27 Szladits 1933, 19. p., 30-31. pp.
28 Homoki-Nagy 2001, 89-90. pp.
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nyolczados törvényszakon törvényt és igazságot: és erre, a jelen decretum erejénél fogva le-
gyen kötelezve.”29 Ezt II. Ulászló I., 1492. évi decretumának 38. cikkelye is megerősíti, amely 
szerint: „A kötelezésekre nézve pedig azt kell szabályul tartani: hogy ki mint kötelezte magát, a 
szerint kapjon a felperes az utolsó perbehívás után az első nyolczados törvényszéken törvényt 
és igazságot.”30 Ugyancsak ezt a rendelkezést fogalmazza meg III. Károly 1723. évi decretu-
mának 31. cikkelye is: „Hasonlóképpen a világos adósságokra nézve is, hol az összes fekvőjó-
szágok vannak lekötelezésnek alávetve, ugyanazt kell szem előtt tartani, a hol pedig bizonyos 
meghatározott javak vannak lekötve, mind a felperesek, mind a bírák, a kötelezvény tartalmá-
hoz lesznek kötelesek magukat alkalmazni.”31 Szladits a rendi magyar magánjog tekintetében 
ezt az alepelvi rendelkezést, – amelyet akként summáz, hogy „ki-ki ahogyan szerződött, úgy 
legyen kötelezve” – a joghézagokon belül a logikai hézagokra hozza iskolapéldaként, hiszen 
ez a tétel a logikai hézagok százait hagyja maga után nyitva, melyeknek tartalma azonban a 
jogrendszerben mintegy implikálva van (szerződéskötés szabályai, érvénytelenség esetkörei, 
feltétel, időhatározás tartalma, stb.) Ilyenkor a hézag betöltésénél a bírónak bizonyos esetek-
ben több logikai alternatíva kínálkozik, melyek közül ő választja ki a legalkalmasabbat.32 Tehát 
a kötelmi jog jogszabályi szintű szabályozatlansága indukálta azt, hogy a szerződések általá-
nos, valamint az egyes szerződések különös szabályainak kialakítása a joggyakorlatra, vagyis a 
szerződő felekre és a bíróságokra maradt.

A XIX. század első felében a rendi magánjogi irodalom a fenti törvényhelyekre alapítot-
tan a szerződésekre vonatkozó általános szabályokként, a szerződéses felelősség alapelveiként 
megfogalmazta, hogy 

1. a hibátlan kötést teljesíteni kell,33 
2. az „Egyezés az Egyező Feleknek Törvényül szolgál”, és ebből következően a tartozás 

valóságos (reális) teljesítéséhez kapcsolódó egyik követelmény az, hogy „a Tartozásnak telje-
sítése az Egyezés által meghatározott időben, helyen, és mód szerént történjék; másképpen azt a 
másik Egyező fél elfogadni nem köteles; úgy ellenben, ha annak valóságos rendje és módja 
szerént történt, azt elfogadni köteleztetik; amit ha megtenni nem akarna, a teljesítő fél mind-
azonáltal őtet mindazon Jussoknak általengedésökre kényszerítheti, melyekkel Tartozásának 
teljesítése iránt bír.”34

3. „A’ ki a’ véget elérni akarja, kell annak az arra szükséges eszközöket is akarni”35

4. „a törvényesen keletkezett el sem enyészett kötéseket becsűlettel, jó lélekkel tellyesíteni 
kell, megtartva nem csak amit világosan kialkudtak, hanem azt is ami a helybéli szokás vagy 
a dolog mivolta szerint egygyütt jár, és szó nélkül is áll”. Frank azonban a viszonos kötelmekre 
utalva hozzáteszi azt is, hogy „De midőn a kötésbül viszonos tartozások erednek, aki annak 
tellyesítését kívánja, szükséges, hogy maga részérül is eleget tegyen, vagy legalább készségét 
mutassa; mert egyébként ellene vetni lehetne, hogy a szerződést maga megszegte (exceptio 
non adimpleti, vel non rite adimpleti contractus, hogy ígéretét maga sem tellyesítette, vagy 
nem jól tellyesítette.”36

29 Magyar Törvénytár 1000-1526. évi törvényczikkek 1899, 421. p.
30 Magyar Törvénytár 1000-1526. évi törvényczikkek 1899, 505. p.
31 Magyar Törvénytár 1657-1740. évi törvényczikkek 1900, 593. p.
32 Szladits (szerk: Ginyovszki) 1932. 68. p. – Tévesen állapítja meg ehelyütt tehát Szladits, hogy kötelmi jogunk II. 

Ulászló idézett decrétumán alapul, mivel az általa hivatkozott decrétumot már megelőzte Mátyás decrétuma.
33 Frank 1845, I. 547. p.
34 Szlemenics 1823, III. 25-26. pp.
35 Czövek-Kelemen 1822, II. 517. p.
36 Frank 1845, I. 596-597. pp.
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5. „A’ ki akarja a’ megelőzőt, kell annak az azzal szükségesképpen összeköttetett követke-
zést is akarni.”37

6. „Aki magát cselekvésre kötelezte, […] tartozik ugyan azt, amit ígért, végbevinni, és egye-
bet ajánlva tartozásait le nem rója.”38

Abban az esetben, ha valamelyik fél a szerződésből eredő fentiekben kibontott kötelezett-
ségét szerződésellenesen, törvényes ok nélkül teljesíteni késedelmeskedett, a sérelmet szen-
vedő fél Szlemenics szóhasználatával élve „az Egyezésnek teljesíttetését sürgető pert”, Czövek-Kelemen 
szóhasználatával a „betöltés pörét” vagy a „Kontraktusnak betöltésére irányuló pört” indíthatott. Ez 
esetben a kereset jogalapja a fenn idézett három törvényhely volt.39 Még az 1860-as években 
is találkozhatunk e törvényhelyek fordulataival formulázott keresetlevelekkel, amelyben az 
alábbi módon követelik a bíróságtól a szerződés teljesítését: „Miután ebbeli kötelezettségének mai 
napig eleget nem tévén, - ki hogy kötelezi magát a szerint tartoznék eleget tenni.”40

III. A haszonbérleti szerződés a XIX. század joggyakorlatában

1. A haszonbérleti szerződés fogalma magánjogi irodalmunkban

A magyar és európai jogfejlődésben a római jog locatio-conductioja, mely elnevezés alatt mind-
azon szerződést értettek, amelyek tartalma arra alkalmas dolog használatának ellenérték fe-
jében való átengedéséből állott, két egymással rokon, de nem mindenben azonos szerződési 
típussá bomlott szét, s ezek a bérlet és a haszonbérlet.41 A 19. században, a mindennapi élet-
ben inkább a haszonbérleti szerződések fordultak elő.42 

Kelemen nem különbözteti meg a két szerződési típust, ő egységesen csak haszonbérletről, 
árendáról beszél, mint nevesített, visszterhes, egyezésbeli szerződésről, amely alatt a római 
jogi dologbérletet és munkabérletet is érti, mert szerinte a szerződés tárgya egyrészt lehet az 
elhasználhatatlan dolgok használata („el nem emészthető dolog élése”), másrészt a más szá-
mára, bér vagy jutalom ellenében történő kétkézi munkavégzés is.43

Szlemenics szintén nem választja még szét a két szerződési típust, ő egységesen bérbeadás-ve-
vésről beszél, a szerződés tárgya tekintetében viszont már külön nevesíti a hasznot hajtó 
jogot: „a bérbeadás-vevés olyan magánmegálló terhes egyezés, amely által valaki tartós hasz-
nálatú testes jószágának vagy hasznot hajtó Igazságának használását, vagy pedig szolgai munkáját 
egy időre bizonyos bérért másnak lekötelezi.”44

Frank Ignác sem különbözteti meg a bérleti és haszonbérleti szerződést, egységes fogalom-
mal operál: bérfizetés ellenében bérbe vehetők az elhasználhatatlan dolgok, valamint egyes 
jogok, ún. álló jövedelmek (pl. vámszedés, tized); ezen túl – Kelemenhez és Szlemenicshez 
hasonlóan – a római jogi munkabérletet sem nevesíti külön szerződési típusként, azt egysége-
sen a bérlet fogalma alá vonja.45

37 Czövek-Kelemen 1822, II. 517. p.
38 Frank 1845, I. 598. p.
39 Szlemenics 1823, III. 30. p., 41. p.; Frank 1845, I. 548. p.
40 TML IV.259. Tolna Vármegye Központi Polgári Törvényszék 1861-1866, b. Polgári perek 1861-1866 III.164.
41 Kolosváry 1911, II. 228. p.
42 Homoki-Nagy 2007, 263. p.; saját levéltári kutatás tapasztalatai alapján
43 Czövek-Kelemen 1822, II. 569. p.
44 Szlemenics 1823, III. 148. p.
45 Frank 1845, I. 648. p. – „Bérbe (az az: bizonyos bérért) adni venni lehet 1. jószágot mellynek maradó haszna 
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Ökröss a szerződés tárgya alapján határolja el a haszonbérletet a bérlettől: azt a kétoldalú 
szerződést tekinti bérletnek, amelynél fogva valamely elhasználhatatlan vagyon, bizonyos idő-
re s meghatározott árért, csupán használatul átengedtetik; s ennek a szerződésnek a különös 
nemeként tekint a haszonbérletre, amelyről akkor van szó, ha a szerződés tárgya ingatlan.46 

Az Optk.47 nyomán Suhayda, valamint Wenzel is a bérlettől való elhatárolásként adja meg a 
haszonbérlet fogalmát, aszerint, hogy a szerződés tárgyának használata mennyire igényli a 
bérbevevő munkáját: tágabb értelemben a bérleti szerződés alatt általában véve olyan szer-
ződést ért, amely által egy meghatározott elhasználhatatlan dolog használata meghatározott 
időre átengedésre kerül. Szoros értelemben azonban csak azt tekintik bérleti szerződésnek, 
amelynek olyan dolgok a tárgyai, amelyek megmunkálás nélkül használhatók (ingóságok, ko-
csi, ló, gépek, ingatlanok közül a ház és a lakás). Ha viszont a szerződés tárgya csak munka 
és fáradság (Wenzel: szorgalom és fáradság) által használható, mint a kertek, földek, rétek, stb., 
akkor haszonbérletről van szó.48 Sokkal cizelláltabb és álláspontom szerint a gyakorlati élethez 
jobban igazodó Wenzel és Suhayda megközelítése, szemben Ökrössével, hiszen nem minősíti 
automatikusan haszonbérleti szerződésnek a bérlést, ha az ingatlanra vonatkozik. Szemléletes 
példákkal ragadja meg a két szerződési típus közötti különbséget: míg a ház és a lakás bérlé-
sének célja a lakhatás, egy folyamatos, statikus állapot biztosítása, addig egy mezőgazdasági 
ingatlan (pl. kert, rét) bérlése sokkal többet foglal magában: időről időre élelmet, jövedelmet 
biztosít, amihez viszont a (haszon)bérlő folyamatos munkája, aktív közreműködése szükséges.

A Budapesti Tábla – tehát az Optk. jogterületén kívül eső felsőbíróság – is ezt a megközelítést 
emelte ki abban az eseti döntésében, amikor haszonbérleti szerződésnek minősítette azt a 
szerződést, amely italmérési jogra, valamint az ahhoz tartozó épületek és fiókkocsmák ideiglenes 
használatára vonatkozott, mivel az ítéleti indokolás szerint ezek csak szorgalom és fáradság 
által használhatók s emiatt nem bérleti, hanem haszonbérleti szerződésről van szó.49

Ezzel a megközelítéssel részben ellentétes álláspontot fogalmaz meg Zlinszky, amikor fel-
hívja rá a figyelmet, hogy számos olyan dolog van, amely csak munka folytán használható, 
mégsem gyümölcsöző, és a gyakorlatban a bérleti szerződés tárgyai közé sorolják. Ilyennek 
tekinti például a raktárakat, színházakat, vágóhidakat.50 Hasonlóan vélekedett a Marosvásárhelyi 
Ítélőtábla is: „Épületnek vendéglőüzlet céljára kivétele bérlet; az haszonbérletnek ép oly kevés-
sé tekinthető, mint egy bolthelyiség használatára vonatkozó szerződés, habár a bolthelyiséget 
is üzleti céljára csak munka és fáradság mellett lehet használni.”51

Herczegh megközelítése szerint a haszonbérleti szerződés főleg abban különbözik a bérleti 
szerződéstől, hogy a szerződés tárgya rendszerint termelésre szánt mezei ingatlan vagy meg-
határozott ingatlanhoz (fekvőséghez) kötött, önálló haszonvételre is alkalmazható telekjog.52

vagyon, értve, hogy nem fogyasztva, emésztve, kiadva ’s elköltve használlyuk mint p.ok. az eledelt, a pénzt, hanem 
úgy mint p.ok. a szántóföldet, rétet, házat, malmot. 2. bizonyos álló jövedelmet, p.ok. tized vagy vámszedést a) A 
deák szó locatio-conductio bérmunkára (operae illiberales) is kiterjed; magyarul pedig ezt úgy mongyuk szolgá-
latba (vagy bérbe) állani, fogadni; munkát (vagy munkába) adni, vállalni

46 Ökröss1861, 137. p.
47 Optk. 1090. § Azon szerződés, melynél fogva valaki valamely elhasználhatatlan dolog használatát bizonyos időre 

s meghatározott árért megkapja, általában bérlési szerződésnek neveztetik. 1091. § A bérlési szerződés, hahogy 
a bérbeadott dolog további munkáltatás nélkül használható, kibérlési szerződéssé lesz, ha pedig csak szorgalom és 
fáradság által használható, haszonbéri szerződésnek neveztetik.

48 Suhayda 1874, 320. p.; Wenzel 1874, II. 226. p.
49 39692/86. Dt. XVII. 325. (Márkus 1891, 355. p.  I.)
50 Zlinszky 1894, 510-511. pp.
51 Mt. 1905. G. 168. (Bartók-Szitás 1916, 318. p.)
52 Herczegh 1892, 245. p.
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Raffay haszonbérlet alatt azt a kétoldalú kötelmi szerződést érti, amely által az egyik fél gyü-
mölcsöző dolog vagy jog időleges haszonvételének átengedésére, a másik fél pedig megállapí-
tott ellenérték fizetésére kötelezi magát.53 Ebben a fogalomban már egyértelműen megjelenik, 
hogy a szerződés tárgya dolog mellett jog is lehet, noha erre már Frank és Szlemenics is utalt, 
a későbbi fogalomalkotások azonban nem fordítottak különösebb figyelmet erre a kitételre, 
noha a gyakorlati életben a haszonbérleti szerződések tárgya számos esetben valamilyen jog, 
elsősorban valamilyen kisebb királyi haszonvétel volt.

Kolosváry is követi Wenzel és Suhayda megközelítését, azt tovább cizellálja, s Raffayhoz 
hasonlóan ő is kiemeli, hogy a haszonbérleti szerződés tárgya jog is lehet. Szerinte bérleti 
szerződésről akkor van szó, ha valaki valamely elfogyaszthatatlan dolog egyszerű használatát 
másnak helyettesíthető dolgokból (rendszerint pénzből) álló ellenszolgáltatás (bérfizetés) fejé-
ben ideiglenesen átengedi; haszonbérleti szerződésről pedig akkor, ha valamely gyümölcsöző 
dolog vagy hasznot hajtó jog haszonvételének bérfizetés ellenében való ideiglenes átengedé-
sére irányul a szerződés.54

Villányi egyrészt továbbmegy a fogalom pontosításában, s kibontja a haszonvétel jelentését: 
haszonbérleti szerződéssel a haszonbérbeadó a dolog vagy jog használatának és gyümölcsei sze-
désének a haszonbérleti idő tartamára való átengedésére, a haszonbérlő pedig ennek ellenében 
bér fizetésére kötelezi magát.55

Felhasználva a korszak magánjogi irodalmában található fogalmakat és a bírói gyakorlatot, a 
továbbiakban az alábbi fogalommal dolgozom: a haszonbérlet olyan kétoldalú konszenzuális 
szerződés, amely alapján a haszonbérbeadó a munka és fáradság által használható elhasználha-
tatlan gyümölcsöző dolog vagy hasznot hajtó jog haszonvételét (használatát és gyümölcseinek 
szedését) a haszonbérlőnek bérfizetés ellenében ideiglenesen átengedi.

2. A szerződés létrejötte, érvényessége

A haszonbérleti szerződés konszenzuális jogügylet, vagyis a feleknek a szerződés lényeges 
elemeire vonatkozó megegyezésével a szerződés létrejött, az a haszonbérlemény átadását nem 
feltételezte. Ez már a rendi szokásjogunkban is így volt,56 s az Optk. is így rendelkezett.57 A 
bírói gyakorlat lényeges elemnek tekintette a haszonbérlet tárgyát,58 időtartamát, a haszonbér 
összegét, mezőgazdasági ingatlan esetében az átvételre, művelésre, visszabocsátásra vonat-
kozó feltételeket, illetve a közterhek viselését. A szerződés időtartamát kifejezetten ki kellett 
kötni, egyévi bérösszeg szerződésbeli megállapítása nem jelentette egyben a bérleti idő hall-
gatólagos kikötését, így ilyen esetben a szerződés nem jött létre.59 A művelés módjára nézve a 
korábbi bérlővel kötött szerződésre való hivatkozás sem felelt meg a lényeges feltételekre vo-
natkozó megegyezésnek, mert ez nem jelentette a szerződés közelebbi meghatározását, nem 

53 Raffay 1904, 511. p.
54 Kolosváry:1911. II. 228. p.
55 Villányi 1941, 348-349. pp.
56 Lásd Kelemen fogalom-meghatározásában az „egygyezésbeli”, Szlemenics fogalom-meghatározásában a „ma-

gánmegálló” fogalmi elemeket. – „mert a Bérbeadás Vevés a Bérbeadó és Vevő Feleknek nyilván kifejezett, vagy 
gyaníttató egyetértésök által áll lábra” (Szlemenics 1823, III. 148. p.)

57 Optk. 1094. § Ha a szerződéskötő felek a bérlés lényegére, ugymint a dologra és árra nézve maguk közt mege-
gyeztek; a szerződés tökéletesen meg van kötve és a dolog használata megvettnek tekintendő.

58 K. 97. ápr. 7. I. G. 19. (Márkus 1898, 94-95. pp., 14997.)
59 Kt. 1912. G. 437. (Bartók-Szitás 1916, 319. p.)
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tette lehetővé a feltételek tudomásul vételét és határozott elfogadását, így nem keletkezhetett 
szabatos megállapodás.60

A szerződés érvényessége csak egy esetben volt alakisághoz kötve: a házastársak, illetve je-
gyesek között ingatlan dologra vonatkozó s három évnél hosszabb időre kötött haszonbérleti 
szerződések esetében.61

3. A haszonbérleti szerződés tárgya

3.1. Italmérési és korcsmálási jog, mint a haszonbérleti szerződés tárgya

Haszonbérbe adható volt tehát minden munka és fáradság által használható elhasználha-
tatlan gyümölcsöző dolog, illetve hasznot hajtó jog. Utóbbiak közül a gyakorlatban a kisebb 
királyi haszonvételeknek különösen nagy jelentősége volt. Ezek a kisebb regálék a rendi ma-
gánjogban a nemesi jószágok tulajdonához, a földesúri kiváltságokhoz kapcsolódtak. Tulaj-
donságukat tekintve nem annyira az ingatlanhoz kapcsolódtak, hanem elsősorban közgazda-
sági okoknál fogva kapcsolódtak a nemesi birtokhoz. A XIX. században sem a gyakorlat, sem 
a jogirodalom nem adott egységes, pontosan körülhatárolt listát a kisebb regálékról. Wenzel 
az italmérési és korcsmálási jogot, a húsmérési jogot, a malomtartási jogot, a magánvám- és 
révjogot, a vásárjogot és az egyházi tized haszonbérlési jogát emeli ki ezek közül, míg a gya-
korlatban szintén kisebb királyi haszonvételnek tekintett boltnyitási, halászati, madarászati, 
vadászati jogot csak a nemesi jószágtulajdon egyszerű tartozékainak tekinti. Az italmérési és 
korcsmálási jog (ius educilli) a bor és más szeszes italok (sör, pálinka) kis mértékben, azaz nem 
hordókban történő árulásának jogát jelentette.62 A szerződésben a felek  további korlátokat, 
feltételeket szabhattak a haszonbérlőnek az általa mérhető italokkal kapcsolatban, például: „A 
nevezett árendásoknak a szerződési három évek alatt Szt. György naptól Szt. Mihály napig 
minden évben ezen bormérési joggyakorlata a fentebbi pontban érintett mód szerént meg-
engedtetik s biztosítatik, továbbá a pálinka mérés is, hanem csak ugy ha azt a helybeli pálinka 
mérési joggal bíró haszonbérlőtől vásárolja.”63 Az ehhez hasonló kikötések nyilvánvalóan a 
haszonbérbeadó mással kötött haszonbérleti szerződéseinek nyújtott egyfajta gazdasági biz-
tosítékot. Magától értetődőnek tűnik ugyan, de kifejezett szerződéses kötelezettségként is 
szerepelhetett a haszonbérlők azon kötelezettsége, hogy jó és egészséges bort, sört és pálinkát 
szabadott kimérniük.64

A nemesi jószág tulajdonosa ezt a haszonvételt vendégfogadók és kocsmák szabad tartásán 
keresztül gyakorolhatta.65 Ez azonban semmiképpen nem jelentette azt, hogy a kisebb királyi 
regálét mint jogi egészet lehetett haszonbérbe adni, semmilyen jogszabály vagy szokás nem 
zárta ki, hogy az ingatlan tulajdonosa ugyanazon az ingatlanon több kocsmát, illetve vendég-
fogadót tartson. Ezt emelte ki a Királyi Ítélőtábla is egyik ítéletében: „Alperes az A alatti szer-
ződés 1ső pontja szerént nem a D.Földvári összes korcsmáztatási jogot, hanem csak az ezen 
pontban megnevezett Vendégfogadót vévén ki, az italmérés gyakorlatával haszonbérbe.”66 

60 Curia 94.jan.31. 7461/93 (Márkus VII, 1901, 163. p. 12503.)
61 1886. évi VII. tc. 22.§ b) pont
62 Wenzel 1874, 94-96. pp.
63 TML IV.259. 1863. III.354.
64 TML IV.259. 1863. III.316.
65 Wenzel 1874, 94. p.
66 TML IV.259. 1863. III.123.
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Előfordulhatott az is, hogy a bormérési jog eredetileg egy vendégfogadóhoz kapcsolódott, 
azonban azt egy külön kocsmában gyakorolták, s előbb csak a kocsma került haszonbérbe, 
a vendégfogadó csak később. Ilyenkor a kocsmára és italmérésre vonatkozó haszonbérleti 
szerződés megszűnését követően annak gyakorlását a vendégfogadó haszonbérlője folytat-
hatta: „Ámbár ugyanezen vendégfogadóval egyszersmind a helységbeni bormérés is értetik, 
s így a helységben lévő kiskorcsma is hozzátartozik, miután azonban az jelenleg jövő új évig 
haszonbérben bíratik, az ebbeni bormérést haszonbérlők csak jövő év 1étől kezdhetik meg.”67 

A rendezett községek is rendelkeztek bormérési joggal, amelyet attól függően gyakorol-
hattak, hogy a községben milyen típusú szőlők voltak. Ha a községben szőlőhegy volt, Szent 
Mihály napjától Szent György napjáig, ha csak kerti szőlők voltak, Szent Mihály napjától 
karácsony napjáig, azonban mindkét esetben csak közösen, s nem házanként gyakorolhat-
ták e jogot. A bormérési jog egyaránt kiterjedt a saját termelésű és a máshonnan behozott 
borokra. A serfőzési és pálinkaégetési joggal azonban csak a nemesi jószágok rendelkeztek. 
Több közbirtokos esetén a korcsmálási jog azokat egymás között aránylagosan illette meg. A 
neoabszolutizmusban az úrbériség megszüntetését követően kiadott úrbéri pátensek lényegét 
tekintve nem módosítottak e kisebb királyi haszonvétel szabályain,68 az italmérés dualizmus-
kori újraszabályozására csak 1888-ban kerül sor.69

A fenn említettek miatt a szerződésben pontosan körül kellett határolni, hogy a haszon- 
bérbeadó mely területekre nézve engedi át az italmérési, korcsmáltatási jogot. Ez történhetett 
egyszerűen a vendégfogadóra való utalással: „Átadja a Bécsi püspöki uradalom Kárász hely-
ségében lévő csárda név alatti vendégfogadóját s ahhoz tartozó épületeket, nem különben 14 
1/8 hold kerti és szántóföldeket három egymás után következő 1854 Szent Mihály napjától 
1857 Xber 31-ig, és így három év és három holnapra, - tulajdon bormérés pálinkamérési 
joggal;- fenn is megnevezett Schwarz Jakab és Freud Mayer izraelitáknak.”70 De a gyakorlat 
szempontjából célszerűbb volt azt a határok pontos körülírásával megoldani: „A haszonbérbe 
kiadott nyári bormérés a nagy vendégfogadóhoz, és pedig felfelé Schmidt, másképp Bóór Antal 
házánál, lefelé a Duna ucza szegleténél, Duna mentében lefelé Nságos Berweidernő Asszony-
ság kerténél, hidegvölgy felé pedig T. Vigyázónő Asszonyság lakházánál közelebb, mégis a 
nagy uczán felfelé … házánál fellebb, vagyis a két sor házon túl meg nem engedtetik.”71

A szerződés speciális tárgyához kapcsolódóan a felek további kikötéseket tehettek. Izraelita 
haszonbérlők esetében fordult elő az alábbi kötelezettség: „Arra is köteleztetnek, hogy keresz-
tény iczést és főzőt tartanak.”72 Ha a haszonbérbeadó meg akarta tiltani a Fractírt tartását és a 
szállóvendégek fogadását, akkor ennek tilalmát a szerződésben kifejezetten ki kellett kötni.73

4. A haszonbérlet időtartama - ideiglenes átengedés

A haszonvétel ideiglenes átengedése fogalmi elem arra utal, hogy a szerződést mindig határo-
zott időre kötötték. A tizedre vonatkozó örökhaszonbérletet leszámítva sem rendi magánjo-
gunk,74 sem a polgári kor magánjoga nem ismerte az örökhaszonbérletet, annak ellenére sem, 

67  TML IV.259. 1863. III.316.
68 Wenzel 1874, 96-98. pp.
69 1888. évi XXV. tc. az állami italmérési jövedékről; ill. ennek módosításai: 1890. évi XXXVI. tc., 1892. évi XV. tc.
70  TML IV.259. 1863. III.316.
71 TML IV.259. 1863. III.354.
72 TML IV.259. 1863. III.316.
73 TML IV.259. 1863. III.354.
74 Szlemenics 1822, III. 151. p., Czövek-Kelemen 1823, II. 570. p.
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hogy a jogintézmény az Optk.-ban75 szabályozásra került. Az Optk. e tekintetben nem hatott 
magánjogunkra. 

A haszonbérlet időtartamát a szerződésben pontosan rögzíteni kellett. „1859ik évi Szent 
György naptól kezdve 1862ik évi Szent György napig, és így három évre.”76 „Három egymás 
után következő 1854 Szent Mihály napjától 1857 Xber 31-ig, és így három év és három hol-
napra.”77

5. A haszonbér visszterhes jellege

A haszonbérbevevő a dolog használata és gyümölcsöztetése ellenértékeként a szerződésben 
megállapított haszonbért volt köteles megfizetni. A bér fizetésének módját és idejét a szerződés-
ben rögzíteni kellett. A bérlő ezt teljesíthette negyedévente,78 félévente,79 vagy évente.80 Ha 
félévente történt a haszonbér lefizetése, akkor mezőgazdasági ingatlanok esetében, ahogyan a 
haszonbérlet kezdetét, illetve végét is, szokás volt azt Szent György és Szent Mihály napjához 
kötni. Az előre történő fizetési kötelezettséget a szerződésben világosan ki kellett kötni.81 
Azonban az Optk. 1102. §-a nyomán ezt csak abban az esetben lehetett kikötni, ha a haszon-
bérlemény nem volt jelzáloggal terhelve, vagy ha a haszonbéri jog a telekkönyvbe be volt ke-
belezve és a jelzálogos követelések a kibérlési jog bejegyzése után kerültek bejegyzésre, mert 
ha ezek ellenére fizetett le előre a bérlő az esedékesnél több részletet, akkor kötelezni lehetett 
arra, hogy a jelzálogos hitelezőknek újra lefizesse azt. Mivel ez a rendelkezés a telekkönyvi 
anyagi joghoz tartozott, így ez az ITSZ-t követően is hatályban maradt.82 

Az előre fizetés kifejezett kikötése azért is volt fontos, mert a bérlő késedelembe esése 
esetén a késedelmi kamat az esedékesség napjától illette meg a bérbeadót, ahogyan az a kö-
vetkező jogvitában is kirajzolódik: Stauber Dávid 1859. március 31-én kelt szerződés értelmé-
ben sör-, bor-és pálinka mérési joggal haszonbérbe vette a dunaföldvári alapítványi uradalom 
tulajdonához tartozó alsórévi vendéglőt. A szerződés alapján az évi 777 forint haszonbért 
évnegyedenkénti részletekben, előre, a bérbeadó uradalom terheltetése, és minden kifogás nélkül 
a dunaföldvári uradalmi pénztárnak volt köteles készpénzben lefizetni. A felek a bérbevevő 
késedelembe esése esetére 4%-os késedelmi kamatot kötöttek ki. A felperes Soproni Cs.Kir. 
Pénzügyi Ügyvédség, mint a dunaföldvári uradalom képviselője, többszöri felszólítást kö-
vető alperesi nem teljesítés miatt fordult a Tolna megyei Törvényszékhez és ítéletileg kérte 
kimondatni, hogy a bérbevevő alperes tartozik a felperesnek az 1861. augusztus 1-től 1862. 
január 31-ig lefolyt félév után járó haszonbért, vagyis 388 forint 50 krajcárt, továbbá ezen 
összegnek – az évnegyedenkénti teljesítési kötelezettség miatt – a közvetlen lejárattól – vagyis 
1861. augusztus 1. és november 1. napjától – 194 forint 25 krajcár után a fizetés napjáig szá-
mítandó 4% kamatot és perköltséget 15 nap alatt – különbeni végrehajtás terhe mellett – a 
dunaföldvári uradalmi pénztárnál lefizetni. A törvényszék helyt adott a felperes tőke- és költ-
ségkövetelésnek, azonban a kamatfizetési kötelezettséget a teljes tőkére nézve csak 1862. január 

75 Optk. 1122. §
76 TML IV.259. 1863. III.354.
77 TML IV.259. 1863. III.316.
78 TML IV.259. 1863. III.123.
79 TML IV.259. 1863. III.264.
80 TML IV.259. 1863. III.354.
81 Suhayda 1874, 321. p.
82 Zlinszky 1894, 515. p., Suhayda 1874, 321. p., Döntvénytár XV. f. 102. sz., Dt. 1899. G. 50. (Bartók-Szitás 1916, 

325. p.)
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31-től, vagyis a per tárgyává tett második negyedévi időszak utolsó napjától ítélte meg. A 
felperes83 a szerződésre és az Optk. 995.§, 1333.§, 1334.§-ra hivatkozva fellebbezésében kérte 
az Ítélőtáblát, hogy alperes kamatfizetési kötelezettségét az eredeti keresetlevél szerinti kére-
lemnek megfelelően ítélje meg. Az Ítélőtábla a fellebbezésnek – e tekintetben – helyt adott 
és ennyiben megváltoztatta a törvényszék ítéletét, tekintettel arra, hogy a felek a szerződés-
ben rögzítették, hogy a haszonbér negyedéves időszakonként előre esedékes, így a bérbevevő 
fizetési kötelezettsége minden negyedéves időszak első napján (augusztus 1., november 1., 
február 1., május 1.) áll be. Ennek megfelelően kötelezetti késedelem esetén a kamatfizetés 
kezdőidőpontja is ez a nap.84

Helyesen állapította meg a törvényszék az esedékesség és a kamatfizetési kötelezettség kez-
dőnapját a Weisz József  és Strausz Jakab alperesek elleni haszonbérhátralék ügyben. Alpere-
sek szintén a dunaföldvári uradalomtól haszonbérelték a Bölcskei utcai uradalmi bor és pálin-
kamérés jogát, amely szerződés kapcsán az 1860. május 1. és 1862. április 30. közé eső két éves 
időszakra vonatkozó haszonbérrel estek késedelembe. A törvényszék marasztalta  alpereseket 
nyolc negyedévi, a szerződés alapján előre esedékes 325 forintos haszonbér, összesen 2600 
forint tőke és ezeknek esedékességtől (1860. május 1., november 1., 1861. febuár 1., május 
1., augusztus 1., november 1., 1862. február 1.) fizetés napjáig számítandó 4%-os késedelmi 
kamat megfizetésében.85

Lényeges volt a haszonbérfizetés helye, továbbá a fizetési eszközök gyakori változása miatt 
a pénznem pontos meghatározása is. „Tartoznak haszonbérlők évenként az árverés alkalmával 
megígért 380 ft-ot és 4 db császári aranyat természetben fizetni és pedig évnegyedenként előre 
95 Ft-ot és 1 db aranyat, s minden forint után - az aranyok e czélból 4 ft 3 krajcárral számítandók, 
járuléki jövedelem czíme alatt 1 krt.”86 „... hogy nékem ama most írt rétnek haszonvételéért 
évenként 61. fpj. azaz hatvanegy pengő forintokat évenként, és pedig felét mindenkor Szt-
györgy napkor, másik felét pedig Sztmihály napkor lesz köteles kezemhez fizetni.”87 „…éven-
kint fizetendő 1201 ft azaz egyezerkkétszáz egy forintokért osztrák pénzben.”88

6. A feles bérlet jogi minősítésének kérdése

A fent hivatkozott szerződésekben a haszonbér mindig pénz volt. Azonban semmilyen jogi 
akadálya nem volt annak, hogy a haszonbérlő valamilyen szolgálatot teljesítsen vagy a pénzen 
kívül valamilyen más helyettesíthető dolgot, tipikusan terményeket, fizessen ellenértékként.89 Ha 
a haszonbért terményekben, a haszonbérlemény gyümölcseiben állapították meg, akkor azt 
mind mennyiségre, mind fajra pontosan meg kellett határozni, pl. száz köböl tiszta búza, ötven 
mérő búza, stb. Változatos volt a jogi megítélése bírói gyakorlatunkban, s jogirodalmunkban 
egyaránt annak a megoldásnak, ha a felek a haszonbérlemény gyümölcseinek meghatározott 
hányadát kötötték ki ellenértéknek. Érdekes, hogy mind a rendi magánjogi irodalom, mind 
az Optk. társasági szerződésnek (societas oeconomica) minősítette ezt a konstrukciót. A közös 
kockázat volt az, ami miatt a rendi magánjog ezt többnek tekintette egy egyszerű szerződéses 
kötelemnél, tekintettel arra, hogy a haszonbérlemény hasznainak meghatározott hányadának 

83 A felperes Soproni Cs.Kir. Pénzügyi Ügyvédség jogutódja a per folyamán a Pesti Cs.Kir. Pénzügyi Ügyészség lett.
84 TML IV.259. 1863. III.123.
85 TML IV.259. 1863. III.253.
86 TML IV.259. 1863. III.316.
87 TML IV.259. 1863. III.264.
88 TML IV.259. 1863. III.354.
89 Mt. 1910. G. 259. (Bartók-Szitás 1916, 325. p.), Frank 1845, I. 649. p.
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ellenértékként való kikötése a károk és a hasznok ezen arány szerint megoszlását is jelentette 
egyben a felek között, s így nem is bérlőről, hanem részes gazdáról (colonius patriarius) és 
gazdasági közösségről volt szó.90 Az Optk. szintén ezt a megoldást fogadta el: „Ha a tulajdo-
nos, jószágát oly feltétellel engedi át, hogy az átvevő a gazdaságot folytassa s az átadónak az 
egész haszonvételre vonatkozó részt, pld. a termésnek egy harmadát vagy felét adja; ekkor 
nem haszonbéri, hanem társasági szerződés keletkezik, mely az eziránt felállított szabályok 
szerint ítéltetik meg.”91  

Ezzel szemben a XIX. második felében a bírói gyakorlat egy ideig ingadozott a haszonbér-
leti- és a munkaszerződés (szolgálati szerződés) megállapítása között,92 míg végül az állandóan 
követett bírói gyakorlat elfogadta a feles bérlet haszonbérleti szerződésnek való minősítését.93

A főszabálytól eltérően Herczegh álláspontja szerint feles bérlet esetén a haszonbérlő csak a 
haszonbérbeadó kifejezett beleegyezésével adhatta alhaszonbérletbe a mezei ingatlant, mivel 
feltételezhető, hogy a szerződés megkötésénél a haszonbérlő személyisége és a haszonbérbe-
adó által ismert tulajdonságai voltak az irányadók.94 Ennek a megközelítésnek egyértelműen 
ugyanaz a magyarázata, ami miatt a rendi magánjog társasági szerződésnek minősítette a feles 
bérletet: a közös kockázat miatt jobban kidomborodik a szerződéses kapcsolat személyes 
jellege.

7. Az alhaszonbérlet

A haszonbérlő a bérleményt alhaszonbérbe adhatta, ha az a tulajdonos kára nélkül történt, 
vagy attól a szerződés kifejezetten el nem tiltotta,95 illetve ha a bérbeadó nem kifejezetten a 
haszonbérlő személyes tulajdonságai miatt kötötte meg a szerződést.96 Alhaszonbérlet csak 
akkor keletkezett, ha a haszonbérlő a haszonbérleti szerződés alapján őt a bérleményre vonat-
kozóan megillető jogot további bérbeadás alakjában másnak engedte át,97 s az a körülmény, 
hogy a bérlő a bérlet folytatásához maga mellé másokat társul vett, önmagában nem állapította 
meg az alhaszonbérleti viszonyt.98

Mivel szerződéses kapcsolat csak a tulajdonos és a haszonbérlő, valamint a haszonbérlő és 
az alhaszonbérlő között állt fenn, ennél a szerződéses láncolatnál fogva sem volt szerződéses 
viszony a tulajdonos és az alhaszonbérlő között, még akkor sem, ha a tulajdonos az alhaszon-
bérbe adásról tudomással bírt, azt tűrte, vagy ahhoz hozzájárult anélkül, hogy a haszonbérlőt 
kötelezettségei alól felmentette és az alhaszonbérlőt közvetlen bérlő gyanánt elfogadta volna.99

Alhaszonbérleti szerződésnek minősítette a Tolna megyei Törvényszék Bien Márton szek-
szárdi haszonbérlő és Herner István tabodi birkás gazda azon szóbeli szerződését, mely alap-
ján Herner István 1863. Szent György napjától 1864. Szent György napjáig tartó egyévi idő-
közre Bien Márton gemenczi haszonbéri birtokára 648 db birkát legeltetés végett hajthatott, s 
ennek ellenértékeként birkánként 50 kr o. értékű fűbért vagyis összesen 324 ft-ot volt köteles 
90 Czövek-Kelemen 1822, II. 572-573. pp., Szlemenics 1823, III. 153. p., Frank 1845, I. 649. p.
91 Optk. 1103. §
92 Egyes kúriai döntések (C. 359/1889.; 1180/1890, 6442/1890.) a haszonbérlet, míg mások (C. 3624/1885., 

5717/1885., 633/1892.) szolgálati szerződést állapítottak meg. (Raffay 1904, 511. p.)
93 122. E.H.
94 Herczegh 1892, 245. p. – a Code Civil, a bajor és a drezdai Ptk-javaslat is ezt a szabályt tartalmazta.
95 Suhayda 1874, 320. p. – ugyanígy: Optk. 1098. §
96 Frank 1845, I. 649. p.
97 K. 1899. G. 48. (Bartók-Szitás 1916, 322. p.)
98 K. 1895. I. G. 234. (Bartók-Szitás 1916, 323. p.)
99 K. 1897. I. G. 235. (Bartók-Szitás 1916, 322. p.)



25

fizetni. Az alhaszonbér esedékességét a felek az 1863. évi nyírás utánra vagyis június hó vé-
gére kötötték ki. Bien Márton 1863. augusztus 20-án nyújtotta be keresetét a Tolna megyei 
Törvényszéknek: „Herner János 648 db birkáját a fentebb írt idő óta haszonbéri birtokomon 
legelteti is, és a f. évi Junius hó végével történt nyírás után a köteles fűbérnek 324 ft o.é. lefi-
zetésére több ízben barátságosan felszólítottam, de annak lefizetésére különbféle ürügyök 
alatt mind ez ideig hallogatván. […]Miszerint jelen adóssági ügynek rendes szóbeli tárgyalása 
végett egy határ időt kitűzni, arra Herner István adósomat a kereset másodlatán megidéztetni, 
’s ötet a kifejtendőkhez képest a kereseti 324 f.o.é. tőke tartozásnak ’s f. évi Junius hó végétől 
számítandó 6% kamatoknak megfizetésére, ugy a tárgyaláskor igazolandó költségeimnek 15 
napok alatt különbeni végrehajtás terhe mellett leendő megtérítésére ítéletileg kötelezni mél-
tóztassék.” A törvényszék ítéletében kötelezte alperest a követelésbe vett 324 ft o.é. haszon-
bérhátralék, annak 1863. július 1. napjától számítandó 6%  kamatai és 13 ft 98 kr perköltség 
felperes részére történő megfizetésére.100

8. A tulajdonosváltozás hatása a haszonbérletre, különös tekintettel a vétel 
bérletet tör elvére

8.1. Rendi magánjogunk

Már a rendi magánjogi irodalmunkban is vita volt arról, hogy milyen hatással van a haszon-
bérleti szerződésre a felek személyében bekövetkezett változás.

Szlemenics szerint mind a bérlő, mind a bérbeadó jogutódait kötötte a jogelőde által megkö-
tött szerződés: öröklés, engedményezés és a bérbeadó által kötött adásvétel esetén egyaránt. 
A bérbeadó és a bérlő is köteles volt megtartani a szerződésben kikötötteket, ha a szerződő-
partner oldalán állt be jogutódlás. Ez alóli egyedüli kivételként azt ismerte el, ha a bérbeadó a 
bérbevevő személyes tulajdonságaira tekintettel kötötte meg a szerződést, s bérlői oldalon állt 
be öröklés vagy engedményezés: ez esetben a jogutódlás tényével a szerződést megszűntnek 
kellett tekinteni.101

Ezzel ellentétben Kelemen és Frank azt az álláspontot képviselte, hogy a bérbeadó örököse 
nem, de a haszonbérlemény vevője jogosult volt a bérlőt a szerződés lejárta előtt kihajtani a 
bérleményből. Ez utóbbi a vétel bérletet tör elvének érvényre juttatása. Ebben az esetben meg-
illette a bérlőt az a jog, hogy adásvétel esetén a bérbeadótól kártérítést követeljen.102 Szlemenics 
a kötelezettség vagyoni jellegével és a természetjogászokhoz hasonlóan103 a nemo plus iuris 
elvével magyarázza a vétel bérletet tör elvének elfogadhatatlanságát: „Jószág vagy Jusbér-
lésben mindazáltal a Bérbeadónak Köteleztetése az ő Jussaiba Lépőre is általszáll; részerént 
mivel senkiről másra foganatosabb Jus által nem szállhat, mintsem a milyennel ő bírt; részerént mivel 
senki másnak törvényes Jussát tette által meg nem semmisítheti. Ezekhez járul végre az is, hogy illyetén 
Bérlésekben a Bérbeadónak Köteleztetése nem csupán személyes, hanem vagyonbéli Kötelez-
tetés is volt; melly a Kötelezőnek halála után is a Jószágot követi.”104 Erre reflektál és ellentétes 
következtetésre jut Frank, amikor a haszonbérleti szerződés kötelmi jellegére és az adásvétel 
folytán beálló tulajdonosváltozás dologi jellegére hívja fel a figyelmet: „Az ellenvetés, hogy az 

100 TML IV.259. 1863. III.226.
101 Szlemenics 1823, III. 155-159. pp.
102 Czövek-Kelemen 1822, II. 572. p.; Frank 1845, I. 651. p.
103 Czövek-Kelemen 1822, II. 572. p.
104  Szlemenics 1823, III. 156. p.
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eladó többet nem adhatott mintsem amennyivel maga bírt, czél mellé vág; és azon  tévedésbül 
származik, mintha kötelezés a jószágban gyökerezne, vagy a sajátnak egygy részét kiakasztaná és 
magához vonná. Személyes követelés éppen csak az adós személyét követi: mert ő van lekötve, 
nem a jószág, az az akárki, aki a jószág birtokába jut. A kötelezés az adós csontyába nőtt, 
nem a jószágba. Tehát semmi kétség, hogy a vevőnek tellyes igazsága lehet, mellyhez a bérlő 
követelése fel nem ér.”105

Álláspontom szerint önellentmondást tartalmazó álláspontot képvisel Kövy, amikor azt az 
álláspontot fogalmazza meg, hogy öröklés esetén, akár a bérbeadó, akár a bérlő hal meg, 
annak örökösei a szerződést megszüntethetik, addig Szlemenicshez hasonlóan tagadja a vétel 
bérletet tör létjogosultságát. Előbbit a haszonbérlés okával magyarázza: véleménye szerint a 
haszonbérbeadó azért adja haszonbérbe a bérleményt, mert az „vagy restell gazdálkodni, vagy 
nem tud, vagy nem érkezik, vagy egéssége nem engedi, aki pedig árendába veszi, a maga sze-
mélyes tehetségéhez s szorgalmatosságához bízik”. Ezért ha a bérbeadó meghal, s örökösei 
gazdálkodni tudnak és kívánnak, illetve ha a bérlő meghal és örökösei gazdálkodni nem tud-
nak vagy nem akarnak, akkor jogosultak a szerződés megszüntetésére. Előbbi esetben a bérlőt 
kártérítés illette meg a jövőbeli haszon reményében a jószág javítására fordított költségek ere-
jéig, utóbbi esetben azonban a bérlő örökösei ezeket a költségeket nem követelhették.106 Ha 
ezzel a megközelítéssel Kövy elfogadja a bérbeadó örökösének a szerződés megszüntetéséhez 
fűződő jogát, akkor kérdéses, hogy hasonló magyarázattal – a vevő gazdálkodni tud és akar – 
miért nem kívánja biztosítani ugyanezt a lehetőséget a vevőnek.

8.2. Az Optk. és a kártérítés összegének megállapítása a bírói gyakorlatban

A szerződő felek halálára nézve az Optk. nem tartalmaz szabályt, így megállapítható, hogy 
a felek bármelyikének halálának ténye nem szünteti meg a jogviszonyt, ahogyan ez egyik fél 
tekintetében sem szolgálhat alapul a szerződés felmondására.107

Az Optk. 1120. §-a a vétel bérletet tör szabályát speciálisan szabályozza. Amennyiben a 
haszonbérbeadó engedélyt adott a haszonbérlés nyilvánkönyvekbe (telekkönyvbe) való be-
jegyzéséhez, s a bérlő azt meg is tette, akkor az Optk. 1095. §-a nyomán a kötelmi jogosultság 
dologi jogosultsággá változott. Ebben az esetben a vevőt nem illette meg a felmondás joga. 
Ellenben megillette a felmondás joga, amennyiben a haszonbérleti jog nem került bejegyzésre. 
Ha a vevő ezzel élt, akkor a bérlő köteles volt kellő felmondás után az új tulajdonosnak engedni, és 
egyben megillette a jog, hogy a bérbeadótól követelje tényleges kárát és elmaradt hasznát. E 
jogszabályhelyre hivatkozással követelt kártérítést Róth Ferenc szekszárdi lakos Puskás Fe-
renc haszonbérbeadóval szemben. A felek 1855. április 24-én kötöttek szerződést, amely alap-
ján Puskás Ferenc hat évre haszonbérbe adta a szekszárdi határban, a Báta hídjánál, Sárközi 
Ferencz és Prajmajer Gáspár szomszédságában lévő rétjét 61 pengő forint évi, Szent György 
napkor és Szent Mihály napkor esedékes haszonbér fejében. A szerződés érdekessége, hogy 
rendelkezik a haszonbérbeadó halála esetére is: „olly kijelentéssel még is, hogy ama rétemet 6 
esztendőkre azon élésben birtokolhassa, hahogy addig én és feleségem élni fogunk, ha pedig 
mind én, mind pedig nőm elhalnánk előbb, csak 4 évi haszonvételben részesítem, melly után 
az ismét törvényes gyermekeimre visszaszáll.” A szerződés 2. pontja alapján a haszonbérlő 
jogosult volt az ingatlan művelési ágának megváltoztatására: „Mivel pedig mindenki valamely 
dolognak birtoklása esetében akként bánik, s hasznát úgy húzza mint húzhatja, szintén ki-

105 Frank 1845, I. 651. p.
106 Kövy 1822, II. 194-195. pp.
107 Optk. 1112-1121. §§ A bérleti szerződés felbomlása
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nyilatkoztatom, hogy többször említett rétemet akár kaszállónak, akár pedig szántóföldnek 
változtatván, tisztelt bérlő urnak szabadságában lészen.” 

A folyamatos szárazság miatt ezzel a lehetőséggel élt is a haszonbérlő. Miután az első évben 
eredménytelenül próbálta rétként hasznosítani a földet, a második évben nem csekély költség-
gel feltörette azt, majd abba zabot vetett. Azonban a szárazság miatt a második év sem hozott 
hasznot, így a harmadik évben már búzával vetette be a bérleményt, amely még szintén „nem 
legjobban is ütött ki”, azonban veszteség ekkor már nem érte a bérlőt. A bérlő már a negyedik 
évre készült elő: a földet újra felszántotta, a búzát és más szemes terményeket már előkészítet-
te, a tulajdonos, Puskás Ferenc a haszonbérlő tudta nélkül örök áron eladta a rétet Klézli Antal 
szekszárdi lakosnak. Ezért Róth Ferenc 1857. november 26-án az Optk. 1120.§-ára alapítva 
keresetlevelet nyújtott be Puskás Ferenccel szemben a szekszárdi császári és királyi városilag 
kiküldött bíróságnak: „engem általa felette megkárosított, még pedig azért, mert az első évben 
mint rét fele haszonbért sem hozta, a 2.ban a bele vetett magot sem fizette ki, a 3dik év sem 
pótolta a két évi veszteségem, most pedig midőn hasznát venném, tőlem elidegeníté – és már 
a vevő Klézli Antalnak tényleg birtokába adá – anélkül, hogy engem kárpótolt volna.”

A fentiekre tekintettel Róth Ferenc felperes az Optk. 1120. §-a alapján a keresetlevélben álta-
la kimutatott 223 pengő forint tényleges kár és elmaradt haszon megtérítését követelte Puskás 
Ferenctől. Az ügyet azonban csak 1862-1864 között tárgyalta meg a Tolna megyei Törvény-
szék. Az 1863. január 17-én keltezett ítéletében a bíróság kötelezte a Puskás Ferencet a szak-
értők által kimutatott 135 ft 45 kr. kártérítés megfizetésére. Az alperes azonban egyes tanúk 
kihallgatásának elmaradása miatt fellebbezést nyújtott be az ítélettel szemben, amely alapján a 
Pesti Királyi Ítélőtábla 1863. augusztus 17-én keltezett ítéletében a törvényszék ítéletét hatályon 
kívül helyezte, s kötelezte a tanúk meghallgatására. A tanúk meghallgatását követően a törvény-
szék az eredetivel azonos tartalmú ítéletet hozott 1864. március 3-án, amelyet a felperes szintén 
megfellebbezett. Ezt azonban az Ítélőtábla 1864. június 24-i ítéletével már helyben hagyta.

Gyakorlati szempontból az bír különös jelentőséggel, hogy ilyen esetben a haszonbérlő 
mely tényleges kárára és elmaradt hasznára tarthat igényt. Erre a kérdésre a tárgyalási jegyzőkönyv 
alapján teljes körű választ kaphatunk. A bíróság a kártérítés összegének megállapításához 
szakértőket rendelt ki, akik helyismeretükre hivatkozva kérték a törvényszéket, hogy tekint-
sen el a helyszíni szemlétől. Ezt a peres felek egyezően elfogadták és a helyszíni szemlétől 
eltekintettek. „Fejős János, Martin Antal, és Hetyei János szakértő urak közmegegyezéssel és 
hitük letételének ajánlása mellett előadták: miszerint a kérdéses rét föld igen jó minőségű és 
termékeny, különösen jövedelmező volt pedig 1858. 1859. és 1860ik években minthogy Róth 
Ferencz mint volt haszonbérlő azt 1855ik évben feltöretvén új szántófölddé alakította – tekint-
ve tehát azon föld termőtulajdonságát, s ha felváltva különb féle gabonaszemű termesztetnék 
is, azoknak árát, s értékét egybe vetve középszámítás szerint könnyen teremhetne tiszta búza 
7 magot vagy is a 4 hold összesen 28 kilát évenként, ebből levonva a vető magot minden hold 
után 1 1/8ad kilát, s így a 4 holdra 4 4/8 kilát, továbbá arató részt minden 9ket és nyomtató 
részt minden 9ket vagy is összesen 6 2/9ed kilát – marad tisztán termés 17 12/18ad kila mely-
nek árát 6 évi középszámítás szerint kilánként 7 ujftjára véve lesz 123 ft 60 kr, egy évi szalma 
értékén pedig 8 ftra becsűlvén  lesz az összes jövedelem 131 ft 60 kr. – miből levonatván a 
kétszeri szántás és pedig holdanként 2 ft 80 kr vagy is 22 ft 40 kr, úgy az évi haszonbér 64 ft 
5 kr – marad egy évi tiszta jövedelem 45 ft 15 kr – és így az elmaradt haszonbéri 3. év után 
összesen 135 ft 45 kr oszt. értékben. Ezek után a szakértők meghiteltettek kik is az előttük 
felolvasott szakértői becsűt egész terjedelmében letett hitök után megerősítették, ekként ezen 
jegyzőkönyv aláíratván lezáratott.”108

108 TML IV.259. 1863. III.264.
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8.3. A XIX. század második felének bírói gyakorlata

A szerződő felek halálának joghatásával kapcsolatban ugyan nem volt egységes álláspont a 
rendi magyar magánjogi irodalomban, azonban az Optk. is a többségi álláspontot követte e 
téren, s ezt az álláspontot erősítette meg a bírói gyakorlat is.109

A bérlemény tárgyának elidegenítésére nézve a bírói gyakorlat bár a hazai joggyakorlatra hi-
vatkozott, mégis szó szerint az Optk. megoldását követte: „A bérlemény elidegenítése esetében 
a bérleményes a bérbeadótól kártalanítást követelni, hazai joggyakorlatunk szerint is kétségtele-
nül jogosítva van, de ezen jog gyakoroltatásának előfeltétele az, h. az új tjdonos maga a bérlet 
tárgyának átvétele után, a bérleményesnek kellőleg felmondott és annak folytán a bérlemény az uj 
tjdnosonak engedni köteles volt légyen.”110

Megvizsgálva az 1881-es végrehajtási törvényt, egyértelműen megállapítható, hogy a vég-
rehajtási árverés útján történő tulajdonosváltozásra nézve a haszonbérlet tekintetében a tör-
vényalkotó az Optk. fenti szabályozását vette alapul, s ezen esetre konkretizálta is a kellő 
felmondás időtartamát: „Ha az elárverezett ingatlan bérbe vagy haszonbérbe van adva: a bérlők 
vagy haszonbérlők a használati jogot - ha csak az árverési feltételekben más ki nem köttetett, a 
vevőnek átbocsátani tartoznak; és pedig a haszonbérlők az árveréskor folyamatban levő gazdászati 
év végével, a szerződés módozatai szerint…”111

Megvizsgálva a későbbi felsőbírósági döntéseket, jól látható, hogy a bírói gyakorlat e szabá-
lyozás szellemében az elidegenítés más eseteire nézve is a gazdasági év végének elteltét tekintette 
kellő felmondási időnek – mind az Optk. jogterületén, mind azon kívül.112

A bérlemény eladása tehát – ellenkező kikötés hiányában – önmagában nem szüntette meg 
a haszonbérleti szerződést.113 Olyan szerződési kikötés mely szerint „az ingatlannak esetleges 
eladását a haszonbérleti viszony nem akadályozhatja” sem volt tekinthető olyan kikötésnek, 
amely szerint a haszonbérlet az adásvételi szerződés megkötésével megszűnik, vagy kellő fel-
mondási idő nélkül megszüntethető volt.114 A bérlőt ebben az esetben nem illette meg a fel-
mondás joga.115 Arra csak és kizárólag a vevő, az új tulajdonos volt jogosult,116 s ő is csak ak-
kor, ha az ingatlant részére átadták, vagyis tulajdonjogát a telekkönyvbe bejegyezték. Amíg ez 
nem történt meg, nem volt jogosult a bérlemény átadását követelni a bérlőtől,117 a felmondási 
joga a bejegyzéssel nyílt meg, s azt legkésőbb a következő gazdasági év kezdetéig gyakorolhat-
ta.118 Amennyiben a bérleménynek több tulajdonosa volt, s csak az egyik tulajdonostárs adta el 
a tulajdoni hányadát, nem csak az új, de valamennyi tulajdonostárs jogosulttá vált a változott 
viszonyok folytán a haszonbérleti szerződést kellő időre felmondani.119

Míg egy 1888-as döntésében a Kúria kimondta, hogy a (haszon)bérlő nem követelhet kárté-
rítést, ha az eladott ház új tulajdonosa a bért felemeli, mert ez a bérkülönbözet nem képezhet-
te azt a kártérítési összeget, amelyet a bérlő a bérlemény eladása s a bérlet emiatti megszűnése 

109 Curia 3. sz. döntvény 7636/82. számhoz (Márkus 1891, 365. p. XIII.)
110 Curia.87. márc. 24. 7041. Ü. L. 87. 15. (Márkus 1891, 375. p. XXIV.4.)
111 1881. évi LX. tc. a végrehajtási eljárásról, 181. §
112 Curia.89. jun. 5. 8998. Ü. L. 89. 25. (Márkus 1891, 375. p. XXIV.5.), Mt. 1905. G. 135. (Bartók-Szitás 1916, 336. 

p.), K. 1900. I. G. 300. (Bartók,-Szitás 1916, 336. p.)
113 K. 1904. I. G. 567. (Bartók-Szitás 1916, 336. p.)
114 K. 1899. I. G. 126. (Bartók-Szitás 1916, 336. p.)
115 Curia 85. május 7. 6434/84. Dt. XII.8. (Márkus 1891, 371. p.)
116 Bt. 88. ápr. 17. 42369., Curia helybenhagyta 88. nov. 16. 4216. Dt. XXII. 25. (Márkus 1891, 374-375. pp.)
117 Bt. 85. ápr. 27. 4408., Curia helybenhagyta 86. febr. 23. 5857/85. P. T. XII.2. (Márkus 1891, 375-376. pp.), Mt. 

1913. G. 391. (Bartók-Szitás 1916, 335-336. pp.)
118 K. 1900. I. G. 300 (Bartók-Szitás 1916, 336. p.)
119 K. 7168/1888. (Bartók-Szitás 1916, 336. p., Márkus 1891, 365-366. pp. XV.)
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miatt követelni jogosult volt,120 addig 1914-ben már ezzel ellentétes álláspontot fogalmazott 
meg, amikor kimondta, hogy a bérbeadó teljes kártérítéssel tartozik a bérlő felé, ha a tulajdo-
nosváltozást követően az új tulajdonos a bérleti szerződést csak terhesebb feltételek mellett 
hajlandó fenntartani és ezért a bérlő elhagyni kényszerül a bérlemény tárgyát.121

9. A bérelengedés és a bérleengedés megítélése a XIX. században

9.1. Rendi magánjog

A vétel bérletet tör elvéhez hasonlóan a bérelengedés-bérleengedés kérdésének sem volt 
egységes megítélése a XIX. századi magánjogi irodalmunkban. Bérelengedés alatt az esedé-
kes haszonbér fizetésének elengedését, bérleengedés alatt annak meghatározott hányadának 
elengedését értjük. Az Optk. részletesen tartalmazza ennek szabályait az 1104-1108. §§-ban, 
e jogintézmény magyarázata az volt, hogy a bérlést úgy tekintették, mint a jószág ideiglenes 
használatának megvételét, ennél fogva, ha a bérlő a jószágot tűzvész, háború, nagyobb vízára-
dások, elemi csapások vagy teljes terméketlenség miatt nem élvezhette vagy nem használhatta, 
akkor elengedést kívánhatott. Suhayda álláspontja szerint a bérelengedés csak az Optk. hatá-
lya alatt kötött szerződések esetén követelhető, míg a magyar szokásjog hatálya alatt kötött 
szerződések esetében, ha a szerződésben a haszonbérlő minden veszélyt magára vállalt, a 
szerződés a felek között törvényt szab, ki mint kötelezte magát, aszerint tartozik annak eleget 
tenni, bérelengedésnek helye nem lehetett. Viszont, ha a szerződésben ilyen kikötés nem volt, 
erre a szokásjog nem tartalmazott szabályt.122 Frank álláspontja szerint, a bérlő nem köteles 
bért fizetni és a tulajdonosnak kellett viselnie a „baleset súlyát”, ha a bérlő háború és más 
hasonló balesetek miatt a jószágot nem használhatta, vagy az egész termés elveszett vagy 
éppen semmi sem termett. Ezzel szemben a haszonbérleti szerződés időtartamától és a bér 
nagyságától tette függővé a bérelengedéshez való jogosultságot jégverés, vízáradás, tűzvész, 
marhavész és más hasonló nagy károk esetében: „De a bérlők még máskor, nagy kár, p.ok. 
jégverés, vízáradás, tűz, marhavész okábul, nem ritkán elengedést kívánnak, és kegyes uraktul 
csakugyan nyernek. Igazság szerint, úgy látszik, a kérdés attul függ: mi volt elejénte a felek szán-
déka? bérrül alkudozva számba vették-e baleseteket vagy nem? Ha pedig ezt a történtek sora 
ki nem mutattya; kitudva és egybevetve a jószág jövedelmét, ebbül a bér minősége is kitetszik. 
Mértékletes bérrel és több esztendő mellett elengedést kívánni nem kell; mert baleseteket 
rendszerint bő esztendők pótollyák. Ellenben ha magos a bér, mennél rövidebb a kikötött 
idő, annál hihetőbb, hogy a balesetek számba nem jöttek, és ekkor igazság egygyenlőség már 
elengedésért szóll. (Szigorúbb törvény a bért szükségképpen leszállítaná, és így a kiadó még 
jó esztendőkben is vesztene). De midőn baleset a bérlő személyét, vagy a beszedett javakat 
érte; a csapást (mivel casus domino nocet) ő maga viseli.”123 Suhayda álláspontja szerint Frank 
megközelítéséből nem következik, hogy „világos törvény nélkül” elengedési keresetnek helye 
lett volna, ugyanakkor ő is utal arra, hogy az igazságosság és egyenlőség elve a bérelengedés mellett 
szól.124

120 K. 82. aug. 14. 4198. Dt. II. 311 (Márkus 1891, 376. p. XXIV.7.)
121 K. 1914. G. 112. (Bartók-Szitás 1916, 335. p.)
122 Suhayda 1874, 321., 323. pp.
123 Frank 1845, I.  649-650. pp.
124 Suhayda 1874, 323. p.
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Szlemenics álláspontja szerint minden esetben a casus nocet domino elvét kellett érvényre juttat-
ni, így ha a vétlen kár a termést érte, akkor azt a bérbevevőnek kellett minden esetben viselnie, 
s a bérelengedés lehetőségéről egyáltalán nem ír: „Hogy a véletlen eset szülte károkat, ha 
a Használati Just érdeklik, p.o. ha a levegőnek ’s időjárásnak mostohasága a szántóföldnek, 
vagy szőllőnek termését megkárosította, a Bérbevevő, ha pedig a Jószágot magát s annak 
állatját illetik, a Bérbeadó Fél köteles szenvedni. Tudniillik a Használati Jus a Bérbevevőnek, a Jószág-
nak állatja pedig a Bérbeadónak lévén tulajdona, a szerencsétlenség, a véletlen eset első esetben 
a Bérbevevőt, a másodikban a Bérbeadó Felet érte; már pedig a véletlen eset szülte kárt, ha 
csak az Egyező Felek az iránt nyilván más határozást nem tettek, az köteles szenvedni, kit a 
szerencsétlenség ér.”125

Kelemen is hasonló álláspontot fogalmazott meg: a haszonbérleti szerződést kockázati szer-
ződésnek tekintette, mely esetében a bő és szűk esztendők egymást kiegyenlítik, ezért a szer-
ződő feleknek azt ajánlotta, hogy a későbbi pereskedéseket megelőzendő a kérdést megfelelő 
körültekintéssel szabályozzák a szerződésben.126

9.2. Az Optk. és az erdélyi ítélőtáblák gyakorlata

Az Optk. alapján a bérlő szabadult a bérfizetési kötelezettség alól, ha a bérbe vett dolgot 
rendkívüli balesetek, úgy mint tűzvész, háború, kórvész, nagyobb vízáradások, elemi csapá-
sok vagy teljes terméketlenség miatt használni, hasznosítani, illetve annak hasznait szedni nem 
lehetett.127 

Ha a bérlőtől a bérlemény használata csak részben került elvonásra, akkor a bér aránylagos 
elengedésére volt jogosult. A haszonbérlőt a haszonbér-elengedés akkor illette meg, ha rend-
kívüli balesetek miatt a csak egy évre kibérelt jószág haszonvételei a közönséges jövedelem 
felénél kisebbedtek. A haszonbérbeadó ekkor annyit tartozott elengedni, amennyi e fogyatko-
zás által a haszonbérből hiányzott.128 

E jogszabályhelyek együttes értelmezésével a bírói gyakorlat a bérfizetési kötelezettség alóli 
szabadulást csak akkor tartotta megállapíthatónak, ha a bérlő a bérlet tárgyát egyáltalán nem, 
tehát az egész haszonbérleti idő, így több évre kötött haszonbérleti szerződéseknél a teljes időtar-
tam alatt nem használhatta, sőt aránylagos bérleengedés sem illette a haszonbérlőt a több évre 
kötött szerződések esetén, még akkor se, ha egy teljes évig nem használhatta a bérleményt.129 
Megállapította a Kolozsvári Ítélőtábla a haszonbérlő aránylagos bérleengedéshez való jogát, ami-
kor az egy kaszálót nem használhatott, mert a haszonbérbeadó rendelkezése folytán azt egy 
harmadik személy használta, továbbá az istálló használatában is akadályozva volt, mert an-
nak fedelét a szél elvitte, s a haszonbérbeadó erről való tudomása ellenére sem intézkedett 
a kijavításról.130 Nem tartotta ugyanakkor megállapíthatónak az aránylagos bérleengedést a 
Marosvásárhelyi Ítélőtábla abban az esetben, amikor a haszonbérlő kocsmát és italmérési jogot 
haszonbérelt, azonban azt italmérési jog hiányában nem gyakorolhatta, mivel a szerződéskö-
téskor a bérlő meghatalmazottja azt állította, hogy az italmérési engedéllyel rendelkezett, így 
a bíróság szerint ezért a haszonbérbeadót nem terhelte kötelezettség az italmérési engedély 
megszerzésére.131

125 Szlemenics 1823, III. 149. p.
126 Czövek-Kelemen 1822, II. 573. p.
127 Optk. 1104. §
128 Optk. 1105. §
129 Mt. 1906. G. 119. (Bartók-Szitás 1916, 325. p.), Kt. 1899. G. 25. (Uo. 326. p.)
130 Kt. 1902. G. 25. (Uo. 326. p.)
131 Mt. 1903. G. 2. (Uo. 326. p.)
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Abban az esetben, ha a bérlő a szerződésben pontos meghatározás nélkül minden veszedelmet 
magára vállalt, akkor a törvény erejénél fogva ez alatt csak a tűz- és vízkárokat, valamint az 
elemi csapásokat kellett érteni. Az ezen kívüli rendkívüli szerencsétlenségek nem a bérlő ve-
szedelmére estek. Ugyanakkor a törvény azt is kimondta, hogy ilyen kikötés esetében sem 
lehet vélelmezni, hogy a bérlőnek az egész bérlemény vétlen elenyészését is viselnie kellett.132 
Így tehát abban az esetben, ha a haszonbérlő magát minden rendkívüli veszély viselésére kö-
telezte, a haszonbérfizetési kötelezettségtől csak az egész bérlemény vétlen elenyészte esetén 
szabadult.133 A Temesvári Ítélőtábla e jogszabályhelyhez kapcsolódó gyakorlata szerint, ha a felek 
a szerződésben olyan kikötést tettek, hogy „a haszonbérlő bármely elemi csapás vagy árvíz 
esetén kártérítésre, kártalanításra, bérleengedésre igényt nem tarthat”, nem zárta ki azt, hogy 
a földtulajdonos hátrányára essék, ha az árvíz a haszonbérlet tárgyát az egész gazdasági évben, 
illetve hosszabb időn át minden gazdasági használatra alkalmatlanná tette.134 Nem értelmezte 
kiterjesztően az ehhez hasonló kikötéseket a bírói gyakorlat, azokat csak a haszonbérlet ideje 
alatt támasztható kártérítési, bérleengedési igényekre vonatkoztatta, míg a haszonbérlőnek a 
bérlemény elidegenítéséből származó kára megtérítését az ilyen tartalmú kikötést nem szün-
tették meg.135

A kár a haszonbérlő terhére esett, s így köteles volt megfizetni a haszonbért, ha a bérlemény 
használata vagy élvezete nem annak megrongálása vagy különben keletkezett használhatatlan-
sága, hanem a bérlőt ért valamely akadály vagy szerencsétlenség miatt hiúsult meg, továbbá 
akkor is, ha a kár bekövetkeztekor a termés a földtől már el volt különítve.136 A jogszabályhely 
első fordulata, vagyis a bérlő személyében rejlő ok miatti akadály a bírói gyakorlat szerint a 
bérlő hosszas betegségét, távollétét, áthelyezését, stb. jelentette, míg a száj- és körömfájás mi-
att elrendelt zárlatot és annak foganatba vételét nem tekintette ezen esetkör alá tartozónak.137

A törvény mind a bérelengedés, mind a bérleengedés követeléséhez feltételül szabta, hogy 
a haszonbérlő a szerencsétlenséget haladéktalanul jelentse a haszonbérbeadónak, továbbá az 
eseményt, ha az nem volt köztudomású, bíróság vagy két szakértő útján vegye fel.138

9.3. A XIX. század második felének bírói gyakorlata

Az Optk. jogterületén kívül az elemi csapások miatt követelt bérelengedés esetében a kúriai 
döntések a hazai joggyakorlatra hivatkoztak ugyan, azonban az indokolásban egyértelműen 
az Optk. előbb idézett szakaszainak szabályai jelentek meg: „mert törvényes birói gyakorlatunk 
szerint a bér csak akkor fizetendő, ha a bérbeadott dolog a bérlet czéljaira használható. Ennek 
az elvnek folyományaként a joggyakorlat is megállapította, h. ha olyan véletlen baleset áll be, 
melynek következtében a bérlet tárgya a bérlet czéljaira nem használható, amennyiben a bérlet 
használhatósága egészen ki van zárva, a bérösszeg teljes elengedésének, a mennyiben pedig a 
használat csak részben lehető, a bérösszeg aránylagos leszállításának van helye.”139 Ez a dön-
tés, illetve magyarázat teljesen egybevág az Optk. 1104-1105. §§-ban foglaltakkal.140 Az Optk. 

132 Optk. 1106. §
133 Mt. 1912. G. 196. (Bartók-Szitás 1916, 326. p.)
134 Tt. 1910. Fs. 235., Tt. 1909. G. 77. (Uo. 326-327. pp.)
135 Kt. 1900. G. 27. (Uo. 336. p.)
136 Optk. 1107. §
137 Kt. 1912. G. 351. (Bartók-Szitás 1916, 327. p.)
138 Optk. 1108. §
139 Curia 96. jun. 1. I. G. 75. (Márkus 1901, VII. 162. p. 12502.)
140 Ugyanilyen tartalmú indokolás: Curia 98. márcz. 4. I. G. 489. (Márkus 1898, IX. 109. p. 15015.)
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1106. §-ban foglaltak köszöntek vissza abban a döntésben, melyben egy vízzel elárasztott le-
gelő haszonbérlőit kötelezte a Kúria a haszonbér megfizetésére, mivel „törvényes joggyakorlatunk 
szerint a haszonbérlő abban az esetben, ha a haszonbérlemény tárgya elemi csapás miatt nem 
használható, bérelengedést csak akkor igényelhet, ha felek kölcsönös jogaira és kötelezettsé-
geire első sorban irányadó haszonbéri szerződés ellenkező kikötést nem tartalmaz”, márpedig 
a jogvitával érintett szerződésben a felek kikötötték, hogy „a kikötött bérre minden körülmé-
nyek között leengedést nem követelhetnek.”141 Mivel ebben az esetben a Kúria bérfizetésre 
kötelezte az alpereseket, feltételezhető, hogy a felek között többévi haszonbérleti szerződés 
állt fenn. Ugyanis az Optk. 1106. és 1107. §§-ban is foglalt elvek mentén megállapította a bére-
lengedés aránylagos leszállítását abban az egy éves haszonbérleti szerződést érintő jogvitában, 
ahol a szerződésben kikötötték, hogy az elemi csapásokért a bérbeadó felelősséget nem vállal, de a 
bírói gyakorlat elemi csapás alatt csak a természet nem rendszeres működésének eredményeit értette, 
így nem tekintette annak a kihaszonbérelt bérleménynek a vízár által, a fűzfás gátnak műszaki 
művelet általi átvágását. Ennek következtében a bérleménynek csak egy meghatározott része 
volt használható, s a Kúria csak ennek az aránylagos résznek a használatáért kötelezte az alpe-
reseket a haszonbér megfizetésére.142

A hazai bírói gyakorlat azonban nemcsak az elemi csapások esetében találta megállapítha-
tónak a bérlő haszonbér-elengedéshez, illetve leengedéshez való jogosultságát, hanem akkor 
is, ha a haszonbérbeadó nem tesz eleget abbéli szerződéses kötelezettségének, hogy a bérle-
ményt használatra alkalmas állapotban kell átadnia,143 s ezt az egész haszonbérleti szerződés 
ideje alatt köteles fenntartani.144 Ugyancsak követelhette a bérlő az aránylagos bérelengedést, 
ha a haszonbérbeadó hibáján kívül, harmadik személyt megillető jogok alapján a haszonbérlőt 
birtokából elvonták.145

Az Optk. jogterületén kívüli felsőbírósági döntéseket vizsgálva tehát megállapítható, hogy 
a bírói gyakorlat a bérelengedés tekintetében az Optk. elveit követte, azonban annak okait az 
elemi csapásokon túl kiterjesztette más használat-elvonási esetekre is.

10. A haszonbérbeadó törvényes zálogjoga

Ha a bérlő a haszonbér fizetését elmulasztotta, a haszonbérlet területén található ingósá-
gaira a bérbeadónak törvényes zálogjoga volt.146 Ez a biztosíték már a rendi szokásjogban is 
megtalálható volt, noha azt Werbőczy csak a tilosban járt állatok kapcsán rögzítette. Magyar-
országon a zár alá vételt és az ehhez kapcsolódó zálogjogot először az 1840. évi fuvarosokról 
szóló törvény rögzítette, a magánjog területén az Optk. előtt erről a jogintézményről más 
törvényi szabályozás nem volt, így annak szabályait a szerződéses gyakorlat, a szokásjog for-
málta, s a bírói gyakorlat erősítette meg.147 „5ik Ha a fent nevezett haszonbérlők ezen szerző-
désről, bármi oknál fogva időközben elállanának, az árendát pontosan nem fizetnék, szóval a 
szerződésbe kikötött feltételeket nem telyesítenék, az esetben az árendából azonnal ki fognak 
mozdíttatni, vagyonok nyomban bírói zár alá vétetni, a haszonvétel újólag …tyáltatni, s abból 

141 Curia 97. aug. 31. 171. (Márkus 1898, IX. 104. p. 15012.)
142 Curia 85. decz. 18. 6084. Dt. XIII. 198. (Márkus 1891, 359. p. VII.)
143 Curia 97. ápr. 9. I. G. 86. Dt. 3. VIII. 87. (Márkus 1898, 104-105. pp. 15013.)
144 Curia 98. márcz. 22. G. 17. Dt. h. f. XII. 88. (Márkus 1900, 72. p. 16191.), Curia 99. márcz. 37. I. G. 103. (Uo. 

16193.) 
145 Curia 900. máj. 17. I. G. 216. Ü L. 900.24. (Márkus 1901, XI. 47. p. 17515.)
146 Frank 1845, I. 649. p., Wenzel 1874, II. 228. p., Suhayda 1874, 321. p., 
147 Homoki-Nagy 2007, 278-279. pp.
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eredő minden kár, haszonbéri fogyatkozás, mulasztott árenda, s okozott költség rajtok meg-
vétetni, s e tekintetben magokat, az uradalom által szabadon választandó bíróság alá vetik. 6ik 
A haszonbérlőknek nejük is ezen szerződést aláírni s a feltételeket elfogadni tartoznak, s min-
den vagyonaikat a fennt kitett árendának biztosítására lekötni köteles, és szinte az 5ik pontbeli 
pontbeli eljárás alá vetik magukat.”148

A haszonbérlőt megillető törvényes zálogjog első magyar törvényi szabályozására az 1881-
es végrehajtási törvényben került sor. Törvényes zálogjog illette meg a haszonbérbeadót a 
haszonbérelt jószágon levő vagy ahhoz tartozó terményekre, gazdasági felszerelvényekre és 
lábas jószágokra egy évi haszonbérösszeg erejéig. Ezen egy évi haszonbér erejéig érvényesithető 
volt a törvényes zálogjog, akár a már lejárt, akár a legközelebb lejárandó, akár a részben lejárt, 
részben lejárandó részletekre nézve, és pedig arra való tekintet nélkül, hogy az ingóságok a 
haszonbérlő tulajdonát képezték-e vagy sem. Azon tárgyakra azonban, melyek a haszonbérlő 
birtokába törvény által tiltott módon jutottak, a törvényes zálogjog nem terjedt ki.149

Összegzés

A levéltári kutatásaim során talált haszonbérleti szerződések, illetve az azokkal kapcsolatos 
jogvitákból kiindulva elemeztem a haszonbérleti szerződés fogalmát, s legfontosabb jellem-
zőit a XIX. század bírói gyakorlatában. Mivel számos általam talált szerződés tárgya az ital-
mérési és korcsmáltatási joghoz kapcsolódott, így az erre vonatkozó szabályokat alaposab-
ban elemeztem. Vizsgálódásaimat elsősorban az Osztrák Polgári Törvénykönyvnek a magyar 
magánjogra gyakorolt hatásának tükrében végeztem el. A vonatkozó felsőbírósági döntések 
feldolgozásával, azokat a rendi szokásjoggal és jogirodalommal ütköztetve megállapítottam, 
hogy a haszonbérleti és bérleti szerződés elhatárolása, haszonbérlemény elidegenítése során a 
haszonbérlőt megillető kártérítés, továbbá a haszonbér-elengedés, illetve a haszonbér arányla-
gos leszállítása tekintetében a bírói gyakorlat egyértelműen, s bár mindig a hazai joggyakorlat-
ra hivatkozva, de szó szerint az Optk.-ban foglaltakat alkalmazta a XIX. század végére.

További lehetséges kutatási irányként jelölöm meg a haszonbérleti szerződés más szabályai-
nak hasonló jellegű megvizsgálását, valamint az alsóbb bíróságok ítéleteinek további, hasonló 
célú levéltári kutatását. Az Optk.-nak a magyar magánjogra gyakorolt hatásának kutatásá-
hoz szintén lehetséges kutatási iránynak tartom az egyes felsőbíróságok (Kúria és magánjogi 
szempontból „vegyes”, tehát az Optk. és magyar szokásjogi illetékességi területtel egyaránt 
rendelkező ítélőtáblák, törvényszékek) tanácsainak összetételének és ügyelosztásának meg-
vizsgálását, hiszen ebből kiderülhet, hogy ugyanazok a tanácsok és bírák egyaránt ítélkeztek-e 
az eltérő jogterületekről származó ügyekben.
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Borbényi Laura Bianka

A jogtárgyharmonikus értelmezés a bírói gyakorlat 
tükrében

Helyezés: I. díj (Büntetőjog I. tagozat)
Témavezető: Dr. Szomora Zsolt, egyetemi docens

“Ha pl. valaki mástól egy általa háborús emlékként őr-
zött srapnell repeszdarabot vesz el eltulajdonítás céljával, 
tehát egy olyan dolgot, amelynek pénzben kifejezhető ér-
téke nincs, a cselekmény, ha a lopás jogtárgyául a tulaj-
donjogot tekintjük, lopás lesz, ha ellenben a vagyont, nem 
lesz [...] bűncselekménynek minősíthető.”
Schultheisz Emil1

I. Bevezető gondolatok

Ahhoz, hogy a jogszabályokat megfelelően alkalmazhassuk, szükséges azok helytálló értel-
mezése is, amihez az egyes értelmezési módszerek állnak segítségünkre. Ezek egyike a teleo-
logikus, vagy másképpen jogtárgyharmonikus értelmezés, mely a szabályozással elérni kívánt 
célnak megfelelő értelmet ad, a szabályozási célhoz közelítve ezzel a szöveg szó szerinti je-
lentését. 

A magyar gyakorlat nem mindig ismerte el a teleologikus értelmezést. Jelentősége csak 
a rendszerváltást követően erősödött meg, ugyanis felismerték, hogy segítségével „igazsá-
gosabb” döntések születhetnek azáltal, hogy a törvényszöveg nem csupán a hagyományos 
értelmezési módoknak megfelelő jelentést kaphat, hanem az a mögött rejlő valódi tartalom 
is feltárul.

Mint más módszerek esetében is, a teleologikus értelmezésre is igaz, hogy valós segítséget 
csak akkor jelent, ha helyesen alkalmazzák, ellenkező esetben ugyanis olyan döntéseket ered-
ményezhet, melyek akár tévútra is vezethetik a joggyakorlatot.

Kiindulópontként a dolgozat először az értelmezési módokat ismerteti, majd részleteseb-
ben kitér a jogtárgyharmonikus értelmezésre, mellyel kapcsolatban megvizsgálja a bírói gya-
korlatot. Ennek keretében az anonim határozatok gyűjteményéből származó jogeseteken ke-
resztül kerül bemutatásra a jogtárgyharmonikus értelmezés gyakorlatban történő alkalmazása, 
mely jogesetek az internetes határozat-azonosító alapján vissza is kereshetőek.

A dolgozat többek között arra a kérdésre keresi a választ, hogy alkalmazza-e egyáltalán a 
bírói gyakorlat ezt az értelmezési módot, és ha igen, akkor ez megfelelően történik-e, továbbá 
vizsgálja azt is, hogy mindebből milyen következtetések vonhatók le.

1 SCHULTHEISZ (1948) 30
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II. A teleologikus értelmezésről

1. A büntetőtörvény értelmezése

A büntetőtörvény értelmezése nem más, mint a jogszabály valódi tartalmának feltárása az-
zal az elsődleges céllal, hogy rávilágítsunk a jogszabály immanens jelentésére. Ez azért is fon-
tos, mert sok olyan mindennapi jellegű szakkifejezéssel találkozunk a büntető jogszabályok 
között, melyek tartalmának egyértelmű meghatározása az egységes jogalkalmazás alapköve, 
ilyen kifejezés például a „csoport” vagy a „tömeg”. Az értelmezés fontos követelményeket is 
támaszt, így például a törvényesség követelménye, vagy az a téma szempontjából is kiemelen-
dő elvárás, hogy az értelmezés sohasem válhat jogalkotássá. A büntetőtörvény értelmezése 
csoportosítható annak alanya, módja és eredménye szerint, melyek közül az értelmezési mó-
dokat kellene közelebbről megvizsgálnunk.2

Az értelmezési módszereket alapvetően hét további csoportra tudjuk osztani.3 Az első cso-
portot jelenti a nyelvtani értelmezés, mely a nyelvi szabályok alapján, szószerinti értelmezéssel 
adja meg az egyes jogszabályhelyek tartalmát. Ezt követi a logikai értelmezés, mely a jogsza-
bályok egymáshoz való viszonyából következtet, míg a rendszertani értelmezés a jogszabályok 
rendszerbeli elhelyezéséből vonatkoztat. A továbbiakban rendelkezésünkre áll még a történeti 
értelmezés4 is, mely azokat a társadalmi körülményeket veszi figyelembe, melyek a jogszabá-
lyok keletkezéséhez és fejlődéséhez köthetőek. Ezeket a módszereket tekintjük az értelmezés 
klasszikus módjainak, melyek Savignytől eredeztethetőek, azonban ismeretes még az alkot-
mánykonform interpretáció,5 mely a jogszabályoknak az alkotmányos elvekkel és rendelkezésekkel 
összhangban való értelmezését tartja csak elfogadhatónak, illetve a közösségi jognak megfelelő 
jogértelmezés,6 mely ugyanezt a követelményt támasztja az uniós jogra vonatkoztatva, és végül a 
dolgozat fő témáját képviselő hetedik módszer, a teleologikus értelmezés,7 melyet jogtárgyharmo-
nikus értelmezésként is szokás emlegetni.

2. Mit jelent a teleologikus értelmezés?

A teleologikus értelmezés lényegét átfogóan mutatja be Jakab András,8 egészen a történeti 
gyökerektől. A rendszerváltást megelőzően a magyar joggyakorlat csak a Savigny-féle értel-
mezési módokat alkalmazta, a teleologikus értelmezés csak ezt követően vált elfogadottá, és 
akárcsak a német jogirodalomban, elsősorban a sikeres orvosi beavatkozás kapcsán merült 
fel, mondván az értelmezés eredményeként az ilyen beavatkozás nem vonható a testi sértés 

2 NAGY (2010) 68-75; FÖLDVÁRI (2002) 60-63; BUSCH (2006) 59-63.
3 Ha több jogrendszert is szemügyre veszünk, összesen tizenkét jogértelmezési alapot tudunk elkülöníteni, így 

például értelmezési módszer lehet a precedenseken nyugvó értelmezés, a doktrinális-jogdogmatikai értelmezés 
vagy a jogi szöveg értelmezése joglogikai maximák alapján. Bővebben ld. POKOL (2005) 218-231.

4 A történeti és a (preambulumra utaló) rendszertani értelmezés követelményét az Alaptörvény R) cikk (3) bekez-
dése írja elő. 

5 Ezen értelmezés követelményét rögzíti az Alaptörvény 28. cikke. A büntetőjogi megjelenéséhez ld. SZOMORA 
(2012)

6 A közösségi (és nemzetközi) jognak megfelelő értelmezés követelményét az Alaptörvény Q) cikk (2)-(3) bekezdé-
se és az E) cikk tartalmazzák.

7 Az objektív teleologikus értelmezés követelményét az Alaptörvény is rögzíti a 28. cikkben és az R) cikk (3) bekez-
désben is.

8 JAKAB (2011) 86-94.
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tényállása alá. (Az értelmezés úttörőjeként Heller Erik és Schultheisz Emil említhető).9 Ko-
rábban úgy gondolták, hogy ez a módszer túl nagy teret ad a jogalkalmazónak és eltávolodik 
a jogalkotó eredeti céljától, illetőleg mivel ezek a feltárandó célok a törvényhozó céljai voltak, 
önálló teleologikus értelmezés nem is létezik, csak a történeti értelmezés keretén belül.

Maga a teleologikus értelmezés Jheringtől10 ered, és további két „alcsoportra” bontható: az 
objektív és a szubjektív teleologikus értelmezésre. Előbbi lényege az, hogy a normát értelmez-
ni nem a tényleges jogalkotó eredeti szubjektív, hanem a szövegből következő objektív célja 
fényében kell, az utóbbi esetében pedig konkrét jogalkotó konkrét célja az értelmezés alapja, 
nem pedig a jogrend vagy valamely rendelkezés objektív célja. 

A szubjektív teleologikus értelmezés alapja a jogalkotónak a jogértelmezőhöz képest erő-
sebb legitimációja. Ez az értelmezési mód is tovább osztható, ugyanis a jogalkotó célja meg-
vizsgálható egyrészt abból a szemszögből, hogy a konkrét történelmi pillanatban mit akar-
hatott,11 másrészt abból az irányból is, hogy megváltozott történelmi körülmények mellett 
ma mit mondana a jogalkotó.12 A jogalkotói szándék feltárása azonban nem egyszerű feladat 
(gondoljunk például a testületi döntésekre): történhet a jogalkotás folyamata során keletkezett 
anyagok feltárásával (itt gyakori megoldás a miniszteri indokolásra hivatkozás), vagy magának 
a jogalkotónak a megkérdezésével. A teleologikus értelmezés e fajtájának érdekes megnyilvá-
nulása az értelmezés negatív formája, amikor azért fogadunk el egy adott értelmezést, mert 
arra a következtetésre jutunk, hogy a jogalkotó nem akarhatott ellentmondani saját magának. 
Ez az ún. Golden Rule, amikor is mellőzhető lesz a nyelvtani értelmezés annak abszurditása 
esetén, vagyis ha azt „biztosan nem akarta a jogalkotó” (vö. argumentum ad absurdum). Ezek 
azonban néha annyira eltávolodnak a konkrét jogalkotótól, hogy már inkább az objektív tele-
ologikus értelmezésről tudunk beszélni. Pokol Béla szerint azonban a jogalkotó akarata-szán-
déka szerinti értelmezés még az előbb kifejtetteknél is szélesebb, mivel tulajdonképpen átfogja 
az összes értelmezési fajtát, és attól függően, hogy az adott jogrendszer mekkora hangsúlyt 
fektet a jogalkotó szándékára-akaratára, vizsgálhatják az összes értelmezési fajtánál (pl. Svéd-
ország) vagy mindegyiknél háttérbe szorulhat (pl. Anglia).13

Az objektív teleologikus értelmezés szintén ismeretes a különböző jogirodalmakban,14 és 
mint arról már szó volt, nem a jogalkotó, hanem a szöveg célja adja az értelmezés alapját, 
tehát valamilyen szövegszerű rögzítést megkövetelnek a jogi rendelkezésben ahhoz, hogy erre 
lehessen alapozni az értelmezést. Ezt az értelmezést – szemben a jogalkotó szubjektív aka-
ratával – egy ideális és racionális jogalkotó feltevésével alapozzák meg, akit a keletkezéskor 
létező társadalmi problémák megoldójának ismernek el, és ezt tekintik a jogszabály objektív 
céljának. (Ez az értelmezési módszer a gyakorlatba is átültethető: amikor a jogász a jogsza-
bály szövege alapján annak vélhető célja szerint érvel, azt objektív teleologikus érvelésnek 

9 Ld. HELLER (1945) 48-49; 105; 121-122. és SCHULTHEISZ (1948) 30; 44-45.
10 A teleologikus értelmezés „bölcsője” Jhering „Der Zweck im Recht” (A cél a jogban) című műve, mely abból 

indul ki, hogy az egyéni jogokat nyújtó jogi rendelkezések mögött társadalmi célrendszer áll, ezek a célok pedig a 
társadalom életfeltételeit jelentik, így az egyéni jogok és jogintézmények a társadalom létfeltételei fényében ítélhe-
tőek meg. Bár Jhering igyekezett a bírákat a törvényszöveghez kötni, öntudatlanul létrehozta a szabály mögöttes 
célja fényében való felülbírálásának lehetőségét azzal, hogy rámutatott a szabály felszíni rendelkezései és ezek mö-
götti céljai közötti eltérésre. Az elméletet a büntetőjogban Roxin és Schünemann vitte tovább az alkotmányjogi 
elvekhez kapcsolt jogi tárgy kategóriájának bevezetésével. [POKOL (2010) 147-157.]

11 Az amerikai jogirodalom ezt a megoldást original intentnek nevezi, míg a francia irodalomban az exegétikus tanok 
követői állnak e felfogás mögött. [forrás: JAKAB (2011) 90.] 

12 A francia jogirodalomban méthode évolutive. [forrás: JAKAB (2011) 90.]
13 POKOL (2005) 230.
14 A német jogirodalom az objektiv-teleologische Auslegung, az angol-amerikai a purposive interpretation, a francia 

pedig a méthode téléologique elnevezéseket használja. [forrás: JAKAB (2011) 86.]
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hívjuk. Lényege, hogy ha a kívánt cél nyíltan vállalható és társadalmilag elfogadható, továbbá 
indokolhatja az alkalmazandó jogszabály létét, akkor hivatkozhatunk rá „jogszabályi célként” 
abban az esetben is, ha a jogszabály egyébként így kifejezetten nem említi.)15 A bíró az egyes 
értelmezések eredményét beilleszti a felek körülményei közé, és megvizsgálja, hogy az ítélete 
milyen változást von maga után. Ha ezek eltérnek azoktól a hatásoktól, melyeket a jogszabály 
célja megkíván, a bíró másik döntési alternatívát keres, ellenkező esetben a teleologikus ér-
telmezés megerősíti a többi értelmezési módszert, ami a döntés helyességét támasztja alá.16 
Ezen értelmezési mód példájaként említhető a köztársasági elnök vétójogáról szóló AB hatá-
rozat,17 amely az 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 26.§-ában szabályozott 
vétójoggal és annak alkalmazásával kapcsolatos problémára adott választ. Abból kifolyólag 
ugyanis, hogy a köztársasági elnök egységes és egyszer gyakorolható jogkörrel rendelkezik a 
törvényhozás ellenőrzését illetően, az államfő vétója egyfajta és egyszer vehető igénybe, ami-
vel egybevág az Alkotmány hivatkozott paragrafusa is, mivel az Alkotmány ezzel ellentétesen 
egyebekben sehol sem rendelkezik. Ennek megfelelően a rendelkezés célja csak így értelmez-
hető, ettől eltérően nem.

Az objektív teleologikus értelmezéssel kapcsolatban leggyakrabban azon kifogásokat eme-
lik, hogy alapvetően a cél egy akaratból vezethető le, azzal viszont egy szöveg nem rendel-
kezhet, csak maga az ember, illetve hogy egy szövegbe többféle értelem is belemagyarázható, 
ami akár egymással ellentétes eredményeket is szülhet, ezek közül pedig választani csak ön-
kényesen lehet. 

A teleologikus értelmezés vonatkozásában szintén kritikaként említhető Blutman László 
azon véleménye,18 miszerint a jogalkotói szándékra hivatkozás a jogszöveggel való szakítás 
egyik technikája, mely sok esetben szövegellenes döntéseket eredményez, melyek contra legem 
jönnek létre. Blutman szerint itt alapvetően az a probléma, hogy a jogszabály szövege mögött 
sokféle szándék és tartalom húzódik meg, amelyeket utólag nem lehet rekonstruálni, a bíró 
mégis erre törekszik, miközben esetleg a saját értékítéletét, célszerűségi szempontját érvénye-
síti. A jogszabály céljának kutatása során a bíró által megállapított cél sokszor szembe kerülhet 
a szöveggel, ami lehetőséget adhat arra, hogy a jogszabály szövegén egyszerűen túllépjen. A 
jogalkotói akaratra, jogszabályi célra hivatkozás során a bíró helyességi, célszerűségi mércék 
szerint dönt, ami a bíró szubjektív preferenciáinak érvényesüléséhez vezethet. Elképzelhető, 
hogy ez egy konkrét ügy kapcsán akár meg is védhető, hiszen minden ügy más és más, és 
adott esetben egyedi körülményeket is figyelembe kell venni a döntés során. Az ilyen szub-
jektív döntések azonban tévútra vezethetik a joggyakorlatot, és bár lehet, hogy a konkrét 
esetben „igazságosabb” döntés születik a szubjektív preferenciák alapján, ez téves gyakorlatot 
alakít ki, mely más esetekben már nem biztos, hogy ugyancsak „igazságot” eredményez. Erre 
kíván rámutatni Blutman a kárpótlási törvénnyel kapcsolatos döntéssel,19 ahol a Legfelsőbb 
Bíróság úgy döntött, hogy a politikai okból elítélt személy ellen, a próbára bocsátás következ-
ményeként elrendelt tilalom a lakhely elhagyására a kitelepítettekre vonatkozó kényszerlak-
hely-kijelölés fogalma alá vonható, így őket is megilleti az 1992. évi XXXII. törvény alapján 
a kárpótlás. 

Összegezve tehát a teleologikus értelmezés alapvető lényege az, hogy az adott rendelkezés 
értelmezése úgy történjen, hogy az lehetőleg alkalmas eszköz legyen a szabályozással követett 
törvényi cél eléréséhez. Ez úgy valósulhat meg, ha az alkalmazás során figyelembe vesszük 

15 JAKAB (2010) 86.
16 POKOL (2005) 229.
17 62/2003. (XII. 15.) AB hat. A példára utal JAKAB (2011) 87.
18 BLUTMAN (2010)
19 BH 1995.368.
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azokat a célokat, melyeket magukban hordoznak az egyes jogszabályi alapelvek, rendelkezé-
sek. A tényállás több lehetséges jelentéséből azzal dolgozunk, amely egyúttal a védett jogi 
tárgy elleni támadást takar, majd az így értelmezett tényállást alkalmazzuk az adott esetre, 
kizárva ezzel a felelősségre vonást olyan cselekmény miatt, ami nem jogtárgysértő. Mindez 
a gyakorlatban annyit tesz, hogy a norma által védett jogi tárgyra figyelemmel kell értelmez-
nünk.20 Ebből adódik, hogy ezt a módszert jogtárgyharmonikus értelmezésként is szokás 
emlegetni. 

A jogtárgyharmonikus értelmezés négy következménnyel járhat:21

- A kívánt célnak megfelel a törvény szövege és annak elfogadott értelmezése, így nem 
szükséges változtatás. Erre hozható példaként a magánlaksértés (Btk. 176.§), ahol 
az elkövetési tárgy a lakás, amely minden olyan körbezárt (oldalfalakkal és tetővel 
körbehatárolt) hely, amely rendeltetésszerűen a magánszemélyek tartózkodási-pihenési 
helyéül és éjszakai szállásául szolgál.22 Ennek megfelelően elkövetési tárgy lehet a 
kempingsátor is, hiszen bár hétköznapi értelemben nem tekintjük lakásnak, a jogi tárgy 
figyelembe vételével mégis megfelel ennek a kategóriának, ellentétben például egy 
közintézmény irodájával.

- Abban az esetben, ha a törvényi tényállás teleologikus értelmezése az uralkodó 
jogértelmezéssel nincsen összhangban, olyan értelmezés meghatározása szükséges, mely 
adekvát a jogi tárgy által támasztott védelmi igénnyel, persze csakis a törvényi szöveg 
keretei között. Ennél az esetnél több példa is felhozható,23 ám ami a leginkább szembetűnő, 
az a sikkasztás (Btk. 317.§) tényállása, ahol a jogi tárgy a tulajdonjog, az elkövetés tárgya 
pedig csak olyan, az elkövető birtokában lévő idegen és értékkel bíró dolog lehet, amely 
ingónak minősül. Az ingatlan kizárása az elkövetési tárgy köréből érthetetlen megoldás, 
amely joghézagokhoz vezet.24 A jelenleg irányadó értelmezés mellett dogmatikai érvek 
nem igazán sorakoztathatóak fel.25

20 Például a jog nem tiltja, hogy házastársak vagy élettársak egymásról pornográf  felvételeket készítsenek. Enge-
délyezett az is, hogy a 14. életévét betöltött személy szexuális kapcsolatot létesítsen, vagy a 16. életévét betöltve 
házasságot kössön, a kiskorú (tehát aki 18. életévét nem töltötte be vagy nem vált nagykorúvá házasságkötés 
folytán) személyről pornográf  felvétel készítése azonban bűncselekmény (tiltott pornográf  felvétellel visszaélés). 
Nyelvtanilag értelmezve az, aki 17 éves és 350 napos élettársáról ilyen felvételt készít, elköveti ezt a bűncselek-
ményt, a szabályozásnak azonban nyilvánvalóan nem az ilyen cselekmény pönalizálása a célja. A példára utal 
BUSCH (2006) 62.

21 SZOMORA (2009a) 16-17.
22 NAGY (2009) 151.
23 Így a kerítés rendbelisége, ahol bár nem feltétlenül következik be érdeksérelem a passzív alanynál, a rendbeliség 

mégis a nemi cselekményre megszerzett passzív alanyok száma szerint alakul [ugyanezt már az 1968. évi Btk. 
Kommentár is kimondta, HALÁSZ (1968) II. kötet 1417. o.] Szintén problémát jelent, amikor a közlekedési 
baleset során azonnal életét vesztett sértett vonatkozásában a megállás nélkül továbbhajtó elkövetőt segítség-
nyújtás elmulasztásában találják vétkesnek cserbenhagyás helyett, ahol az abszurditást az jelenti, hogy ha elfogad-
juk az előbbi álláspontot, akkor a segítségnyújtás elmulasztásának halott ember is lehet passzív alanya (vö. BH 
1985.331.). A példákra utal SZOMORA (2009a) 14; 16.

24 Az 1/2005 számú BPJE határozat kimondja: „A sikkasztás bűncselekményének (Btk. 317.§-a) elkövetési tárgya 
mind az eltulajdonítás, mind pedig a sajátjakénti rendelkezés elkövetési magatartást illetően kizárólag ingó dolog 
lehet.” Ennek megfelelően tehát addig nem számolhatunk változással, amíg a hivatkozott jogegységi határozat 
hatályban van.

25 Az 1/2005 BPJE a döntést egyrészt azzal kívánja alátámasztani, hogy már a Csemegi Kódex (1878. évi V. tv.) is 
ingó dolgot jelölt meg a sikkasztás elkövetési tárgyaként, melyet aztán a joggyakorlat töretlenül követett. Másfelől 
mivel az ingó dolog helyéből károsodás nélkül elmozdítható, birtokba adás esetén a rábízónak lehetősége nyílik, 
hogy felügyeletet gyakoroljon a dolog felett, ám a sikkasztás elkövetési magatartásai bármelyikének alkalmazása 
esetén a tulajdonos számára a dolog további sorsa követhetetlenné válik. Ez a veszély azonban nem áll fenn in-
gatlan esetében, mert az nem elmozdítható, így ilyenkor a rábízás csak birtokba engedést jelent. Mindezek alapján 
a jogegységi tanács szerint nincs ok e gyakorlat megváltoztatására, csakhogy a hatályos Btk. a Csemegi Kódexszel 
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- Amennyiben a törvényi tényállás és a jogi tárgy nincs összhangban, a törvény rendelkezése 
nem azt védi, amit a jogalkotó védeni kívánt, törvénymódosítás vagy jogalkotás szükséges. 
Itt a vérfertőzés (Btk. 203.§) hozható fel példaként, ahol a jogi tárgy a nemi kapcsolat 
kialakult társadalmi rendje, az egészséges nemzedék fejlődése és a rokoni kapcsolatok 
tisztaságához fűződő érdek. Mindemellett az Alkotmánybíróság az ifjúság, a házasság 
és a rokoni kapcsolatok, valamint a leszármazás genetikai védelmét is jogi tárgynak 
tekinti.26 A szakirodalom azonban vitatja az ilyen nemi kapcsolatok büntetendőségét, 
ugyanis jóformán valamennyi jogi tárgy vonatkozásában kifogásolható a törvény. Így 
például a családi, rokoni kapcsolatok védelme tekintetében fontos kiemelni, hogy családi 
kapcsolat nemcsak vérrokonságon alapulhat (pl. örökbefogadás), tehát ha a jogalkotó 
a rokoni kapcsolatok tisztaságát kívánta védeni, indokolatlan a vérségi kapcsolatok 
megkülönböztetése. Ugyancsak aggályos a leszármazás genetikai védelmét illetően az, 
hogy a fajtalanságból utód nem születhet, így lemenő és felmenő közötti fajtalanság 
büntetendősége nem magyarázható a jogi tárggyal, ahogy két felnőtt nemi cselekménye 
esetében sem értelmezhető az ifjúságvédelem, mint jogi tárgy.27

- Ha pedig egy olyan jelenség, melynek büntetendőségét megkívánja a rendelkezés 
védelmi célja nem szubszumálható a törvényszöveg alá, törvénymódosításra kell, hogy 
sor kerüljön az analógia elkerülése érdekében. E pontnál a legjobb példa a járművezetés 
ittas vagy bódult állapotban (Btk. 188. §) elnevezésű bűncselekmény, ugyanis a Btk. 
eredetileg csak akkor minősítette a cselekményt bűncselekménynek, ha azt szeszes italtól 
befolyásolt állapotban követték el, holott a jogi tárgy, a közlekedés biztonságához fűződő 
társadalmi érdek és az ember élete, testi épsége, egészsége ugyanúgy veszélyeztetett volt a 
kábító hatású szer által befolyásolt járművezetés esetén is. Az eredeti tényállással azonban 
lehetetlen volt analógia nélkül büntetni ez utóbbi cselekményeket, mégha a jogi tárgy 
védelme valójában ezt is igényelte volna. Így elkerülhetetlen volt a törvény módosítása.28

3. Kikényszeríthető-e a teleologikus értelmezés?

Mindezek után érdemes kitérnünk arra is, hogy mi történik, ha az egyes értelmezési mó-
dokat (témánk szempontjából különösen a teleologikus értelmezést) a bíróságok nem alkal-
mazzák annak ellenére, hogy azt az Alaptörvény előírja. Az Alaptörvény hatályba lépésével 
az Alkotmány 32/A.§ utódjaként született meg az ún. valódi alkotmányjogi panasz,29 melynek 
keretében az Alkotmánybíróság a bírói ítéleteket akár meg is semmisítheti. Kérdés azonban, 
hogy ennek alapja lehet-e önmagában a teleologikus értelmezés mellőzése, ugyanis az „új” 
alkotmányjogi panasz keretében csak alkotmányjogi szempontból és nem általában a tör-
vényértelmezés helyességét vizsgálva vagy perbeli bizonyítási ügyeket felülbírálva lehetséges 
az ítéletek megsemmisítése. Jakab András szerint a válasz törvények esetében nem, az Alap-
törvény vonatkozásában azonban igen, mivel az alkotmányjogi panasz egy alapjogi rendelke-
zés megsértésén alapszik, a 28. cikk pedig nem az. Az alapjogi rendelkezéseket már az egyes 
értelmezési módok tükrében kell értelmeznünk, így a panaszt indokolni is csak az ily módon 

ellentétben nem nevesíti az ingó dolgot, vagyis a jogszabály szövege megváltozott, így a történeti értelmezés nem 
helytálló.

26 20/1999. (VI. 25.) AB határozat
27 SZOMORA (2009b) 229-233.
28 A tényállást az 1998. évi LXXXVII. törvény terjesztette ki az ilyen szerek befolyása alatt történő járművezetésre.
29 Alaptörvény 24. cikk
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már értelmezett rendelkezésekkel lehet, tehát nem lehet majd kikényszeríteni a teleologikus 
értelmezést az alkotmányjogi panasz útján.30

Az előbbiek fényében érdemes kitekintenünk a joggyakorlatra és megvizsgálni, hogy meny-
nyiben érvényesül a jogalkalmazás során a jogtárgyharmonikus értelmezés.31

III. Jogesetek32

1. A „díszítőelem-funkció”

Bár nem a jogtárgyharmonikus értelmezéssel összefüggésben, de a témához kapcsolhatóan 
Bencze Mátyás készített egy átfogó tanulmányt, melyben a büntetőbírói gyakorlat és az Al-
kotmány viszonyáról ír. Munkájában a bíróságok Alkotmányra történő utalását illetően három 
csoportot különít el, melyből az egyik csoport a „díszítőelem-funkciót” takarja („technikai” 
jellegű utalás), melynek lényege az, hogy a hivatkozásnak nincsen érdemi funkciója, nem a jog-
alkalmazói dilemma megoldása érdekében történik, csupán annyi a szerepe, hogy a bíróságok 
az Alkotmány fontosságát tudatosítsák a szakmai és a laikus körök előtt.33

Bencze cikkében arra is utal, hogy több esetben még a „megerősítő érv” erejét sem éri el 
az alkotmányos alapjogra való utalás, az csak puszta „díszítőelem”, így például a magánlak-
sértés és az emberrablás vonatkozásában a bíróság kiemelte, hogy ezek a tényállások melyik 
alkotmányos alapjog védelmét biztosítják, ám ezen túlmenően a lényegi érvelésben semmilyen 
más szerepet nem játszottak.34 Mindezek alapján a szerző úgy gondolja, a túl gyakori és nem 
érdemi hivatkozás devalváló is lehet, főleg ha hasonló ügyekben eltérő módon döntenek a 
bíróságok. 

A teleologikus értelmezés gyakorlati érvényesülésének vizsgálata során – mint az már az 
előzőek alapján kiderült – egy-egy jogeset kapcsán fontos ismernünk az adott bűncselekmény 
jogi tárgyát. Sok esetben azonban a jogi tárgy – mégha meg is jelenik az ítélet indokolásában 
– Bencze Mátyás elnevezésével élve „díszítőelemként” funkcionál, ami nem kapcsolható kife-
jezetten a teleologikus értelmezéshez, lényege inkább a hivatkozás fontosságának kiemelése. 
Erre a „díszítőelem-funkcióra” jó példa, amikor az elsőfokú bíróság közúti baleset gondatlan 
okozásának vétségében találta bűnösnek a vádlottat.35 Ez esetben a teljesség kedvéért került 
feltüntetésre a bűncselekmény jogi tárgya, ahogy a tényállás és az elkövetési magatartás is.

A „díszítő” funkciónál nagyobb jelentőséggel bír, amikor az értelmezés eredményeként 
eljutunk a Btk. 10.§-áig, azaz a minden további kérdést megelőző pontig: egyáltalán beszélhe-

30 JAKAB (2009) 93.
31 Pokol Béla a Bírósági Határozatok 1977-es, 1988-as, 1998-as és 1999. első félévi számát megvizsgálva hatszáz 

polgári és büntető ítéletből arra a következtetésre jutott, hogy különösen a büntetőjogi ügyekben a magyar fel-
sőbírósági ítéletek vonatkozásában elenyésző a jogalkotó akaratára, szándékára hivatkozó értelmezés. [POKOL 
(2005) 239.]

32 A Bírósági Határozatok gyűjteményéből származó jogeseteknél az anonimizálás következtében sok esetben hi-
ányzik az ügyszám, ezért az egységes hivatkozás érdekében ezeknél az ügyeknél a hivatkozás a közzétett határo-
zatok azonosítója és nem az ügyszám szerint történik.

33 BENCZE (2007) 19. [Bencze szerint a másik két csoportba azok az esetek tartoznak, ahol az Alkotmányt annak 
szellemével ellentétesen „használták fel” az indokolás hiányosságainak pótlására („álcázóháló”), illetve ahol a 
jogszabályok alkotmányos alkalmazása vagy az Alkotmány elvei szerinti döntés érdemi szerepet kapott („tartóosz-
lop”).]

34 Vö. BH 1998.4. és BH 2005.237; BENCZE (2007) 15.
35 12/1-H-BJ-2007-8 sz. határozat
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tünk-e bűncselekményről. Ezen belül is szorosan kapcsolódik a jogi tárgyhoz a társadalomra 
veszélyesség megléte vagy annak hiánya,36 hiszen az a cselekmény minősül társadalomra ve-
szélyesnek (materiálisan jogellenesnek), mely a jogi tárgyat az elkövetéskor fennforgó fel-
tételek alapján reálisan sérti vagy veszélyezteti és megfelelő társadalmi előnnyel nincs, vagy 
kellőképpen nincs kompenzálva.37 A cselekmény tehát a jogi tárgyra kihatásában lehet társa-
dalomra veszélyes, nem pedig önmagában, amely megállapítás sok esetben visszaköszön az 
ilyen vonatkozású jogesetekben. Azt is fontos figyelembe vennünk, hogy ahhoz, hogy egyes 
cselekménytípusokat a jogalkotó bűncselekménnyé nyilvánítson, el kell érni a veszélyesség egy 
bizonyos szintjét. Számos esetben látható ugyanis, hogy bár az adott magatartás veszélyt hor-
doz a társadalomra nézve, büntetőjogi felelősséget nem von maga után, mivel a cselekmény 
a veszélyességnek nem éri el azt a szintjét, hogy a jogalkotó bűncselekménynek minősítse. (A 
bírói gyakorlat azonban az ennél árnyaltabb esetekre is képes reagálni, ugyanis ha a cselek-
mény meghaladja ugyan a társadalomra veszélyesség említett szintjét, de az elkövetői magatar-
tás csak csekélyebb mértékben veszélyes, a bíróság ezt a büntetéskiszabás körében értékeli.)38

Sok olyan jogesettel is találkozhatunk, amikor már megállapításra került, hogy történt bűn-
cselekmény, és annak minősítésével sincsen probléma, a jogalkalmazó azonban még min-
dig segítségül kell, hogy hívja a jogtárgyharmonikus értelmezést, ugyanis az elhatárolásokkal, 
rendbeliséggel, halmazattal stb. kapcsolatos problémák megoldásra várnak.39

2. Az egyéni és a közösségi érdek sérelme

A bíróság a jogtárgyharmonikus értelmezést hívta segítségül abban az ügyben, ahol első fo-
kon felmentette a vádlottat garázdaság vétsége alól azzal az indokkal, hogy a garázdaság bűn-
cselekményének jogi tárgya a köznyugalom, ezt kell az elkövetőnek magatartásával sértenie, 
mellyel egybevág, hogy az elkövetőnek kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást kell 
tanúsítania, mely ráadásul alkalmas kell, hogy legyen megbotránkozás vagy riadalom keltésére. 
Jelen jogesetben a vádlott és a sértett között egy közúti közlekedési szituációval kapcsolatban 
alakult ki vita, amely dulakodássá fajult. Ennek során a sértett magatartása által motiválva a 
vádlott arcon ütötte a sértettet, akinek a szemüvege is lerepült és összetört. Bár a könnyű testi 
sértés vétségét a bíróság megállapította a nyolc napon belül gyógyuló sérülésre tekintettel, a 
garázdaság vétségével kapcsolatban úgy gondolta, hogy bár a vádlott magatartása erőszakos 
volt és alkalmas lehetett megbotránkozás vagy riadalom keltésére is, nem volt kihívóan közös-
ségellenes, vagyis pont az a mozzanat hiányzott a vádlott cselekményéből, mely a jogi tárgy 
védelmi igényével adekvát lett volna.40

Nem így gondolta azonban a másodfokú bíróság, ugyanis megállapította, hogy a vádlott 
magatartása kihívóan közösségellenes volt arra tekintettel, hogy a vádlott adta le az első ütést, 
melynek következtében a sértett vérző sérülést szenvedett, a dulakodás pedig közterületen 
történt, mely akadályozta a forgalmat és feltorlódó gépkocsisort eredményezett. Bár a má-
sodfokú ítélet megváltoztatta az elsőfokú döntést, értelmezés vonatkozásában nem tért el az 

36 A társadalomra veszélyességgel, illetve annak hiányával kapcsolatos probléma bővebb kifejtésére a későbbiek 
során kerül sor a dolgozatban (ld. 3.3 fejezet).

37 NAGY (2010) 134.
38 Vö. 16-H-BJ-2011-22 sz. határozat és DIT-H-BJ-2012-1 sz. határozat
39 A dolgozat a későbbiekben külön fejezetet szentel olyan eseteknek, amikor a bíróság az említett kérdésekkel 

kapcsolatban alkalmazta a jogtárgyharmonikus értelmezést (ld. 3.4 fejezet).
40 1/2-H-BJ-2007-5 sz. határozat
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elsőfokú bíróság logikájától, „csupán” úgy értékelte a vádlotti magatartást, hogy igenis meg-
állapítható a kihívó közösségellenesség.41 A döntést a harmadfokú bíróság helybenhagyta.42

Szintén garázdaság vétségével hozható összefüggésbe, amikor a vádlottat bűnösnek mond-
ta ki a bíróság, mivel az egy közösségi rendezvényen biztonsági őrként azt érzékelte, hogy a 
sértett a lépcsőn lefelé haladva egy másik személyt italozásra invitál az illető karjának megrán-
tásával, mely nem volt ugyan támadó szándékúnak tekinthető, a vádlott mégis átnyúlt a lépcső 
korlátján és többször nekirántotta a sértettet a korlátnak. A bíróság úgy értékelte, hogy a 
sértett bántalmazása kihívóan közösségellenes volt, mert egy biztonsági őrnek a feladata nem 
az, hogy a máson esett sérelmet maga torolja meg, mindemellett a cselekmény alkalmas volt a 
törvényben megkívánt riadalom kiváltására is.43

A másodfokú bíróság azonban úgy vélekedett, hogy „rendszertani elhelyezéséből adódóan is [a 
garázdaság] védett jogi tárgya a köznyugalom, a bűncselekmény közvetlenül támadja, sérti a közösséget, 
az elkövetői magatartás elsősorban a közösség ellen irányul- a társadalmi rendet sérti-, és nem annak egy 
konkrétan meghatározható tagja, egy konkrét személy ellen. A konkrét személyt a garázdaság elkövetője 
csupán áttételesen sérti, abban az esetben, ha a garázdaságnál megkívánt „erőszakos” magatartás a konkrét 
személynél testi, vagy emberi méltóságbeli sérelmet okoz, vagy a konkrét személy az elkövetői magatartás kö-
vetkeztében anyagi kárt szenved. […] Ha a védett jogi tárgy nem a köznyugalom lenne, konkrét sértett és kár 
hiányában a bűncselekmény nem lenne megállapítható. […] Jelen ügyben a konkrét egyéni sérelem büntetőjogi 
felelősségként való elbíráltatására a Btk.170.§ (1) bekezdésbe ütköző testi sértés vétsége (könnyű testi sértés) 
keretében lett volna lehetőség…”44 A döntést a harmadfokú bíróság helybenhagyta.45

Az előbbi jogesetekből jól látható, hogy a bíróság azoknál a magatartásoknál (például garáz-
daság, rendbontás), ahol az egyéni és a közösségi érdek sérelme egyaránt megvalósulni látszik, 
bizonytalan abban a kérdésben, hogy megállapítható-e a köznyugalom elleni bűncselekmény. 
(E ponton olyan esetekről beszélünk, ahol az egyéni sérelem tipikusan könnyű testi sértésben 
nyilvánul meg, vagyis a szubszidiárius garázdaságnál súlyosabb bűncselekmény nem valósul 
meg.) Ilyenkor a bíróságok – helyesen – a jogi tárgy alapján kísérlik meg eldönteni a kérdést, 
a gyakorlat azonban nem egyértelmű, hiszen ahogy a hivatkozott jogesetekből is látszik, az 
egyéni sérelem megállapítása mindkét esetben egyértelmű volt, a kihívó közösségellenesség 
azonban egyáltalán nem. (Ezt jól tükrözi az 1-H-BJ-2007-92 szám alatt hivatkozott határozat, 
ahol a másodfokú bíróság semmiben sem tért el az elsőfokú bíróság értelmezésétől, mégis 
homlokegyenest ellentétes következtetésre jutott, azaz a felmentő ítéletet megváltoztatva bű-
nösnek nyilvánította a vádlottat.)

3. A társadalomra veszélyesség jelentősége  

A következő ügyben az elsőfokú bíróság bűnösnek találta a vádlottat lőfegyverrel visszaélés 
bűntettében. A tényállás szerint a vádlott, mint tévés riporter egy tömeggyűlésről tudósított, 
ahol egy ott tartózkodó személytől 1 darab, a fegyveres testületek számára rendszeresített, ke-
reskedelmi forgalomban nem kapható töltényt kapott, mely az illető állítása szerint éles lőszer, 
egy másik jelenlévő személy azonban azt állította, hogy az csupán egy vaktöltény. A vádlott 
ezt követően táskájába tette a töltényt, az esetet pedig elmulasztotta jelenteni a rendőrség felé. 

41 1-H-BJ-2007-92 sz. határozat
42 FIT-H-BJ-2008-153 sz. határozat
43 5/4-H-BJ-2010-2 sz. határozat
44 5-H-BJ-2011-28 sz. határozat
45 DIT-H-BJ-2011-137sz. határozat
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Majdnem egy hónappal később a vádlott egy sajtótájékoztató okán az Országházba kívánt 
bemenni azzal a táskával, mely az előbb említett töltényt tartalmazta. A beléptető kapu jelzett, 
így a vádlottat a helyszínen elfogták. Fegyverszakértői vélemény alapján bizonyítottá vált, 
hogy a töltény lőszernek minősült, a vádlottnak pedig sem a tartásra, sem a megszerzésre nem 
volt engedélye. A vádlott tévedéssel védekezett, ezt azonban a bíróság nem fogadta el: a vád-
lott bár bizonytalan volt a töltény élességét illetően, korábban tett olyan kijelentést, hogy „fel 
sem merült benne, hogy ez nem riasztó lövedék”, ezért a bíróság kizárta a ténybeli tévedést, 
míg „a társadalomra veszélyességben való tévedés a bíróság álláspontja szerint jelen esetben fogalmilag kizárt. 
Köztudomású tény, hogy Magyarországon minden lőszer, illetve lőfegyver tartása szigorú engedélyekhez van 
kötve, éppen azért, mert az engedély nélkül tartott lőfegyverek és lőszerek kiemelkedő mértékben veszélyesek 
a társadalomra. A vádlott sem hihette, hogy annak a lőszernek a megtartása, amelyről nem tudta eldönteni, 
hogy éles lőszer-e, vagy sem, nem veszélyes a társadalomra.”46

Szemben az elsőfokú döntéssel, a másodfokú bíróság felmentette a vádlottat, mondván an-
nak magatartása formailag tényállásszerű, ám nélkülözi a társadalomra veszélyességet, ugyanis 
„…e körben annak van döntő jelentősége, hogy a vádlotti cselekvőség alkalmas-e a védett jogtárgy (a közrend, 
ezen belül a közbiztonság) megsértésére, vagy veszélyeztetésére. Összességében kell valamennyi tényezőt - ezek 
közül kiemelten a megszerzés körülményeit, indokát, valamint a jogosulatlan birtokban tartást is- vizsgálni 
ahhoz, hogy megalapozottan állást lehessen foglalni a társadalomra veszélyesség meglétéről, illetve annak esetleges 
hiányáról. […] Konkrétan vizsgálva: a rendezett életvezetésű, büntetlen vádlottnak az a magatartása, hogy 
munkája ellátása során egy helyszíni televíziós tudósítás közben a tömegben egy ismeretlen személytől átvett 
és az ország nyilvánosságának bemutatott egy darab éles lőszert, majd ezt közel két hétig engedély nélkül a 
táskájában tartotta, sérti vagy veszélyezteti-e a közrendet, közbiztonságot. […] A fellebbviteli bíróság szerint a 
cselekmény társadalomra veszélyessége megreked a szabályozás absztrakt szintjén, a jogi tárgy sérelme sem köz-
vetett, sem közvetlen módon nem valósult meg, így a vád tárgyává tett cselekmény - a társadalomra veszélyesség 
hiányában- nem bűncselekmény.”47 A harmadfokú bíróság ez esetben is helybenhagyta a döntést.48

E ponton érdemes kitérnünk a társadalomra veszélyesség vagy annak hiánya büntetőjogi ér-
tékelésére. A társadalomra veszélyesség fontos funkciója egyrészt az, hogy jogszabály értelme-
zési probléma esetén segítséget nyújt a jogalkalmazónak, mivel irányt mutat arra nézve, hogy 
olyan magatartásoknál, melyek formálisan büntetőjogszabályba ütköznek, hogyan kell helyesen 
értelmezni a törvényt.49 Másrészről előfordulhat, hogy egy cselekmény tényállásszerű, mégsem 
sérti vagy veszélyezteti az adott bűncselekmény jogi tárgyát, ezért nem is lesz veszélyes a tár-
sadalomra. Ezeket az eseteket a törvény azáltal ismeri el, hogy a társadalomra veszélyességet a 
bűncselekmény fogalmi elemévé teszi, így a társadalomra veszélyesség a büntetőjogi felelősség 
megállapítása vonatkozásában is fontos szerepet játszik (ebből következően pedig a büntetés-
kiszabás során is meghatározó tényező, hiszen a büntetéskiszabás keretében az adott cselek-
mény társadalomra veszélyességének értékelése nyilvánul meg).50 Ezzel kívánja feloldani azt a 
konfliktust, amely abból ered, hogy esetleg igazságtalan döntés születik az általános törvényi 
rendelkezés merev alkalmazásából. Ez a „megoldás” azt eredményezheti, hogy az igazságosság 
előtérbe kerül a jogbiztonsággal szemben, mégpedig a cselekményt elkövető javára.51

A társadalomra veszélyesség és a jogellenesség vonatkozásában Belovics Ervin átfogó ta-
nulmányt készített.52 E tanulmány többek között kitér arra is, hogy a társadalomra veszélyes-

46 1/1-H-BJ-2007-22 sz. határozat
47 1-H-BJ-2008-65 sz. határozat
48 FIT-H-BJ-2009-151 sz. határozat
49 VISKI (1974) 382.
50 Ld. Btk. 83.§ (1) bek.
51 BERKES (1999) 730-731.
52 BELOVICS (2007)
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ség fogalmával a magyar büntetőjogban először szovjet hatásra, az 1950. évi II. törvényben 
(Btá.) találkozhatunk, amit aztán átvett az 1961. évi V. törvény és a hatályos Btk. is. Ahogy 
Kádár Miklós is kifejti tankönyvében, az a magatartás lehet bűncselekmény, melynek a társa-
dalomra veszélyessége olyan mértékű, hogy elengedhetetlen a bűncselekménnyé nyilvánítása, 
ezáltal a cselekmény jogellenes lesz, hiszen sérti az anyagi jogot.53 A probléma akkor jelent-
kezik, amikor egy társadalomra veszélyes cselekmény egyik büntető törvénybeli szakaszt sem 
meríti ki, habár megváltozott körülmények között a társadalomra veszélyessége olyan fokot 
ér el, amely igényelné büntetés kiszabását. Ezekben az esetekben megnyílhatna a lehetőség 
az analógia alkalmazására, ez azonban megengedhetetlen, hiszen sérti a nullum crimen sine lege 
elvét.54 Bár a társadalomra veszélyesség – mint láthattuk – szovjet eredetű, mégsem ugyanazt 
a funkciót töltötte be a szovjet büntetőjogban (1926. évi szovjet-orosz büntető kódex) és ná-
lunk: a szovjeteknél a társadalomra veszélyesség által (formális jogellenesség nélkül is) olyan 
magatartás is büntethető volt, mely egyébként nem volt bűncselekményként szabályozva, míg 
hazánkban annak felmentésére szolgált, aki egyébként megvalósította a bűncselekményként 
szabályozott magatartást úgy, hogy nem állt fenn konkrét jogellenességet kizáró ok, de a cse-
lekmény in concreto mégsem sértette a jogi tárgyat.

Egyes nézetek szerint (így Roxin vagy Viski László) a társadalomra veszélyesség az absztrakt 
veszélyeztetési deliktumok vonatkozásában is megoldásként szolgál a büntetőjogi felelősség ki-
zárását illetően a jogtárgy-veszélyeztetés hiányának okán. Erre elsősorban a német jogirodalom-
ban találunk példákat:55 „a veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése nem büntetendő, ha a hul-
ladék csekély mértékénél fogva nyilvánvalóan kizárt a környezet károsítása, különösen az embe-
rekre, vízforrásokra, levegőre, talajra, háziállatokra, termesztett növényekre gyakorolt káros ha-
tás” [német Btk. 326.§ (6) bek.],56 vagy az ittas vezetés [német Btk. 316. §]57 akkor is büntetendő, 
ha a cselekmény elkövetésekor a veszélyeztetés eleve kizárt volt, mert például néptelen területen 
követték el (ennek hátterében elsősorban generál-preventív elgondolások állnak). Egyet kell ér-
tenünk Hollán Miklós azon álláspontjával,58 hogy az absztrakt veszélyeztetési deliktumoknál a 
társadalomra veszélyesség alkalmazása az in abstracto - in concreto síkján mutat bizonytalanságokat, 
ugyanis in abstracto egyértelmű, hogy a cselekmény veszélyeztetni fogja a megjelölt jogtárgyak 
valamelyikét, in concreto azonban ez nem áll meg a veszélyeztetés lehetőségének konkrét hiánya 
esetében. Ehhez a problémakörhöz kapcsolható Tokaji Géza következő jogeset-példája is: “Va-
laki megtalálja szomszédjának az általa is ismert elveszett értéktárgyát, de azt a hatóságnak nyolc 
napon belül nem adja át, hanem másokkal is közölve szándékát, megvárja, amíg a szomszédja 
családjával együtt hazatér kéthetes külföldi útjáról, s neki adja vissza a talált dolgot. Teszi pedig 
ezt azért, hogy a dolog elvesztőjét az utánajárástól megkímélje. Szomszédja azonban, aki titok-
ban már régóta haragosa volt, köszönet helyett feljelenti őt azon az alapon, hogy a dolognak a 
hatóság számára történő át nem adása nyolc napon belül beleillik a jogtalan elsajátításról szóló 
büntető rendelkezés keretei közé.”59 Ez esetben Tokaji azzal indokolja a bűncselekmény hiányát, 
hogy mivel a cselekmény nem sértette és nem is veszélyeztette a tulajdonviszonyokat, nem is 
volt veszélyes a társadalomra, így a Btk. 10.§ értelmében nem is bűncselekmény. 

A társadalomra veszélyességgel szorosan összefügg a materiális jogellenesség fogalma. 
Franz von Liszt a materiális jogellenességet úgy határozta meg, hogy a cselekmény akkor 

53 KÁDÁR (1953) 141.
54 Az analógia tilalmához ld. NAGY (2010) 47.
55 A példákra utal: HOLLÁN (2003)
56 http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__326.html (letöltés dátuma: 2012. szeptember 23.)
57 http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__316.html (letöltés dátuma: 2012. szeptember 23.)
58 HOLLÁN (2003)
59 TOKAJI (1984) 114.  
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materiálisan jogellenes, ha a társadalomra káros, a jogellenes cselekmény pedig jogtárgyak sér-
tését vagy veszélyeztetését jelenti, de csak akkor, ha az emberi együttélés célját biztosító jog-
rendnek ellentmond. Ebből következően a cselekmény közösségre káros jellege a materiális 
jogellenesség körében jut szerephez.60 Liszt gondolata a későbbi elképzelésekre is nagy hatást 
gyakorolt. A „jelenkori” jogelmélet jelentős része és a joggyakorlat a két fogalmat ekvivalens-
nek tekinti a Btk. 10.§ (2) bekezdésére alapozva, mondván az ott felsorakoztatott jogi tárgyak 
veszélyeztetése vagy sérelme tartalmilag lefedi a materiális jogellenességet.61 Addig azonban, 
amíg a társadalomra veszélyesség intézménye nem született meg kérdéses volt, hogy materiális 
jogellenesség hiányára alapozva is kimondható-e, hogy a cselekmény nem bűncselekmény, 
vagy csak büntethetőséget kizáró okok alapján. A társadalomra veszélyességgel, mint kodifi-
kált materiális jogellenességgel62 - amint azt láthattuk – megnyílt a lehetőség erre is, hiszen 
bűncselekmény-fogalmi elemről beszélünk. Egyes szerzők azonban úgy gondolják, hogy sérti 
a jogbiztonságot, ha a felmentő ítéletet a társadalomra veszélyesség hiányára alapozzuk.63 A 
gondolatmenetet tovább göngyölítve pedig az is felmerült, hogy magát a társadalomra veszé-
lyesség fogalmát el kellene távolítani a bűncselekményfogalmi-elemek közül.64 Ezt a nézetet 
vallja Hollán Miklós is, aki szerint ez a kategória túlzottan tág és bizonytalan, ezért konkrét 
esetre való alkalmazása a jogbiztonság veszélyeztetésével járna. Hollán kritikaként fogalmazza 
meg azt is, hogy a jogellenességet kizáró okok  a társadalomra veszélyességre kerültek visz-
szavezetésre, ahol a probléma az, hogy a társadalomra veszélyesség csak a jogtárgy sértésére 
vagy veszélyeztetésére tud reagálni, arra nem, ha versengő érdekekkel találkozunk, ahol a 
fontosabb érdek védelme miatt engedélyezni kell a másik érdek megsértését. Hollán úgy gon-
dolja, hogy a materiális jogellenesség képes ellátni a társadalomra veszélyesség feladatkörét, 
ez azonban nem kell, hogy együtt járjon annak bűncselekményfogalmi-elemként való kodifi-
kálásával, mivel az a jogtárgyharmonikus értelmezés és a szokásjogképződés útján érvénye-
sül.65 Ezzel ellentétesen vélekedik Ujvári Ákos, aki szerint szükséges a materiális jogellenesség 
törvényi szinten való jelenléte, az ugyanis a jogalkalmazás diszkrecionális mozgásterét bizto-
sítja a különböző életbeli helyzetekre reagálva, mellyel kiküszöbölhetőek azok az elkövetőre 
nézve negatív hatások, melyek a merev szabályozásból erednek (a jogalkotó a normaalkotás 
folyamán ugyanis csak olyan élethelyzetekkel számolt, melyeket racionális keretek között el-
képzelhetőnek tartott). Mivel az erkölcsi és technikai változásokat a jog csak megkésve tudja 
követni, a büntethetőséget kizáró okok nem mindig vehetőek igénybe a büntetőjogi felelősség 
kizárására. Ennek jogalkotói felismeréseként tartja számon Ujvári „a cselekmény társadalom-
ra veszélyességének csekély foka” büntethetőséget kizáró ok beiktatását.66 A szerző szerint a 
társadalomra veszélyesség önálló fogalmi ismérvként való alkalmazását több minden is alátá-
masztja, így például a Btk. 10.§ (1) bekezdés nyelvtani-logikai értelmezése: az egyes fogalmi 

60 Forrás: HOLLÁN (2003) 
61 UJVÁRI (2003)
62 Ld. NAGY (2010) 131.
63 Így vélekedik többek között Wiener A. Imre [forrás: BELOVICS (2007) 40.] és Hollán Miklós is [HOLLÁN 

(2004) 726.].
64 Az elképzelés először a rendszerváltás idején merült fel, mellyel kapcsolatban különböző álláspontok alakultak ki. 

Így például Wiener A. Imre mellőzte volna a materiális bűncselekmény-fogalom kodifikálását és a társadalomra 
veszélyesség fogalmi elemként való feltüntetését, Békés Imre szerint a társadalomra veszélyesség helyettesíthető a 
materiális jogellenességgel, Tokaji Géza pedig egyáltalán nem tulajdonít szerepet a társadalomra veszélyességnek 
a bűncselekmény tudományos fogalmában, míg például Földvári József  ebben a kérdésben továbbra is a „kon-
zervatívabb” nézetet vallja. [forrás: HOLLÁN (2003)]

65 HOLLÁN (2004) 728.
66 A hatályos Btk. 28.§-a már nem ismeri ezt a büntethetőséget kizáró okot, azt ugyanis a 2006. évi LI. törvény 

hatályon kívül helyezte, a szerző azonban 2003-as cikkében még hivatkozhatott rá.
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ismérvek konjunktíve kapcsolódnak egymáshoz, így nem tehető köztük különbség aszerint, 
hogy szorulnak-e jogalkalmazói vizsgálatra vagy sem, ebből következően valamennyi elem 
vizsgálandó lesz. Másrészről, ha a büntethetőséget megszüntető és kizáró okokat nem te-
kintjük a Btk. Különös Részi tényállások felülbírálatának, akkor ugyanez igaz a társadalomra 
veszélyesség hiányának megállapítása és a Btk. 10.§-a vonatkozásában is.67

Összességében a társadalomra veszélyesség tehát fontos szerepet tölt be a jogalkotás és a 
jogalkalmazás körében is, ugyanis a jogalkotó a kriminalizációs-dekriminalizációs folyamatok 
során a társadalomra veszélyességből indul ki: csak azokat az emberi magatartásokat nyilvá-
nítja bűncselekménnyé, melyek veszélyesek a társadalomra (absztrakt társadalomra veszélyes-
ség). Ez a jogalkalmazás számára annyit jelent, hogy mindig vizsgálni kell, hogy az egyébként 
tényállásszerű cselekmény egyúttal a társadalomra is veszélyes-e (konkrét társadalomra veszé-
lyesség).68 Ennek alapja az, hogy bár a jogalkotó egyszer már vizsgálat tárgyává tette a cselek-
mény társadalomra veszélyességét annak bűncselekménnyé nyilvánításakor, az egy általános 
értékelés, ezért van szükség egy konkrét értékelésre is, amit a bíróságok fognak elvégezni. 
Ennek következménye nemleges válasz esetén az, hogy a jogalkalmazó álláspontja folytán 
a cselekmény elveszti bűncselekményi mivoltát. Ezt példázza az imént hivatkozott jogeset 
(1-H-BJ-2008-65 sz. határozat) is, de ugyancsak a lőszerrel visszaéléssel kapcsolatban említ-
hető a BH 1996.347. és a BH 2002.339. számú döntés is, melyeknél szintén a társadalomra 
veszélyesség hiányában születtek felmentő ítéletek. Ennek ellenére nem mondható el, hogy 
a bíróság megfelelően alkalmazta a társadalomra veszélyesség hiányának kérdését, ugyanis 
mindkét ügyben arra hivatkozott a felelősség kizárásának indokaként, hogy nem merült fel 
olyan adat, mely arra engedett volna következtetni, hogy a vádlott a lőszer(eke)t illetéktelen 
személynek kívánta juttatni vagy bűncselekményre felhasználni. Ezzel kapcsolatban Belovics 
helyesen mutat rá arra, hogy a bíróság e ponton összemossa a materiális veszélyeztető delik-
tumok és az immateriális bűncselekmények fogalomkörét.69

Szerencsére azonban pozitív példa is felhozható: a bíróság egy másik büntetőügyben bű-
nösnek találta a vádlottat lőszerrel visszaélés bűntettében, a vádlott ugyanis fegyvertartási en-
gedélyének lejárta után engedély nélkül tárolt otthonában lőszert (ezek közül olyat is, melyre 
korábban sem volt engedélye), melyekről azt állította, hogy át akarta adni a rendőrségnek, ám 
ott nem vették át tőle, ezért otthonában tárolta azokat, később pedig meg is feledkezett róluk. 
A vádlott védője a cselekmény társadalomra veszélyességének hiányával próbált érvelni, a bí-
róság azonban kimondta, hogy „A társadalomra veszélyesség alapvetően objektív jellegű. Ugyanakkor 
a jogi tárgy veszélyeztetése irányának és minőségének az alakításában olyan szubjektív elemek is szerepet 
játszhatnak, mint a célzat és a motívum. Azt egyértelműen kimondani, hogy minden olyan cselekmény, 
amelyet a törvény bűncselekménnyé nyilvánít, társadalomra veszélyes is, nem lehet, mivel a társadalomra veszé-
lyesség egyrészt jogalkotói, másrészt jogalkalmazói kategória. A bíróságnak ezért mindig konkrét cselekmény 
kapcsán kell vizsgálni azt, hogy a terhelt által megvalósított magatartás vagy magatartás-sorozat veszélyes-e 
a társadalomra vagy sem. A jelen ügyben megállapítható, hogy a vádlott olyan lőszereket is a birtokában 
tartott, amelyek birtoklására még abban az időben sem rendelkezett engedéllyel, amikor maroklőfegyverre és 
a hozzá tartozó lőszerekre engedélye volt. A bűncselekmény mind az elkövetés, mind az elbírálás időpontjá-
ban két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett cselekmény, tehát a jogalkotói szándék kiemelt 
társadalomra veszélyességű cselekménynek minősítette. Mivel a vádlott korábban rendelkezett fegyvertartási 
engedéllyel, így tudta és tudnia is kellett, hogy lőszerek engedély nélküli birtoklása bűncselekménynek mi-

67 UJVÁRI (2003)
68 A bírói gyakorlat szerint a Btk. 10.§-ára alapozottan lehetőség van a társadalomra veszélyesség hiányának meg-

állapítására a jogalkalmazó által. [vö. BH 1996.347; BH 1998.570; BH 1999.434; BH 2000.238; a példákra utal 
UJVÁRI (2003)]

69 BELOVICS (2007) 37.
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nősül. Olyan motívum vagy olyan célzat nem állapítható meg, amely miatt a cselekményének a társadalomra 
veszélyessége szubjektíve sem mondható ki.”70A másodfokú bíróság e vonatkozásban helybenhagyta 
az ítéletet.71

A társadalomra veszélyesség hiányával kapcsolatos jogalkalmazói bizonytalanságra szintén 
jó példa az az ügy, melyben a bíróság a vádlottat felmentette magánokirat-hamisítás vétsége 
alól. A vádlott a cselekmény idején előzetes letartóztatásban volt, és a büntetés-végrehajtási 
intézet felé kérelmet terjesztett elő, melyben egy ismerősének felvételét kérte a kapcsolattar-
tói közé. A sikeres elbírálás érdekében ezt az ismerőst hozzátartozóként tüntette fel, ezzel 
tudottan valótlan tartalmú kérelmet terjesztett az intézet felé, melyet sikeresen bíráltak el és 
csak később észlelték a kérelemben foglaltak valótlanságát. A bíróság úgy fogalmazott, hogy 
a cselekmény látszólag megfelel a magánokirat-hamisítás elkövetési magatartásának, azonban 
nem valósít meg bűncselekményt, mivel hiányzik a védett jogi tárgy (a polgári jogi, gazdasági 
és egyéb jogviszonyokban megvalósuló ügyleti forgalomban a magánokirat valódiságába és 
bizonyító erejébe vetett közbizalom). Ezt azzal indokolta a bíróság, hogy bár a kérőlap for-
mailag megfelelt a magánokirat követelményének és a felhasználás is megtörtént, „…a személyi 
szabadságától megfosztott, ezáltal a társadalmi együttélésből is kizárt letartóztatottnak az őt fogva tartó 
intézet működési (kapcsolattartási) rendjét sértő – de azon túl nem mutató(!) – magatartása nem sérti, és 
nem is veszélyezteti az állampolgárok ügyleti forgalmát, arra ki sem hat, így a cselekmény a Btk. 10.§-ának 
(2) bekezdésében írt társadalomra veszélyesség hiányában bűncselekményt nem valósít meg”, azt a bünte-
tés-végrehajtás keretein belül, mint fegyelmi vétséget kell tárgyalni.72

A másodfokú bíróság azonban itt is megváltoztatta az elsőfokú döntést arra tekintettel, 
hogy „… magánokiratokat nem csak magánszemélyek készítenek és használnak fel, hanem jogi személyek, 
sőt hatóságok is. A magánokiratok felhasználása ebből következően nem csak a gazdasági, pénzügyi és üzleti 
életre szorítkozik. Ezáltal pedig a magánokiratokban is egyfajta - abba vetett - közbizalom testesül meg, 
amely okiratba vetett bizalmat a vádlott magatartásával jelen esetben megsértette. Miután a büntetés-végre-
hajtási keretek között a hozzátartozói, rokonsági fokra alapított kapcsolattartási kérelem tömeges előterjesz-
tésére majd befogadására kerül sor a rendelkezési jog gyakorlója által, alkalmas volt ennek a bizalomnak a 
megingatására. Ez a vádlotti magatartás pedig - a fegyelmi vétségen túl- a társadalomra veszélyes magatartás 
is volt, és ezáltal vádlott magatartásával megvalósította a Btk. 276.§-a szerinti magánokirat-hamisítás vétsé-
gét.”73A harmadfokú bíróság e vonatkozásban helybenhagyta a másodfokú döntést.74

A társadalomra veszélyesség konkrét vizsgálatával hozható összefüggésbe a BH 2001.307. 
döntés is, ahol szerzői és szomszédos jogok megsértése miatt indult az eljárás.75A vádlottnak 
zenei jogdíjat kellett volna fizetnie egy jogvédő egyesülettel kötött szerződés alapján, melyet 
egy ideig fizetett is, később azonban a nehéz anyagi körülményekre hivatkozva elmaradt a 
teljesítés, ami körülbelül 300.000 Ft tartozást eredményezett. A bíróság megállapította ugyan a 
cselekmény tényállásszerűségét, de kifejtette, hogy „A Btk. 10.§-ának (2) bekezdéséből levezethető 
materiális jogellenesség-fogalom szem előtt tartása mellett a bűncselekmény megvalósulásához a formai tényál-
lásszerűség önmagában nem elegendő, ezért a jogalkalmazó minden esetben vizsgálni köteles a cselekmény 
konkrét társadalomra veszélyességét is. […] Az adott cselekmény társadalomra veszélyességének megítélésénél 
figyelembe kell venni – esetleg egyéb ismérvek mellett – a hátrányos következmények súlyosságát, a reparál-
hatóságot, valamint azt, hogy a jogrend képes-e ellátni a jogtárgy védelmét a büntetőjogon kívüli eszközökkel 
is vagy sem. […] A vádbeli cselekmény esetében a jogsértés elenyésző súlyát […] jelenti, hogy a vádlott a 

70 12-H-BJ-2008-9 sz. határozat
71 GYIT-H-BJ-2009-68 sz. határozat
72 20/2-H-BJ-2009-3 sz. határozat
73 19-H-BJ-2010-18 sz. határozat
74 GYIT-H-BJ-2011-53 sz. határozat
75 A példára utal: HOLLÁN (2003)
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zeneszolgáltatás megkezdése előtt a szükséges megállapodást megkötötte, és egy ideig – amíg tehette – a jogdíjat 
is fizette. […] A jogdíjfizetést elmulasztotta ugyan, de a jogsértő cselekményt nem titkolta el, és hajlandóságot 
mutatott a hátralék kiegyenlítésére. […] Ilyen jellegű cselekmények esetében sem a társadalom védelme, sem 
a szerző jogainak megvédése nem teszi szükségessé a büntetőjogi eszközök felhasználását…” Már első 
olvasatra is szembetűnik, hogy a bíróság a büntetőjogi felelősség kizárását hibásan alapozta 
az elenyésző jogtárgysérelemre, hiszen arról csak a jogtárgysértés hiánya esetén beszélhet-
nénk. Attól pedig, hogy a tartozás utólagos rendezésének lehetősége fennáll (reparálhatóság), 
a cselekmény társadalomra veszélyessége nem kizárt, tehát ez az érvelés teljességgel helyte-
len, ahogy az sem vezethet erre az eredményre, hogy a vádlott nem titkolta cselekményét és 
hajlandóságot mutatott az adósság megfizetésére (ez legfeljebb a büntetéskiszabás keretében 
értékelhető).

Szintén érdekes jogeset, amikor az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat ön-
kényuralmi jelkép használatának vétségében. A vádlott május 1-jét és Magyarország Európai 
Uniós csatlakozását ünnepelve részt vett egy több ezer főt felsorakoztató utcai felvonuláson. 
Ebben az időben a vádlott a Munkáspárt tagja volt, egyik párttársa ellen pedig önkényural-
mi jelkép használatának vétsége miatt eljárás folyt, ezért a vádlott szolidaritásból, jól látható 
helyen a zakójára ötágú vörös csillagot tűzött ki. Vádlottal a felvonulás keretén belül tévés 
riportot készítettek, melyben jól látható volt zakóján az ötágú vörös csillag. Bár a vádlott 
tisztában volt azzal, hogy e jelkép viselése büntetendő cselekmény, azzal védekezett, hogy az 
ötágú vörös csillag a nemzetközi munkásmozgalom jelképe, ezért tűzte ki május 1-je alkal-
mából, illetve ezzel párttársa iránti szolidaritását kívánta kifejezni. Elmondta azt is, hogy más 
alkalommal nem tűzte ki zakójára az említett jelképet.76

Ez esetben sem értett egyet a döntéssel a másodfokú bíróság, így felmentette a vádlottat. A 
bíróság szerint ugyanis a jogalkotó „…azért javasolta a tényállásban leírt cselekményeket büntetendővé 
nyilvánítani, mert „a különböző szélsőséges (fasiszta és bolsevista) szimbólumok továbbélése, újra felhaszná-
lása felháborítja, jogos érzékenységében sérti a társadalom jelentős részét. Ugyanakkor [az 1993. évi XLV. 
törvény meghozatalát megelőző] törvényjavaslatban leírt cselekmények rontják hazánk nemzetközi 
hírnevét is.” Ezért e bűncselekmény elkövetőjének ezt, ezeket kell sértenie vagy veszélyeztetnie, illetőleg az 
említett eredményt kell előidéznie - a Btk. 10.§ (2) bekezdésében írt összhangban - annak ellenére, hogy a 
törvényhozó ezt az eredményt a tényállásban nem nevesítette. Eldöntendő ezért, hogy a vádlott magatartása a 
köznyugalom megzavarására, vagy annak veszélyeztetésére, felháborodás és sérelemérzés kiváltására alkalmas 
volt-e. […] A tényállásban rögzített közvetlen környezet, az észlelők köre, az időpont, az alkalom, továbbá 
a jelvény mérete folytán sem volt alkalmas a cselekmény a köznyugalom megzavarására, azaz félelemkeltésre, 
fenyegető hatás kiváltására. Ezt támasztja alá az is, hogy senki nem tette szóvá a vádlott cselekményét, a 
jelvény viselése ellen senki nem tiltakozott. A vádlottétól eltérő eszméket valló személyek számára a televízió 
útján történő észlelés pedig a közvetettség, a térbeli és időbeli távolság miatt nem válthatta ki a félelmet és meg-
botránkozást. A jelkép használata tehát sem a vádlott televíziós szereplése, sem a felvonuláson való részvétele 
során nem volt alkalmas a negatív értékítélet eredményeképp esetlegesen kialakult nyugtalanság kiváltására. 
Így a vádlott formálisan tényállásszerű magatartása az elkövetés konkrét körülményei miatt nem volt veszé-
lyes a társadalomra. A bűncselekmény egyik fogalmi eleme tehát - a materiális jogellenesség - hiányzik.”77

Nem így gondolkodott azonban a harmadfokú bíróság, ugyanis megváltoztatva a másod-
fokú döntést és kimondta a vádlott bűnösségét arra hivatkozva, hogy a tényállás mindenkire 
vonatkozóan, meggyőződéstől függetlenül tiltja az önkényuralmi jelkép használatát, és nincs 
jelentősége annak, hogy az illető az egyébként többértelmű jelképet milyen célból teszi köz-
szemlére, használja vagy terjeszti. „A cselekmény társadalomra veszélyességének a kérdését nem az 

76 2/1-H-BJ-2008/4 sz. határozat
77 2-H-BJ-2008-28 sz. határozat
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elkövető szubjektív élményvilága felől kell megközelíteni. Döntő fontossága annak van, hogy a törvényhozó 
szerint a múltban sérelmet elszenvedett emberekben és azok különféle közösségeiben a tilalmazott jelképek 
puszta használata fenyegetettség-érzést, konkrét tapasztalatokon nyugvó félelmet ébreszthet, ha az elkövető és 
a jelkép közötti azonosulás adott. Az észlelők körében ugyanis ez utóbbi eset már a totalitárius ideológiákhoz 
kapcsolódó embertelenségek megismétlődésének a félelmét keltheti fel.” A bíróság szerint tehát a törvényi 
tényállás minden elemének megvalósulása mellett a társadalomra veszélyesség hiányáról szó 
sem lehetett.78

Szintén önkényuralmi jelkép használatával hozható összefüggésbe a Marxim-ügy,79 ahol a 
bíróság kimondta, hogy csak akkor állapítható meg a bűncselekmény, ha a tiltott önkényural-
mi jelképeket eredeti szellemiségükben és nem megváltoztatott formában tették közszemlére. 
Jelen esetben, az étteremben vendéget csalogató dekorációként, gúnyos és kritikus formában 
alkalmazott ötágú vörös csillag nem a jelkép mögött álló eszme propagálását szolgálta, tehát 
ez esetben „pusztán” a teleologikus értelmezés segítségével eljuthatunk arra az álláspontra, 
hogy a cselekmény nem valósította meg az önkényuralmi jelkép használatának vétségét, így 
a társadalomra veszélyesség hiányának már a vizsgálata is szükségtelenné válik. A megoldás 
tehát elsősorban nem a társadalomra veszélyességgel összefüggésben keresendő, a bíróság 
mégis ezen a vonalon indult el, holott a döntéshozatal során tulajdonképpen jogtárgyharmo-
nikus értelmezést végzett. A „zavart” az keltette, hogy a jogtárgysértés hiányának értékelése 
a társadalomra veszélyesség körében történt annak ellenére, hogy az egy másik bűncselek-
mény-fogalmi elem.80

Az önkényuralmi jelkép használatával kapcsolatban fontos még kiemelni a 14/2000. (V. 12.) 
AB határozatot, melyben az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a tiltott jelképek által képvi-
selt ideológiákkal való azonosulást és azok propagálásának szándékát fogják át a tényállásban 
meghatározott elkövetési magatartások, a közszemlére tétellel az elkövető szándéka pedig az, 
hogy a tilalmazott jelkép és az ahhoz kapcsolódó eszme minél szélesebb körben elterjedjen. 
Holló András párhuzamos indokolásában azt is kifejtette, hogy az Alkotmánybíróságnak ki 
kellett volna mondania, hogy a tiltott jelkép használója, terjesztője stb. csak akkor büntethető, 
ha olyan magatartást tanúsít, mely a jelképek által szimbolizált diktatúrák melletti intézményes 
kiállásnak, propagálásnak minősül. Szerinte ugyanis azáltal lesz a korlátozás arányos, hogy 
ilyen megszorító értelmezést alkalmazunk.

A társadalomra veszélyesség hiányának büntetőjogi értékelésével kapcsolatban végkövet-
keztetésként elmondható, hogy azokban az esetekben, amikor a jogalkalmazó a büntetőjogi 
felelősség kizárását a társadalomra veszélyesség hiányával hozza összefüggésbe, rendszerint a 
jogi tárgy veszélyeztetettségének kizártságára is alapoz. Az indokolások azonban sok esetben 
zavarosak, így például az önkényuralmi jelképekkel kapcsolatban a problémát rendszerint az 
okozza, hogy mivel a cselekmény nem célzatos, mindegy milyen céllal történt a közszemlére 
tétel stb., a bűncselekmény megvalósult. Ennek ellenére például a Marxim-ügynél a jogtárgy-
harmonikus értelmezés alapján a kifigurázó stílus az ideológia megvetendőségét sugallta, tehát 
nem volt azonosulási vagy népszerűsítési cél (erre mutat rá a hivatkozott AB határozat is), ezért 
a jogi tárgy sértésére, illetve a köznyugalom veszélyeztetésére a cselekmény alkalmatlan volt, 
ebből kifolyólag a társadalomra veszélyesség is hiányzott. Hasonló a helyzet a lőfegyverrel, 
lőszerrel visszaélés esetében is: ezeknél sem szükséges célzat, a bíróságok mégis rendszerint 
olyan indokokra hivatkozva hoznak felmentő ítéletet, mint például az, hogy az elkövető nem 
kívánta a lőfegyvert bűncselekményre felhasználni. Ezeknél az ügyeknél tehát a bíróság sok-

78 PIT-H-BJ-2010-22 sz. határozat
79 3.Bhar.159/2008/7. szám, vö. PKKB 5.B.21.918/1994/15.
80 HOLLÁN (2004) 726-727.
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szor visszásan alkalmazza a társadalomra veszélyesség konkrét vizsgálatát, mely olyan döntése-
ket szülhet, amelyek téves útra terelik a joggyakorlatot és a jogbiztonságot is veszélyeztethetik.
4. Elhatárolással, halmazattal, rendbeliséggel és stádiummal kapcsolatos 
kérdések

Mint már arról szó volt, a jogtárgyharmonikus értelmezés segítségül hívható olyan kérdések 
esetén is, melyek a rendbeliség, a bűncselekmények elhatárolása vagy halmazat megállapítása 
kapcsán merülnek fel. Ezt a következő példák is jól szemléltetik:

4.1. Elhatárolás

A Legfeslőbb Bíróság a hűtlen kezelés (Btk. 319.§) és a jármű önkényes elvétele (Btk. 327.§) 
elhatárolásával kapcsolatban úgy fejtette ki véleményét (BKv. 35.), hogy a két bűncselekmény 
elhatárolása tekintetében az elkövetési magatartások mellett a jogi tárgy is fontos jelentőség-
gel bír. A hűtlen kezelés ugyanis a jogi tárgy (a tulajdonjog) szempontjából a vagyonkezelési 
megbízásból folyó kötelességszegéssel összefüggő vagyoni hátrány okozását jelenti, míg a 
jármű önkényes elvétele esetében (ahol a jogi tárgy az a társadalmi érdek, mely a tulajdonjog 
két részjogosítványának, a birtoklásnak és a használatnak zavartalanságához fűződik) a gépi 
meghajtású jármű tulajdonosa vagy jogos használója a használati jogának gyakorlásában van 
időlegesen akadályozva. Hűtlen kezelés esetében a kezelés magába foglalja a rábízást, az ide-
gen vagyontárgy üzemeltetését, működtetését, illetve a tulajdonos vagy megbízó érdekében 
végzett huzamosan tartó vagy folyamatos más tevékenységet is. Ehhez képest a Btk. külön 
büntetni rendeli a jármű önkényes elvételének egyik fordulataként azt az esetet, amikor az 
elkövető a rábízott idegen gépi meghajtású járművet jogtalanul használja. „Ennek az elkövetési 
fordulatnak az esetében a rábízás általában időleges jellegű és olyan birtokbaadást jelent, amely a jármű hasz-
nálatától eltérő egyéb célból (javítás, szerelés, megőrzés stb.) történik.” Vagyis hűtlen kezelés fog megva-
lósulni minden olyan esetben, amikor a kollégiumi vélemény példája szerint a gépkocsivezető 
a kezelésére bízott gépjárművet a reá vonatkozó rendelkezések megszegésével magáncélra 
veszi igénybe, ami a vagyonkezelési megbízatással járó kötelesség olyan szándékos megsze-
gése, amely a megbízó érdekkörében vagyoni hátrányt eredményezhet. Ebben az esetben a 
vagyoni hátrány a tulajdonjoggal kapcsolatosan keletkezik és nem a használat vagy a birtoklás 
zavartalanságával hozható összefüggésbe.

4.2. Halmazat

Egyetlen bűncselekmény megvalósulása esetén egységről, míg több bűncselekmény azonos 
elkövető által történő elkövetése esetén többségről beszélünk, mely akkor képez halmazatot, 
ha a bűncselekményeket egy eljárásban bírálják el. Az egység és a halmazat elhatárolása fontos 
kérdés, ugyanis utóbbi esetében rendszerint súlyosabb elbírálásnak van helye. Az elhatárolás 
azonban nem könnyű feladat, ezért a halmazat megállapítására a joggyakorlat ún. „rendező 
elveket” alakított ki, ilyen például ugyanazon jogtárgy többszöri sérelmének vagy különböző 
jogtárgyak sértésének kérdése.81 Ezek a „rendező elvek” többnyire jól nyomon követhetőek a 
bírói joggyakorlatban is.

A halmazat kérdésével kapcsolatban említhető az a büntetőügy, melynek vádlottja térség-
fejlesztési megbízotti működése során pénzt kért azért, hogy az adott pályázatot támogassa 

81 NAGY (2010) 232-234.
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(amit meg is tett), és ezen túlmenően arra is hivatkozott, hogy hivatalos személlyel kapcsolat-
ban áll, így nála el tudja intézni (ezt szintén megtette), hogy a pályázat sikeres legyen, ennek 
azonban az a feltétele, hogy meghatározott összeg visszaosztásra kerüljön. Ezen tényállás 
alapján az elsőfokú bíróság bűnösnek találta vesztegetés és befolyással üzérkedés bűntettében 
egyaránt, mellyel kapcsolatban a halmazatot a következőképpen indokolta: „… megállapítható, 
hogy a cselekmény két különböző – bár egymáshoz közeli – jogtárgyat is sértett. A közélet tisztasága elleni 
bűncselekmények esetében a bűncselekmény jogi tárgya általánosságban a közélet tisztaságához, vagyis a 
költségvetési szervek, gazdálkodó szervezetek és társadalmi szervezetek, a hivatalos és egyes más személyek 
törvényes és elfogulatlan (szabályszerű) működéséhez fűződő érdek. Ehhez képest a vesztegetés esetében a 
hivatalos személyeknek a saját eljárásában való törvényes és elfogulatlan működéséhez fűződő érdek a védett 
jogi tárgy, míg a befolyással üzérkedés esetében a védett jogi tárgy a jogszerűen eljáró hivatalos személyek mű-
ködésébe vetett bizalom megvédéséhez fűződő érdek. A különbség abban áll, hogy a vesztegetés tényállása azt 
a korrupciós helyzetet írja le, amikor a hivatalos személy a saját hivatali működésével kapcsolatban jogtalan 
előnyt kér, elfogad stb., míg a befolyással üzérkedés tényállása azt a korrupciós helyzetet írja le, amikor valaki 
azzal próbál magának vagy másnak jogtalan előnyt elérni, hogy egy hivatalos személy befolyásolását, vesztege-
tését állítja. […] A vesztegetéshez képest a befolyással üzérkedésnél tényállási többlet valósult meg azzal, hogy 
a vádlott nem csupán a saját személyét exponálja a cselekvőségével, hanem azt is állította, hogy a hivatalos 
személyt befolyásolja, sőt még azt a látszatot is keltette, hogy megvesztegeti. Mindebből az következik - mivel 
a vádlott anyagi jogi értelemben vett bűnössége is megállapítható mindkét bűncselekmény vonatkozásában -, 
hogy az ún. valódi alaki halmazat esete áll fenn.”82

A másodfokú bíróság azonban felmentette a vádlottat a vesztegetés bűntette alól és mellőz-
te a halmazati büntetésre utalást, ennek oka azonban nem a jogtárgyharmonikus értelmezéssel 
hozható összefüggésbe, hanem azzal, hogy a bíróság megállapította, hogy a vádlott a tevé-
kenysége alapján a Btk. 137.§ 1. egyetlen pontja szerint sem minősül hivatalos személynek.83 
A döntést a harmadfokú bíróság helybenhagyta.84

A halmazati kérdésekkel kapcsolatban érdemes kiemelni azt az ügyet is, melyben a bíróság 
döntésének indokolásában utal a Legfelsőbb Bíróság 1/2005-ös számú büntető-polgárjogi jogegységi 
határozatára, mely szerint, ha az elkövető az ingatlan tulajdonosának tünteti fel magát, továb-
bá hamis adásvételi vagy más szerződéssel a földhivatali nyilvántartásból törölteti az erede-
ti tulajdonos tulajdonjogát és saját javára jegyezteti be azt, jogtalan haszonszerzés céljából 
megtévesztő magatartást tanúsít, amely célzat az ingatlanhoz fog kapcsolódni. A sértett az 
eredeti, kárt szenvedett tulajdonos lesz, a tévedésbe ejtett személy pedig a bejegyzést eszközlő 
hivatalos személy. Ha megtörtént a tulajdonjog-változás bejegyzése, befejezetté vált a csalás, 
hiszen az eredeti tulajdonost az ingatlan értékével megegyező összegű kár éri, mindezen túl-
menően azonban „…a csalás bűncselekménye mellett a jogi tárgy eltérő voltából fakadóan azzal valóságos 
halmazatban a Btk. 274.§ (1) bekezdés c) pontjában írt közokirat -hamisítás bűntette is megállapítható.”85

Ugyancsak a halmazattal összefüggésben hozható fel az a határozat, melyben a bíróság úgy 
határozott, hogy megállapítható a rablás és a magánlaksértés halmazata. Ezt úgy indokolta, 
hogy „…vádlottaknak azon magatartása, hogy a sértett lakásába éjjel, csoportosan, a kerítés átmászásával, 
majd a bejárati ajtó beszakítása útján erőszakos módon hatoltak be, megvalósították a magánlaksértés bűn-
tettét is, hiszen a Legfelsőbb Bíróság 1996. évi 291. számú eseti döntésének értelmében ezen bűncselekmény 
megállapíthatóságát nem befolyásolja az a tény, hogy a vádlottak szándékát a sértett értékeinek a megszerzése 
motiválta, a magánlaksértés bűntettének jogi tárgya ugyanis a rablás […] jogi tárgyától […] eltér, így halma-

82 3-H-BJ-2009-22 sz. határozat
83 SZIT-H-BJ-2010-70 sz. határozat
84 LB-H-BJ-2011-12 sz. határozat
85 1/2-H-BJ-2006-6 sz. határozat
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zatot alkot. […] A magánlaksértés és a rablás megvalósulása esetén, az előbbi cselekmény bűnhalmazatban 
megállapításának a mellőzése esetén a házi jog – mint jogi tárgy – sérelme nem nyerne jogi értékelést, jóllehet 
az elkövetési magatartás túlterjed a rablás keretein, és a Btk. 176.§-a szerinti bűncselekmény törvényi 
tényállását teljes egészében kimeríti.” Bár a rablás és a magánlaksértés esetében is tényállási elem 
az erőszak, a bemenetel végett alkalmazott „behatolási erőszak” elkülönül az eltulajdonítás 
végett alkalmazott „rablási erőszaktól”, a halmazat tehát megállapítható.86

Egy másik ügyben a teleologikus értelmezésnek ott volt szerepe, hogy megerősítette a bíró-
ságot abban, hogy nem sérült a kétszeres értékelés tilalma, így az emberölés kísérlete mellett a 
személyi szabadság megsértésének minősített esete is megállapítható volt. A tényállás szerint 
ugyanis a vádlott a sértettet az autó csomagtartójába zárva szállította egészen addig, amíg a 
tópartra nem értek, ott pedig ásóval ütlegelte, rugdosta, fejét hosszú másodpercekre a vízbe 
nyomta, majd a magatehetetlen sértettet a tóba dobta, akinek életét a jelen lévő két tanú 
mentette meg. A bíróság szerint a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének 
kísérlete mellett a személyi szabadság megsértése bűntettének minősített esete is megállapít-
ható, mégpedig a Btk. 175.§ (3) bekezdés c) pontja szerinti „sértett sanyargatásával”. A bíró-
ság úgy indokolt, hogy „… az nem lehet kétséges, hogy a vádlott tudata átfogta a sértett sanyargatásának 
tényét. Ez azonban nem jelenti az említett körülmény (mármint a csomagtartóban utaztatás) kétszeres 
értékelését, hiszen az élet elleni cselekménynek az csupán csekélyebb jelentőségű rész-momentuma, a személyi 
szabadság megsértésének pedig lényeges kérdése, arról nem is beszélve, hogy a két cselekmény időben és térben 
elválik egymástól, továbbá más a védett jogi tárgy (az egyik esetben a sértett élete-testi épsége, a másik esetben 
pedig a személyi szabadsága – más szóval a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga).”87

A másodfokú bíróság nem találta megalapozottnak a személyi szabadság megsértése ese-
tében a minősített eset megállapítását, amit azzal indokolt, hogy a csomagtartóban utaztatás 
mindössze tíz percig tartott, nappali világosság mellett, nem teljesen szűk helyen, ami nem 
okozhatott lényegesen nagyobb mértékű testi vagy lelki szenvedést. Ez esetben egyet kell 
értenünk a másodfokú bírósággal abban, hogy a „c) pontos” minősített eset megállapítása 
olyan testi vagy lelki ráhatást igényel, mely meghaladja a személyi szabadságtól megfosztás-
hoz általában szükséges erőszak-fenyegetés vagy más magatartás szokásos mértékét, és ezen 
túlmenően nélkülözésnek, megalázásnak, testi vagy pszichés kínzásnak teszi ki a sértettet.88 A 
tekintetben viszont helytálló volt az elsőfokú bíróság megállapítása, hogy a cselekmények mi-
nősítése nem sérti a kétszeres értékelés tilalmát már csak azért sem, mert a védett jogi tárgyak 
eltérő volta miatt megalapozott a halmazat.89

Egy másik ügyben a halmazat és a jogi tárgy összefüggésében a következőket fejtette ki a 
harmadfokú bíróság: „Alapvető büntetőjogi elv, hogy amennyiben az elkövető az egységes magatartásával 
ugyanazt a jogi tárgyat enyhébben és súlyosabban is sérti, akkor – a legalább részben azonos jogtárgysértésre 
figyelemmel – büntetőjogi felelőssége kizárólag a súlyosabb jogtárgysértés szerint állapítható meg. Ehhez igazo-
dóan ugyancsak alapvető büntetőjogi elv, hogy sértő szándék mellett a veszélyeztető szándék a minősítés körében 
figyelmen kívül marad. Másként fogalmazva, többszörös jogtárgysértés (materiális jogellenesség, illetve társa-
dalomra veszélyesség) hiányában valódi halmazat megállapítása kizárt.”90 Mindezt testi sértés bűntette 
és kiskorú veszélyeztetésének bűntette kapcsán állapította meg, ahol megvalósult a többszörös 
jogtárgysértés, hiszen a testi sértés jogi tárgya más személy testi épsége és egészsége, míg kisko-
rú veszélyeztetése esetében a jogi tárgy az ifjúság testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének védelme. 

86 9-H-BJ-2010-9 sz. határozat
87 8-H-BJ-2006-3 sz. határozat
88 Vö. NAGY (2009) 142.
89 GYIT-H-BJ-2007-14 sz. határozat
90 LB-H-BJ-2010-51 sz. határozat
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E bűncselekmények vonatkozásában az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat,91 a 
cselekmény minősítését pedig a másodfokú bíróság döntése sem érintette.92

Itt érdemes kitérni a Győri Ítélőtábla Bhar. 123/2010./9. számú döntésére,93 mely szerint 
„…a Btk. 195.§ (1) bekezdésébe [kiskorú veszélyeztetése] illeszkedő részmagatartások (kötelezettség-
szegések) természetes egységet alkotnak, ezért a részcselekmények külön büntetőjogi értékelésére, bűnhalmazat 
megállapítására csak abban az esetben van törvényes lehetőség, ha a kiskorú veszélyeztetésébe tartozó rész-
cselekmény büntetési tétele súlyosabb, mint a Btk. 195.§ (1) bekezdésében meghatározott bűncselekményé, 
egyébként a részcselekmény beleolvad a súlyosabban büntetendő kiskorú veszélyeztetésébe.” Jelen esetben a 
vádlott által a 12. éven aluli gyermek sérelmére elkövetett testi sértés (mosókefével megütötte, 
mely nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozott) három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő és a Btk. 195.§ (1) bekezdésének utolsó részcselekménye, amely egységet alkot az 
azt megelőző részmagatartásokkal (a folyamatos durva, fenyegető, bántalmazó viselkedéssel), 
így annak ellenére kizárt a halmazat, hogy eltérőek a jogtárgyak. Mindez azonban ellentmond 
az elfogadott bírói gyakorlatnak94 és annak is, hogy valamely jogi tárgyat védő veszélyeztetési 
tényállás keretében (itt a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi fejlődése) egy másik jogtárgyat (tes-
ti épség) sértő bűncselekmény már nem értékelhető, nem is szólva az egység-többség tana 
egyik alapvető elvéről, vagyis arról, hogy a többszörös jogtárgysértés halmazatot eredményez. 
Abban az esetben, ha egy alapeseti veszélyeztetésen túl gondatlan sértő eredmény is bekövet-
kezik, akkor az az adott bűncselekmény minősített eseteként minősül (például a közlekedés 
biztonsága elleni bűncselekmény). Ha azonban nincsen ilyen minősített eset, halmazat álla-
pítható meg a veszélyeztető és a sértő bűncselekmények vonatkozásában (így a gondozás 
elmulasztása és a gondatlan testi sértés). Ebből következően, ha azonos jogtárgyak esetében 
is lehetséges a halmazat veszélyeztető és sértő bűncselekmények között, akkor ez magától 
értetődő különböző jogtárgyat védő bűncselekményeknél is, így jelen jogesetben a kiskorú 
veszélyeztetése és a testi sértés vonatkozásában is.95

A hivatkozott jogesetekből látható tehát, hogy a halmazati kérdésekkel kapcsolatban a 
bíróság rendszerint helyesen alkalmazza azt az alapvető elvet, miszerint a többszörös jog-
tárgysértés halmazatot képez. Ebből következően még inkább érthetetlen, hogy miért jutott a 
bíróság téves döntésre a Bhar. 123/2010./9. számú ügyben, ugyanis a joggyakorlat általában 
helyesnek mondható, így a halmazati kérdések vonatkozásában pozitív véleménnyel kell, hogy 
legyünk. 

4.3. Rendbeliség

Rendbeliség alatt az egység és a halmazat megjelölését kell értenünk, mely arra ad választ, 
hogy hány ugyanolyan bűncselekményt követett el az elkövető. A bűncselekmény akkor lesz 
egy rendbeli, ha természetes vagy törvényi egységet valósít meg, míg többrendbeli abban az 
esetben, ha valóságos alaki vagy anyagi halmazatot képez.96

A bíróság jogtárgyharmonikus értelmezéssel állapított meg több rendbeliséget abban az 
ügyben, amelyben arra hivatkozva mondta ki bűnösnek két rendbeli jogosulatlan gazdasági 
előny megszerzésének bűntettében a vádlottat, hogy álláspontja szerint a több rendbeliséget 
többek között az is igazolja, hogy a védett jogi tárgy az adott év költségvetése, ami jelen 

91 3-H-BJ-2009-5 sz. határozat
92 SZIT-H-BJ-2009-46 sz. határozat
93 Ismerteti és kritizálja SZOMORA (2011) 
94 Vö. BH 1983.47; BH 1983.220; BH 1985.415; BH 2004.96. A példákra utal SZOMORA (2011) 20.
95 SZOMORA (2011) 19-21.
96 NAGY (2010) 232.
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jogeset vonatkozásában két költségvetés volt: a 2002. és 2003. évi költségvetés sérelmére is 
elkövetettnek tekintendő a hivatkozott bűncselekmény.97

Nem így gondolkodott azonban a másodfokú bíróság, szerinte ugyanis „a bűncselekmény rend-
belisége az adott állami támogatások elnyerésére irányuló eljárások számához igazodik. Mivel a vádlott az 
állami támogatás folyósítását egy eljárásban, egy kérelemmel kérte a 2002-2003. tanévre vonatkozóan, ezért a 
jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűntette is egy rendbeli cselekmény lesz, függetlenül attól, hogy az 
állami támogatást két határozatban utalták ki, illetve két költségvetési évet érint.”98 Hasonlóan vélekedett 
a harmadfokú bíróság is,99 így ez esetben az elsőfokú bíróság téves következtetésre jutott a tele-
ologikus értelmezéssel, mivel rosszul alkalmazta azt: elkövetési tárgyként kezelte a jogi tárgyat. 
Egyet kell tehát értenünk a másodfokú bíróság álláspontjával, hiszen a védett jogi tárgy nem 
az adott év költségvetése, hanem a különböző gazdasági támogatások elnyerésének rendjéhez 
és azoknak a kitűzött gazdaságpolitikai célokra történő felhasználásához fűződő társadalmi 
érdek, mely valóban nem befolyásolja a rendbeliséget, az ugyanis –ahogy a másodfokú bíróság 
helyesen megállapította – a gazdasági előny elnyerésére irányuló eljárások számához igazodik. 

Ugyancsak a rendbeliséghez köthető az a határozat, melyben a bíróság másodfokon eljárva 
helybenhagyta az elsőfokú bíróság döntését100 a tekintetben, hogy a vádlottak cselekményének 
minősítése (társtettesként elkövetett üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette) kifogástalan, 
azzal egyetért, ami „… vonatkozik a cselekményük egy-egy rendbeliként történő minősítésére is. […] A 
bordélyház vezetése, fenntartása ugyanis valóban nem a fizikai értelemben vett lakás ilyen célú felhasználását, 
hanem magát a tevékenységet jelöli. A védett jogi tárgy nem valamilyen lakáshoz fűződő jog, mint például 
a magánlaksértésnél, hanem a nemi kapcsolatoknak a társadalomban elfogadott rendje. A másodfokú bí-
róság álláspontja szerint sem igazodhat a lakások számához a rendbeliség, e vádlottak több bordélyházzal 
kapcsolatos elkövetési magatartása, mint természetes egység, egy bűncselekményt valósít meg.”101 Ebben az 
ügyben a bíróság helyesen alkalmazza a jogi tárgyat a rendbeliséggel kapcsolatos dilemma 
megoldásához.102 Itt azonban meg kell említeni, hogy a jogi tárggyal összhangban lévő jogal-
kalmazói felfogás sajnos csak az üzletszerű kéjelgés elősegítésének első három bekezdésénél 
[Btk. 205.§ (1), (2) és (3) bek.] figyelhető meg. A (4) bekezdés, azaz az üzletszerű kéjelgésre 
való rábírás rendbelisége ugyanis már a passzív alanyok számához igazodik, holott ezek a 
személyek a bűncselekménynek nem sértettjei és egyéni érdeksérelem sem következik be. 
Ugyancsak problémásnak mondható a kerítés bűncselekményének rendbelisége (Btk. 207.§), 
ahol a gyakorlat a nemi cselekményre megszerzett személyek száma szerint alakítja a rendbeli-
séget tekintet nélkül arra, hogy a passzív alanynál nem feltétlenül következik be érdeksérelem, 
hiszen a nemi cselekmény konszenzuális is lehet. Ebből kifolyólag az erőszakkal vagy kva-
lifikált fenyegetéssel elkövetett kerítés esetét leszámítva a jogi tárgy, azaz a nemi kapcsolatok 
társadalmi rendje figyelembe vételével a passzív alanyok számától függetlenül egységet kellene 
megállapítani, követve a kitartottság vonatkozásában kialakított helyes joggyakorlatot.103

97 2/1-H-BJ-2006-3 sz. határozat
98 2-H-BJ-2007-15 sz. határozat
99 LB-H-BJ-2008-93 sz. határozat
100 1-H-BJ-2010-189 sz. határozat
101 Ehhez kapcsolható a 3/1999. számú BJE, amely kimondja, hogy a kitartottság akkor is természetes egység, ha az 

elkövető több olyan személlyel tartatja ki magát, aki üzletszerű kéjelgést folytat. „A kitartottság törvényi tényállását 
az valósítja meg, aki „üzletszerű kéjelgést folytató személlyel egészben vagy részben kitartatja magát.” A törvényi 
tényállás megvalósítása már akkor teljes, ha az elkövető akár részben és csak egy ilyen személlyel tartatja ki magát. 
Ebből a szempontból közömbös, hogy az elkövető hány személlyel tartatja ki magát (rövidebb vagy hosszabb időn 
át, egészben vagy részben). Ettől függetlenül a cselekmény a természetes egység keretében marad, mivel a kitartók 
(akik nem feltétlenül sértettek) száma nem eredményezi a törvényi tényállás többszöri megvalósulását.”

102 FIT-H-BJ-2012-81 sz. határozat
103 Ld. SZOMORA (2009a) 15-16.
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4.4. Stádium 

Szándékos bűncselekmények esetében az akaratmegvalósítás különböző szakaszokon halad 
át, melyeket stádiumoknak is nevezünk. Ezek közül három értékelhető szakaszt tudunk meg-
különböztetni: előkészület, kísérlet és befejezett bűncselekmény. Az előkészületet megelőző 
„bűnös gondolat” tehát büntetőjogilag nem releváns. Dogmatikailag elhatárolható még a be-
végzettség szakasza is, mely a befejezettséget követően a jogi tárgy elleni támadás végleges 
megszűnését takarja.104

A kísérlettel összefüggésben említhető az az ügy, melyben az elsőfokú bíróság felmentette a 
vádlottat emberölés bűntettének kísérlete alól, mondván az orvosszakértői vélemény alapján 
az újszülött halva született, ilyen újszülött pedig a bűncselekmény tárgya nem lehet. Ebben a 
formában az emberi élet védelme tárgytalanná vált, és miután nem történt élveszületés, hiány-
zik a védett jogi tárgy a vád tárgyává tett bűncselekmény vonatkozásában, tehát nem valósult 
meg bűncselekmény.105

E ponton ki kell térnünk az alkalmatlan kísérletre, amely tulajdonképpen egy „fordított 
irányú ténybeli tévedés”, mivel az elkövető egy alkalmatlan eszközről, tárgyról tévesen felté-
telezi annak alkalmasságát. Az alkalmatlanság lehet abszolút, ha az eszköz vagy a tárgy ter-
mészeténél fogva alkalmatlan a befejezett bűncselekmény megvalósítására, és lehet relatív, ha 
a cél elérésére in abstracto alkalmas, in concreto azonban nem. Fontos kiemelni, hogy a kísérlet 
csak akkor lesz alkalmatlan, ha a tárgy vagy az eszköz már akkor is alkalmatlan volt, amikor 
a kísérleti szakba jutott. Ezzel kapcsolatban pedig eljutunk az alkalmatlan kísérlet proble-
matikájához: kérdés ugyanis, hogy a cselekmény megítélésénél abból az elkövetői szubjektív 
szándékból induljunk ki, mely az alkalmasságot feltételezte, avagy a cselekmény objektív ve-
szélyességét vizsgáljuk meg. A probléma megoldására több felfogás is született, így például az 
objektivista irányzat (Feuerbach, Mittermaier), mely szerint az abszolút alkalmatlan tárgyon 
vagy eszközzel elkövetett cselekmény nem büntethető, csak a relatíve alkalmatlan kísérlet. 
Kiindulópontjában szintén objektivista az a felfogás (Liszt), mely a jogi tárgy veszélyeztetését 
követeli meg a büntethetőséghez, de ezt csak akkor látja fennforogni, ha a cselekmény adekvát 
feltétele volt a befejezetté válásnak. Az objektivista irányzaton belül érdemes kiemelni azt a 
hazai teóriát (Schultheisz), mely akkor tartja büntetendőnek a kísérletet, ha véletlenül maradt 
el a befejezetté válás, tehát az objektíve egyébként lehetséges volt. Ezzel szemben a szubjek-
tivista irányzat (Buri) valamennyi kísérletet büntetné, ahol az elkövető elkövetésre irányuló 
szándéka kimutatható függetlenül attól, hogy a befejezetté válás milyen okból maradt el. Az 
irányzat újabb változata szerint azonban megkövetelendő az objektív veszélyesség egy mini-
muma (Jescheck), mely hiányzik, ha egy átlagos tudású ember, aki ismeri a cselekmény tervét, 
nem veheti a cselekményt komolyan. Szintén az újabb felfogások közé tartozik a hiányos 
tényállásszerűség tana (Dohna) és az ún. nomologikus tévedéssel kapcsolatos elképzelés is 
(Angyal), mely utóbbi szerint az elkövető tévesen feltételez valamilyen törvényszerűséget az 
amúgy létező jelenségek között.106

Folytatva az előbb hivatkozott jogesettel kapcsolatos gondolatmenetet, a másodfokú bí-
róság az elsőfokú döntést megváltoztatta, és emberölés bűntettének kísérletében bűnösnek 
mondta ki a vádlottat, mondván terhességét a kezdetektől titkolta, a kiérkező mentősöknek 
nem szólt arról, hogy éppen szül, segítséget nem kért, a gyermeket WC-be helyezte és meg 

104 NAGY (2010) 193.
105 1-H-BJ-2010-174 sz. határozat
106 Ld. LŐRINCZY (2006) 432-442; NAGY (2010) 199-200; SCHULTHEISZ (1948) 95-103; TOKAJI (1984) 318-

327.
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sem nézte stb., ezért „… a vádlott szándéka - ha csak eshetőlegesen is - a megszületett gyermek megölésére 
irányult.   Eshetőlegesen követi el az emberölést az, aki magatartásának következményeit nem kívánja ugyan, 
de a következményekbe belenyugszik. Az a tény, hogy a megszületett gyermek WC-be került és utána semmi-
féle gondozást nem kapott, a vádlott eltitkoló magatartása miatt az eshetőleges szándék megállapítását teszi 
szükségessé. Az elsőfokú bíróság azon érvelése természetesen helytálló - a szakértői vélemények figyelembe 
vétele alapján - hogy a gyermek halva született, de éppen ezért lehet a vádlott terhére az alkalmatlan tárgyon 
elkövetett emberölés bűntettének a kísérletét róni.” A másodfokú bíróság szerint bár a jogi tárgy 
szempontjából valóban hiányzik a védendő érdek, hiszen élveszületés hiányában emberi élet-
ről nem beszélhetünk, az elsőfokú bíróság azonban figyelmen kívül hagyta a vádlottnak már 
a szülést megelőzően fennálló azon magatartását, melyből egyértelműen arra lehet következ-
tetni, hogy nem kívánta a gyermeket, így helytálló az eshetőleges szándék és ebből kifolyólag 
az alkalmatlan tárgyon elkövetett kísérlet megállapítása.107

Mindennek azonban ellentmond a Legf. Bír. Bhar. III.1.155/2011. határozata,108 mely ki-
mondja, hogy „A halál beálltát követően, passzív alany hiányában – az elkövető akaratától függetlenül 
– emberölés nem követhető el. A halva született gyermek ellátatlanul hagyása ezért alkalmatlan kísérletet 
nem valósít meg. Passzív alany hiányában nem az alkalmatlan kísérlet jogkövetkezményeit kell alkalmazni, 
hanem - bűncselekmény hiányában – felmentő ítéletet kell hozni. […] A bűncselekmény kísérlete ugyanis a 
véghezvitel szándékos és tényleges megkezdése. Ebből következően a kísérlet a jogtárgyat a külvilág számára 
is felismerhetően veszélyezteti vagy sérti, mivel az elkövető magatartásával már belép a törvényi tényállás 
világába, tevésével vagy mulasztásával részben vagy egészben tényállási elemet valósít meg. […] Az emberölés 
esetében a tárgy abszolút alkalmatlansága a passzív alany hiányát jelenti. […] Ez esetben a bűncselekményt 
sem megkezdeni, sem befejezni nem lehetséges, a bűnös szándékkal célba vett eredmény objektíve nem érhető 
el, vagyis a bűncselekmény a kísérlet stádiumába sem juthat el. A teljességgel (abszolút) alkalmatlan tárgyak 
ellen nem lehet szándékolt bűncselekményt elkövetni. Ha pedig a bűncselekmény elkövetése fogalmilag kizárt, 
úgy a véghezvitel megkezdésére sincs lehetőség, vagyis a kísérlet sem valósulhat meg.” A határozat tehát 
egyértelműen állást foglal az alkalmatlan kísérlet és a passzív alany hiánya okozta bizonyta-
lanságokkal kapcsolatban. Helyesen mutat rá arra, hogy halva született gyermek esetén fogal-
milag kizárt a célba vett eredmény, azaz az emberölés megvalósítása, ugyanis a passzív alany 
hiánya in abstracto alkalmatlan tárgy, arra pedig bűncselekményt elkövetni nem lehet, tehát a 
kísérleti stádium sem lesz megállapítható.

IV. Összegzés

Az előzőekben bemutatott jogesetekből látható, hogy a bíróságok több úton is igyekez-
nek igazolni a cselekmények helyes minősítését, melyek között megtalálhatjuk a teleologikus 
értelmezést is. Azt is megfigyelhetjük, hogy ez az értelmezési mód széles körben, akár rend-
beliséggel vagy halmazati kérdésekkel kapcsolatban is alkalmazható. Ez elsősorban annak 
köszönhető, hogy már a jogi tárgynál és azzal összefüggésben az alapvető fogalmi elemeknél 
„kifejti hatását”, a jogi tárgy és a Btk. 10.§ -ában felsorolt elemek – így a társadalomra veszé-
lyesség – pedig minden bűncselekménynek alkotói, ezért is lehet ez a módszer célravezető. 

Mindezek ellenére a bírói gyakorlat értékelése a jogtárgyharmonikus értelmezés alkalmazá-
sa tekintetében felemásnak mondható, ugyanis csak az esetek egy részében tudjuk a bíróságok 
gyakorlatát a teleologikus értelmezés dolgozat elején említett következményei közül az első 
csoportba sorolni, vagyis amikor a kívánt célnak a törvényszöveg és annak értelmezése is 

107 FIT-H-BJ-2011-254 sz. határozat
108 B.4 számú határozat, BH füzet 2012/5.
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megfelel. Ide sorolhatóak például a halmazattal összefüggésben hivatkozott ügyek, melyekben 
a bíróságok többnyire helyes értelmezést követnek, azok tekintetében tehát különösebben 
nem indokolt változtatás. 

Az érme másik oldalán azonban sajnos több „második csoportos” példa is felhozható, 
vagyis amikor a tényállás teleologikus értelmezése és az uralkodó jogértelmezés nincsen ösz-
szhangban. Itt példaként említhető a halva született gyermek, mint az emberölés kísérleté-
nek passzív alanya, vagy a halott ember passzív alanyként való elismerése a segítségnyújtás 
elmulasztását illetően. Úgy tűnik azonban, hogy az utóbbi időben a jogalkalmazó észlelte a 
problémát, így remélhetőleg a B.4 számú határozat is hozzájárul ahhoz, hogy a joggyakorlat 
most már a helyes irányba változzon. 

Továbbra is szembetűnő a bizonytalanság azonban a lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés vagy 
az önkényuralmi jelképek használata vonatkozásában, ahol alapvetően a teleologikus értelme-
zés és a társadalomra veszélyesség „összemosása” jelenti a problémát. E ponton jellemzően az 
a gond, hogy a társadalomra veszélyesség, mint bűncselekmény-fogalmi elem nem emelhető a 
jogtárgyharmonikus értelmezéssel egy szintre, a jogtárgysértés hiánya nem a társadalomra ve-
szélyesség körébe tartozik, ennek ellenére a bírói gyakorlat így jár el, és egybeveszi a jogalkotó 
által védeni kívánt célt és a társadalomra veszélyességet. A cselekmény azonban csak a jogi 
tárgyra kihatásában lehet társadalomra veszélyes és ténylegesen sértenie vagy veszélyeztetnie 
kell a jogtárgyat, így azáltal lesz például az önkényuralmi jelképek használata társadalomra 
veszélyes, hogy sérül az a köznyugalom, amely a demokratikus államrend és a politikai közélet 
fenyegetésétől való mentességen alapul. Ez a köznyugalom azonban még csak veszélybe sem 
kerül olyan magatartás folytán, amely kifigurázza az adott önkényuralmi rendszert. Erre az 
Alkotmánybíróság is rámutat, ami alátámasztja, hogy a jövőben a bíróságoknak mindenképp 
a védeni kívánt célból kiindulva kell megítélniük a társadalomra veszélyességet, hangsúlyt fek-
tetve arra, hogy nem elég az adott cselekmény in abstracto társadalomra veszélyessége, annak 
in concreto is annak kell lennie. 

Mindezek után elgondolkodtató, hogy ha a bírói gyakorlat ennyire következetesen megál-
lapíthatónak látja a társadalomra veszélyességet az önkényuralmi jelképekkel kapcsolatban, 
mitől olyan „elnéző” a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés tekintetében. Amíg az önké-
nyuralmi jelképek használata esetében háttérbe szorul annak vizsgálata, hogy milyen céllal 
történik a jelkép felhasználása (van-e annak az adott ideológiát propagáló vonzata), addig 
a lőfegyverrel, lőszerrel visszaélések kapcsán rendszerint abból indul ki a bíróság, hogy az 
elkövető nem kívánta „rossz célra” felhasználni azokat, így a cselekménye nem veszélyes a 
társadalomra. Egyértelmű tehát, hogy a jövőben e területen is szükséges a változás a bírói 
gyakorlatot illetően.

Hasonlóképpen érthetetlen, hogy miért nem egységes a gyakorlat a rendbeliséggel kapcso-
latban, ugyanis amennyire helyesen megállapítja a 3/1999. BJE a kitartottság vonatkozásában 
az egységet és ugyancsak helyes a gyakorlat az üzletszerű kéjelgés elősegítésének első három 
bekezdése esetében is, annyira következetlen ez utóbbi bűncselekmény negyedik bekezdése 
vagy a kerítés tekintetében.

Az eddig tett megállapításokat összegezve tehát elmondhatjuk, hogy a tekintetben min-
denképp pozitívan értékelhető a bírói gyakorlat, hogy a hagyományos értelmezési módszerek 
mellett más eszközöket is igénybe vesz, így a jogtárgyharmonikus értelmezést is, amely hoz-
zásegít a leginkább megfelelőnek vélt döntés meghozatalához. Mindennek ellenére a jelenlegi 
gyakorlat még nagyfokú bizonytalanságot és következetlenséget mutat, melyen a jövőben min-
denképpen változtatni kell az egységes joggyakorlat és a jogbiztonság érdekében.  
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Gönczi Gergely

A kármegosztás jogintézménye a lex Rhodia 
tükrében, kitekintéssel annak modern 
továbbélésére

Helyezés: I. díj (Római jog tagozat)
Témavezető: Dr. Pozsonyi Norbert, tanársegéd

Édesanyámnak

I. Bevezetés 

Dolgozatomban a kármegosztás illetve a kockázatközösség intézményének római jogi gyö-
kereivel foglalkozom. A közös érdekből okozott kár megosztásának problémája a tengeri ha-
józás megjelenése óta (legkésőbb Kr.e. 10.000)1 mindennapi velejárója a (tengeri) kereskede-
lemnek, s erre a problémára szükségképpen a jogélet is reagált. Az Égei-tenger, és kiemelten 
Rhodosz szigete az antikvitás tengeri kereskedelmének fontos központjává vált, az Európa 
és Ázsia közötti kapcsolat megkerülhetetlen szereplője lett. Híressé vált a rhodosi eunomia, a 
makulátlanul tisztességes kereskedelmi attitűd is.2 Ilyen történelmi előzmények mellett nem 
meglepő, hogy e városállam kereskedelmi szokásai3 váltak általánosan elterjedt és követett 
normákká a tengeri jog területén. 

A Rhodoszi jog megismerésének forrásai között találunk klasszikus kori görög szónoki 
beszédeket,4 római jogforrásokat,5 Bizánci jogot,6 és bár a lex Rhodia kifejezés jelentése az 
idők során változott, szűkült,7 az árukidobás szabályai a jelenkorig nem veszítették el jelen-
tőségüket.

E szabályok tovább éltek a nagy történelmi kereskedelmi jogokban, mint például Hamburg 
és Lübeck Hanza városok jogában,8 és máig megtalálhatók a nemzetközi szerződési gyakorlat-

1 Kr.e. 10.000-ből származó források szerint a kontinentális Görögországból kelt át az ember Melos szigetére az 
értékes obszidiánért.Casson, The Ancient Mariners, 3.

2 Ehlers, Marine Issues, 2.
3 Tarwacka, Romans and Pirates, 156.
4 Pl. Demoszthenész Lakritosz ellen, 35,11 (a tengeri kölcsönre vonatkozó forrás utal többek között az utasok 

beleegyezésével történő árukidobásra)
5 Elsősorban D. 14, 2.
6 Ashburner, The Rhodian Sea-law, 57-131.
7 A római császárkorra már valószínűleg csak az áruk kidobásával kapcsolatos rendelkezéseket értették alatta. At-

kinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 51sk.
8 Wagner, Die Lex Rhodia, 361.
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ban9 éppúgy, mint számos modern nemzeti jogrendszerben, így a magyar,10 német,11 osztrák12 
polgári és kereskedelmi törvénykönyvekben, de hatásuk kimutatható az angol,13 sőt, a máig 
kodifikálatlan14 Dél-Afrikai jogban (usus modernus) is.15 

A téma bemutatása során arra törekszem, hogy egy régóta fennálló, és máig aktuális problé-
mán keresztül világítsam meg, hogy az eltérő társadalmak, eltérő jogrendszereikkel és gondol-
kodásmódjukkal miként, milyen logikai, történelmi utakon jutnak el a megoldásig.

E megoldások esszenciája korszaktól és földrajzi helytől függetlenül annyira hasonlít egy-
máshoz, hogy szinte felsejlik mögöttük a platóni jó, és igazságosság idéája.

A jogalkotó, jogalkalmazó és jogmagyarázó társadalom, mint démiurgosz, a tökéletes alko-
tásának vágyától vezérelt, tökéletlen „kézműves” számára pedig mi is lehetne szebb látomás 
ennél?

II. Rendszertani vizsgálat

Jelen fejezetben az interpretatio systematica, azon belül is a horizontális rendszertani értelme-
zés16 jegyében röviden áttekintem a lex Rhodiának a Digestában történő elhelyezését.

E jogforrást a XIV. könyvbe szerkesztették be a kompilátorok, amely a különböző vállal-
kozók által alkalmazott (kezdetben jellemzően hatalom alatti) személyek felelősségével foglal-
kozik, az ő szerződéseikből származó keresetek érvényesíthetőségét tárgyalja az ún. járulékos 
keresetek17 formájában. Ezek közé került beillesztésre a görög eredetű kármegosztási szabá-
lyozás.18

1. Az actio exercitoria (D. 14, 1)

A XIV. könyv első címe a hajósvállalkozó ellen indítható keresettel, az actio exercitoriával fog-
lalkozik. E kereset alperese mindig olyan hajósvállalkozó (exercitor navis), aki nem személyesen 
jár el, hanem megbíz harmadik személyt, jellemzően hajóskapitányt (magister navis),19 aki saját 
nevében (suo nomine) szerződik harmadik személyekkel, azonban a vállalkozás érdekében.20 Az 
ilyen szerződések tekintetében alakította ki a praetor azokat a járulékos kereseteket, amelyek-
kel az ilyen szerződésekből eredő követelések közvetlenül a vállalkozó ellen voltak megindít-
hatók, az egész tartozás erejéig.21

9 Pl. York-Antwerp Rules.
10 Polgári Törvénykönyv. 107. § (3).
11 Handelsgesetzbuch § 700.
12 Österreich Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch § 1043.
13 Zimmermann, The Law of  Obligations, 411.
14 Merwe – Plessis, The Law of  South Africa xi.
15 Zimmermann, The Law of  Obligations, 412.
16 Nagy, A magyar büntetőjog, 72sk. 
17 Actiones adiecticiae qualitatis, vö. Földi-Hamza, A római jog 404.
18 Az árukidobás rendszertani elhelyezkedését vizsgálva Wieacker, Iactus 516 hangsúlyozza, hogy a klasszikus jogá-

szok írásaiban, így például a Paulus nevéhez fűződő művekben, részben a locatio conductio, részben az actio exercitoria 
mellett kerül tárgyalásra a téma.

19 Feladatköréhez, kötelezettségeihez lásd Ulp. D. 14,1,1-5.
20 Földi, Kereskedelmi jogintézmények, 117.
21 Molnár-Jakab, Római jog, 110.



66

2. A lex Rhodia de iactu (D. 14, 2)

A liber második titulusa foglalkozik a dolgozat témájául szolgáló kockázatközösség intézmé-
nyével. Tekintettel arra, hogy a Rhodoszi jogból átvett kármegosztási szabályozás22 kikény-
szerítése a locatio conductio keretében volt érvényesíthető a római jogban,23 nem volt szükség 
járulékos kereset megalkotására. Logikai kapocs azonban, hogy e jogintézmény is azt hivatott 
szolgálni, hogy egymással szerződésben nem álló személyek in personam igényérvényesítését 
lehetővé tegye a kötelem relatív szerkezetén átnyúlva.

3. Az actio institoria (D. 14, 3)

Az actio institoria kezdetben a tabernák, a kisebb boltok vállalkozói ellen indítható kereset 
volt,24 később minden ipari, kereskedelmi vállalat élén álló üzletvezető által, a vállalkozás kere-
tében kötött szerződés tekintetében alkalmazható volt a vállalkozó (az üzletvezető megbízója, 
kinevezője) ellen.25 Ezt a keresetet adta meg a praetor utiliter kiterjesztve arra az esetre vonat-
kozóan is, amikor csak egy meghatározott feladat ellátására bíztak meg egy szabad jogállású 
képviselőt (actio quasi institoria). E kereset gyakorlatilag a közvetlen képviselet intézményét 
teremtette meg a római jogban.26

4. Az actio tributoria (D. 14, 4)

A negyedik címben tárgyalt kereset akkor volt megindítható,27 ha a hatalomalatti a családfő, 
hatalomfő tudtával (scientia),28 de megbízása nélkül folytat kereskedelmi, vagy egyéb ipari te-
vékenységet, vállalkozást.29

A Digesta XIV. könyvében szereplő további címek nem esnek e dolgozat vizsgálódási kö-
rébe, az általam megkísérelt értelmezésben sincs szerepük, így azokkal ehelyütt érintőlegesen 
sem foglalkozom.

III. A kármegosztási szabályok exegézise, dogmatikai vizsgálata 

1. A Rhodoszi jog mibenlétének kérdése

E fejezetben csupán egyetlen, s nem is kifejezetten hosszú Digesta-hely elemzésével fog-
lalkozom. E kitüntetett figyelem oka, hogy a forrás eredetisége, tartalma, s annak helyes ér-
telmezése is széles körű vita tárgya a romanista szerzők körében, a textus vizsgálata pedig a 
Rhodoszi jog eredetének, kialakulásának jobb megismerését is szolgálja.

22 Atkinson, the Rhodian Sea Law, 51 sk.
23 A szerves recepciót hangsúlyozza Hamza, Jogösszehasonlítás, 150.
24 Földi, Kereskedelmi jogintézmények, 117.
25 Földi-Hamza, A római jog, 406.
26 Molnár-Jakab, Római jog, 110sk.
27 Chiusi, Tributoria, 350 skk.
28 Földi-Hamza, A római jog, 405.
29 Molnár-Jakab, Római jog, 110.
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D. 14, 2, 9 Volusius Maecianus ex lege Rhodia: 

A Nikomédiai Eudaimon kérelme Antoninus császárhoz: “Császári Felség, Antonius! Ami-
kor az Ikáriai partoknál hajótörést szenvedtünk, a Kükládokon lakó demószioik kiraboltak ben-
nünket.”Antoninus azt válaszolta Eudaimonnak: Én vagyok ugyan a mindenség30 ura, de a 
tenger joga a Rhodoszi hajózási törvény szerint legyen megítélve (minden olyan esetben), 
amelyben ennek nem mond ellent valamely saját törvényünk. Ugyanígy döntött Augustus is.

A fragmentum Volusius Maecianus, egy kevésbé ismert jogásznak a lex Rhodiához kapcsoló-
dó művéből származik. A görög munka eredeti címe Nomos nautikos volt,31 és valószínűleg az 
árukidobás kármegosztási szabályán kívül a tengeri jog más jogintézményeivel is foglalkozott.

Volusius Maecianus a lovagi rendből származott. Ostiából32 származó feliratok tanúsága 
szerint Hadrianus alatt a praefectus Aegypti tisztségét töltötte be, majd a Praefectus Aerarii Saturni 
tisztsége után, Marcus Aurelius alatt consullá is választották.33 A fennmaradt források a Consili-
um principis, a császár mellett működő jogi „kancellária” elismert és vezető tagjaként említik.34 
Kézenfekvő a feltevés, hogy a görög nyelven kiadott responsum az egyiptomi helytartói posztja 
idején (Kr.u. 160-161)35 születhetett, vagy legalábbis egy akkor felbukkant jogesethez kapcso-
lódik. A helytartó székhelye köztudottan Alexandria volt. Az irányítása és felügyelete alatt álló 
annona, a Róma gabonaellátását biztosító hajófuvarozás fontos állami feladat volt, amely szá-
mos tengeri kereskedelemmel kapcsolatos jogvitát produkált a helytartói bíróságokon. E tiszt-
ségei megalapozzák a kereskedelmi, s így különösen a tengeri jog átfogó ismeretét, civiljogban 
való régi, megalapozott jártassága előtt pedig a Iustinianusi kompilátorok is megemlékeznek: 
„iuris civilis praeter veterem et bene fundatam peritiam” (D. 37,14,17 pr.).

A tényállás szerint az Égei-tenger középső részén található Kükládok36 szigetvilágához tar-
tozó Ikária szigete mellett hajózó Eudaimon hajótörést szenvedett, a sérült hajó pedig felte-
hetőleg a part közelében zátonyon rekedt. A kiszolgáltatott helyzetű hajóban elhelyezkedő 
árukat a szigetvilág bizonyos lakói eltulajdonították. A szövegben szereplő demószioi kifejezés 
a korabeli papiruszok alapján gyűjtőfogalomként értelmezhető, amely különböző rangú és 
beosztású helyi funkcionáriusokat takart, megkülönböztetve őket a birodalmi tisztségviselők-

30 A kozmosz kifejezés a hellén, majd görög szövegekben nem a világegyetemre, inkább az emberek világára, ösz-
szességére utal. Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 61sk.

31 Vö. Osuchowski, Appunti sul problema del “iactus”, 294skk.
32 Ostia Róma kikötője, a jogász, a várossal ápolt jó kapcsolata nyomán később patronusa is lesz. Atkinson, Rome and 

the Rhodian Sea-Law, 56 sk.
33 Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 55.; P. Oxy. VII., 1032. BGU II, 613.
34 Crook, Consilium principis, 11.
35 Bastianini, Lista dei prefetti d’ Egitto, 295.
36 A név arra utal, hogy a szigetcsoport Délosz szent szigete körül helyezkedik el, a küklász görög kifejezés, jelentése 

“körül”.
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től.37 A jogi probléma, amellyel végül a császárhoz fordulnak, feltehetően a szigetvilágnak 
a ius civilétől eltérő (szokás)joga, amely a hajótörésből származó áruk tulajdonjogi státusát 
másképpen szabályozza. A császár, mint legfőbb bírói fórum válaszában általános érvénnyel 
állapítja meg, hogy a Rhodoszi tengeri jog mintegy mögöttes joganyagként, szubszidiáriusan 
alkalmazandó a római civiljog mellett, azaz minden olyan esetre, amelyre nincsen eltérő ci-
viljogi szabályozás, a Rhodoszi hajózási törvény rendelkezései lesznek irányadók.38 A fenn-
maradt szöveg alapján nem állapítható meg kétséget kizáróan az sem, hogy pontosan melyik 
princeps színe elé került az ügy. Pókecz Kovács, részben Humbertre alapítva Marcus Aureliust 
valószínűsíti a kérelmező személyére utalva, azonban azt sem zárja ki, hogy a megnevezés 
Antonius Piust takarja.39

A szakirodalom máig megosztott a tekintetben, hogy a forrás egyáltalán eredetinek tekint-
hető-e.40 A szöveg hitelességének egyik kritikája részben a Mommsen-Krueger kiadásban 
szereplő két írásjelre vezethető vissza. Egy mondatvégi pont és egy vessző beillesztésével a 
császári rescriptum a következőképpen hangzik: „A világ ura csakugyan én vagyok, de a tenge-
ren a Törvény az úr.”Atkinson egyértelműen elképzelhetetlennek tartja ezt a verziót, a szöveg 
egészét pedig a betoldások megtartásával értelmezhetetlennek nevezi, reductio ad absurdumként 
értékeli és elutasítja.41 Egy további érvként merült föl, hogy az Index Florentinusként hivatko-
zott, a Digesta legrégebbi kéziratában található,42 s a bedolgozott művek szerzőinek nevét, va-
lamint a felhasznált műveiket tartalmazó forrásjegyzék43 nem tünteti föl Volusius Maecianus 
nevét, illetve itt hivatkozott művét a lex Rhodia forrásai között,44 ezen argumentum azonban 
nem meggyőző, tekintettel a forrásjegyzék pontatlanságára.45

A fejezet tárgyául szolgáló töredék eredetiként való elfogadása számos további kérdést vet 
föl. Elsőként meg kell vizsgálni, vajon a záró mondat az eredeti császári rescriptum része volt-e, 
avagy a jogtudós toldotta hozzá. A szakirodalomban az utóbbi változat látszik elfogadottnak, 
amely két oldalról is indokolható. Egyrészt az imperator szempontjából valószínűtlen, hogy 
ilyen nyíltan valamely elődjének véleményét tolmácsolja csupán, a másik oldalon azonban, a 
római jogászok körében igen elterjedt gyakorlat volt valamely korábbi vagy későbbi uralkodó 
rendeletére utalni a forrás elemzése után, mintegy megerősítve annak konklúzióját.46

A textust eredetinek elfogadva, s az eredeti császári választ a jogtudósi betoldástól elkü-
lönítve lehetőség nyílik az eljárásjogi kérdések áttekintésére, amelynek segítségével nyomon 
követhető, hogyan került a jogi probléma végül a császár elé.

A kérelmező, egy Kisázsiai görög, miután hajója Ikária szigetének partjainál – feltehetően a 
Hellészpontosz felől Alexandriába tartó kereskedelmi útvonalon – megfeneklett, s az áruit a 
helyi tisztségviselők eltulajdonították, megpróbálta jogsérelmét bírói útón orvosoltatni. Nem 

37 Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 59.
38 Wagner, Die Lex Rhodia, 360.
39 Pókecz Kovács, Les problèmes du ‘iactus’, 176.
40 A forrást eredetinek fogadják el Kreller, Jolowicz, De Robertis, és Wenger, míg formai kritika alapján elutasítja 

Schultz és Scherillo, aki az idézés ilyen formájának a Digestában való példa nélküliségére hivatkozik. Rougé el-
ismeri a fragmentumot, mint a Rhodoszi jog fontosságának bizonyítékát, azonban a szöveget részben hibásnak 
tartja. Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 46. 2.sz lábjegyzet. A szöveg elemzését szintén a forrás vitatott 
autenticitására utalással kezdi Pókecz Kovács, Les problèmes du ‘iactus’, 175. és Tarwacka, Romans and Pirates, 155.

41 Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 49sk
42 Bónis, A középkori Corpus Iuris Civilis, 39 sk.
43 Pugsley, The Florentine Index, 94.
44 A lex Rhodia kapcsán az index egyáltalán nem tartalmaz forrásmegjelölést, jegyzi meg Atkinson, Rome and the 

Rhodian Sea-Law, 53.
45 Erre az álláspontra helyezkedik Pókecz Kovács, Les problèmes du ‘iactus’ 175 és Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-

Law, 54sk.
46 Vö. pl. D. 48,18,1 és Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 63sk.



69

lehet egyértelműen megállapítani, mely plénum elé került először az ügy. Az egyik variáció 
szerint először az Alexandriai helytartói bírói fórumon keresett jogorvoslatot.47 E feltételezés 
indoka, hogy a Rhodoszi törvényekre elvitathatatlanul hatással lévő, korai Athéni jog szerint a 
különböző nemzetiségű felek jogvitáit nem a nemzeti joghatóság alapján, hanem a szerződés 
helye szerint illetékességgel rendelkező fórum előtt kellett rendezni.48 Tekintettel arra, hogy 
a kereskedelmi út kiindulópontja feltehetően Alexandria lehetett, s ide visszafelé tartva veszí-
tette el a kérelmező a hajó rakományát, a fuvarozáshoz kapcsolódó szerződések (fuvarozási 
szerződés, tengeri kölcsön, stb.) is itt születtek. Nem zárható ki azonban Asia provincia hely-
tartói bírósága sem,49 annál is inkább, mert a fragmentum szövegéből inkább poenalis actiora 
következtetek, nem pedig szerződéses viszonyból következő jogvitára.50

Területi illetékességgel pedig feltételezhetően Asia provincia rendelkezett a Kükládok fe-
lett.51

Annyi mindenesetre bizonyos, hogy az első fokú fórum az ügyben nem tudott dönteni. 
Nem kizárható, hogy az ügyben eljáró, s az alkalmazandó jog tekintetében bizonytalan pro-
vinciai helytartó maga bíztatta a kérelmezőt, hogy a császárhoz folyamodjon.52 A forrás nyelve 
a kérelmező nemzetisége okán görög, az írásban benyújtott kérelem (görögül hypomnema vagy 
biblidion, latinul libellus) alapján az ügyben császár mindig úgy döntött, mintha a kérelmező 
jelen lenne, s személyesen fordulna útmutatásért.53

További kérdésként merül föl többek között a szubszidiárius jogforrásként elismert Rho-
doszi jog mibenléte is. Vajon a Rhodoszi jogon (a fragmentumban lex Rhodia, illetve nomos 
nautikos) csupán az árukidobásra vonatkozó szabályokat kell érteni, vagy létezett egy átfogóbb 
normarendszer, amely a tengeri hajózás több vonatkozására nézve is tartalmazott rendelke-
zéseket?

A D. 14, 2 elnevezése (De lege Rhodia de iactu) arra utal, hogy a Rhodoszi törvény alatt a Di-
gesta születésének idején (Kr. u. 533)54 már nem értettek átfogó tengeri jogi szabályozást, ez 
azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy a Digestába fölvett jogtudósi döntések születésének 
idején (Kr. u. II. század)55 is csupán az árukidobás szabályai jelentették volna a Rhodoszi 
jogot. E feltételezésbe beleillik, hogy míg a fragmentumban szereplő kifejezések tágabb, ki-
terjedtebb joganyagra engednek következtetni, a Digestában szereplő elnevezés már speciá-
lisabb. Elképzelhető, hogy a II. század jogászai, és különösen Volusius Maecianus előtt még 
részletesebben ismertek voltak a Rhodoszi szabályok, de bő 350 évvel később, az addigra 
kettészakadt birodalomban azonban már csupán egyes legtipikusabb, fennmaradt rendelkezé-
seivel azonosították a Rhodoszi tengeri jogot.56

A kérdés megnyugtató tisztázásához szükséges Rhodosz politikai és kereskedelmi jelen-
tőségének rövid vizsgálata. A Rhodoszi gazdasági-politikai fölény bizonyítéka, hogy a Pto-
lemaiosz-dinasztia uralkodásának kezdetétől fogva (Kr. e. III. század) a sziget meghatározó 

47 Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 58.
48 Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 59.
49 Asia provincia illetékességét, mint nem kizárható, de nem is valószínű lehetőséget („possibility […] not to be ex-

cluded”) említi Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 59.
50 Utóbbi akkor lenne elképzelhető, ha pl. a hajótörést követő kirablás vis maior jellege lenne a tengeri kölcsönszer-

ződésből eredő jogvita tárgya.
51 Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 59.
52 Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 72, hasonlóan Wagner, Die Lex Rhodia,361.
53 Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 67.
54 Molnár-Jakab, Római jog, 63.
55 Tarwacka, Romans and Pirates, 155 és Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 52, a második század közepénél nem 

későbbre datálja Wagner, Die Lex Rhodia, 359.
56 Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 52.
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tényezővé vált a kereskedelem – s különösen a Rómában mindig is fontos szerephez jutó ga-
bonakereskedelem57 – és a kalózok elleni védekezés tekintetében, szolgálva ezzel az Égei-ten-
ger többi szigetének érdekeit is. Polübiosz, az Kr.e. II. századi görög történetíró egyenesen 
a tengeri államok bajnokának nevezi a szigetet.58 Megjegyzendő, hogy a szigetország keres-
kedelmének sajátosságaiból következően a kereskedelmi jog gyakorlatilag kizárólag a tengeri 
jogot jelentette.59 A nemzetközi jog fejlődésében igen jelentős szereppel bírt, amikor Kr.e. 100 
körül az igen erős Római Birodalom és a független görög szigetek közül kiemelkedő Rhodosz 
szigete diplomáciai kapcsolatba léptek. Ezen együttműködés nyomán született meg a Lex de 
piratis persequendis, a kalózkodás üldözéséről, visszaszorításáról rendelkező Senatus Consultum, 
amely minden szövetséges államot felszólít, hogy közösen gondoskodjanak a tengerek biz-
tonságos hajózhatóságáról.60

E szövetség, együttműködés jelentőségének megértéséhez vissza kell tekintenünk az Au-
gustust megelőző időkre, és rövid vizsgálat alá kell vennünk a Rhodoszi jog kialakulását, 
amelyre Athén jelentős hatást gyakorolt.61 A városállam fejlett kereskedelmi joga ismerte a 
„kereskedelmi perek” külön típusát (emporikai dikai),62 amelyek igen szerteágazó jogviszonyok 
tisztázására szolgáltak.63 Találunk ezek között külföldi bankárok által Athéni polgároknak 
nyújtott kölcsönt, ezek fedezetéül szolgáló szállítmányokat, árukidobásra (ekbolé) és kockázat-
közösségre vonatkozó szabályokat, a tengeren szállított árunak (nautika chremata) a bérlő tulaj-
donába kerülését, s így az általános felelősség telepítését, illetve rendelkezéseket az e jogokból 
eredő követelések kikényszeríthetőségével kapcsolatban. Ehhez kapcsolódva kiemelendő a 
tengeri kölcsönszerződések64 írásba foglalásának előírása is. Az athéni jogszolgáltatás fejlettsé-
gét jelzi, hogy e perekben egy hónapon belül döntenie kellett a bíróságnak. Az Athéni tengeri 
kereskedelmi jognak, amely minden bizonnyal a rhodoszi elődje volt, három meghatározó 
jellegzetessége emelendő ki: a) az igény minden „tagállamban” érvényesíthető volt, amely e 
jogot alkalmazta; b) az írásbeliség követelménye; c) az érintett államok által elfogadott kö-
zös szabályrendszer. 65 Kiemelendő, hogy mind Athén, mind Rhodosz tengeri joga vegyesen 
tartalmazott polgári és büntetőjogi rendelkezéseket is, amelynek ismeretére utal az elemzett 
forrás is, hiszen a jogvita tárgya az elsüllyedt hajó kifosztása, s ennek kapcsán utal a princeps 
Rhodosz jogára.66

A Rhodoszi jog e vegyes tulajdonsága a feltehetően VIII. századból származó nomos rodion 
nautikos elnevezésű Bizánci kódexben is visszaköszön,67 kihangsúlyozva a történelmi folyto-
nosságot.

57 Lásd pl. a praefectus annonae tisztségét: Földi-Hamza, A római jog, 49. A témáról átfogóan lásd Sirks, Food for Rome, 
111 skk.; Rickman, The Corn Supply. 35 skk.

58 Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 75.
59 Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 77.
60 Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 80sk.
61 Hamza, Jogösszehasonlítás, 145 a “szoros »genetikai« kapcsolat” létét hangsúlyozza Athén és Rhodosz joga között. 

Lásd még Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 89.
62 Harrison, Law of  Athens II, 111 skk. 
63 A görög városállamok történetéről, jogrendszereik hasonlóságairól, különbségeiről, illetve a görög jog, mint egy-

ség létezésének kérdéseiről lásd Gagarin - Cohen, Ancient Greek Law, különösen 29-40.
64 A tengeri kölcsön (pecunia traiecticia) lényege, hogy a hitelező kifejezetten áruk vételére, s azok tengeren szállítására 

ad kölcsön, amelyet a hajó elsüllyedése, ill. egyéb tengeri veszély esetén nem kellett visszafizetni. Molnár-Jakab, 
Római jog, 282. A fogalom mai nemzetközi fuvarjogi megfelelője bottomry loan.

65 Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 89skk.
66 Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 92sk.
67 Megtalálhatók benne a hajóbérletre vonatkozó szabályok mellett a szerződésszegés, sőt a hajón verekedő matró-

zok által elkövetett emberölésre irányadó rendelkezések is. Ashburner, The Rhodian Sea-law, 72sk
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A Rhodoszi jog, mint átfogó tengeri jogi szabályozás létezése mellett Atkinson egy további, 
igen elegáns érvre is hivatkozik, méghozzá egy, a Digestától teljesen független irodalmi for-
rásra.68 Tertullianus i.sz. 207-ben (tehát a vizsgált fragmentum keletkezésével gyakorlatilag egy 
időben, illetve alig valamivel később) született Adversus Marcionem című munkájában kifejezet-
ten utal a Rhodoszi jogra: „scilicet nauclero illi non quidem Rhodia lex sed Pontica caverat errare Iudaeos 
in Christum suum non potuisse”69 (tudniillik az nem a Rhodoszi jog, hanem a Pontoszi volt, amely 
a hajósnak megszabta, hogy a zsidók nem tévedhettek Krisztusban). Tertullianus hatályos 
jogként (összehasonlító kontextusban) hivatkozik a Rhodoszi jogra. A vallási utalás arra az 
eretnek tanra céloz, amely tagadta Krisztus emberi alakban való létezését, és ezzel a keresztre 
feszítés lehetőségét is. A szerző utalása arra enged következtetni, hogy Tertullianus olvasói 
jól ismerték a Rhodoszi tengeri jogot, amely a legkülönbözőbb tengeri jogi problémákra is 
megoldást nyújtott.70

2. A lex Rhodia szabályai és elvei a római jogban

A következőkben azt tekintem át, hogy a klasszikus római jogászok kazuisztikus döntései-
ből a lex Rhodia mely főbb szabályai, alapelvei vezethetők le.

A lex Rhodia legáltalánosabb71 szabályát az első, Paulustól72 származó töredék tartalmazza:
(D. 14, 2, 1 Paulus libro secundo sententiarum)
Lege Rhodia cavetur, ut, si levandae navis gratia iactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur 

quod pro omnibus datum est.
A lex Rhodia elrendeli: ha a hajó terhének könnyítése céljából a tengerbe dobnak árukat, 

mindenki hozzájárulása által legyen a kár enyhítve, amit mindenki érdekében okoztak.
E szabály indokolását is a jogtudós adja meg a Digesta következő fragmentumában, a prin-

cipium utolsó mondatában:
(D. 14, 2, 2 pr. Paulus libro trigensimo quarto ad edictum)
aequissimum enim est commune detrimentum fieri eorum, qui propter amissas res aliorum consecuti sunt, 

ut merces suas salvas haberent.
Az ugyanis a legméltányosabb, hogy közös legyen azok kára, akik mások dolgainak feláldo-

zása által elérik, hogy a saját áruik megmenekülnek.
A fentiek fényében megállapíthatjuk, hogy a lex Rhodia kockázatközösségi szabálya a mél-

tányosság (aequitas)73 jegyében született. Ez alapján indokolt, hogy azok, akik a másik kárán 
menekültek meg, járuljanak hozzá a mindenki megmenekülése érdekében okozott károk vi-
seléséhez.74 A lex Rhodia azt a jogtechnikai hiányosságot75 hivatott pótolni, hogy semmilyen 
kereset nem állt ilyen esetben a károsultak rendelkezésére: szerződéses (in personam) kapcso-

68 Hamza, De Robertis, Kaser és Wieacker érvként hivatkozik a forrásra, Atkinsonnál e szerzőkre nem található 
utalás. Hamza, Jogösszehasonlítás, 145.

69 Tertullianus, Adversus Marcionem 3,6.
70 Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, 52sk.
71 Földi szerint a megfogalmazás olyan általános, hogy a szöveg akár az eredeti görög szabály fordítása is lehet. Földi, 

Kereskedelmi jogintézmények, 214.
72 Iulianus Paulus több művéből is találunk részleteket a Digestában, a jogásznak tulajdonított Sententiák című mű-

ben, amelyet feltehetően tanítványai gyűjtöttek össze, az ad legem Rhodiam cím alatt 5 szabályt mutat be. Vö. PS. 7.
73 A fogalmat itt a méltányosság, a merev joggal szembeállított „kalón kai díkaion” értelemben használom, vö. Mol-

nár-Jakab, Római jog, 31sk. Már Wieacker, Iactus, 516 hangsúlyozza, hogy tipikusan római megoldás, hogy a károk 
kiegyenlítésének konstrukciója a bilaterális szerződés keretein belül kerül megoldásra.

74 A kockázatközösségi felfogást osztja már Wieacker, Iactus, 530, Bürge, Retentio 206 is.
75 Molnár-Jakab, Római jog, 303.
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latban nem álltak egymással az egyes áruk tulajdonosai, hisz ők mindannyian a hajóssal szer-
ződtek a fuvarozásra. Deliktuális kereset sem keletkezhetett, hiszen az áruk kidobása nem 
jogellenes, szándékos károkozás céljából, hanem a hajó megmentése és a túlélés érdekében 
történt. Tekintettel arra, hogy a római jogfelfogás szerint a kereset léte vagy nemléte döntötte 
el, hogy valakinek van-e alanyi joga, (keresetjogi gondolkodás),76 valamilyen formában ke-
resetet kellett biztosítani a károsultak számára. A római jogot jellemző formatakarékosság77 
több jogintézmény esetében is óvatos az új keresetek megalkotásánál, helyette a már meglévő 
konstrukciók kiterjesztése vagy analógia útján való alkalmazása mellett döntöttek. E jelenség 
érhető tetten az általam vizsgált szabály recipiálásának módjában is.78

A fuvarozási szerződések, így a hajófuvarozás is a locatio conductio körébe tartozik, logikus 
tehát, hogy e szerződéseken keresztül történt meg a kármegosztási szabályozás kikényszerí-
tése is:

(D. 14, 2, 2 pr. Paulus libro 34 ad edictum)
Si laborante nave iactus factus est, amissarrum mercium domini, si merces vehendas locaverant, ex locato 

cum magistro navis agere debent: is deinde cum reliquis, quorum merces salvae sunt, ex conducto, ut detrimen-
tum pro portione communicetur, agere potest.[…]

at si non totam navem conduxerit, ex onducto aget, sicut vectores, qui loca in navem conduxerunt […].
 Ha a süllyedő hajóról (árukat) dobtak ki, a kidobott áruk tulajdonosai, ha áruk szállítására 

szerződtek, ex locato perelhetik a magister navist, aki ezt követően a többiekkel szemben, akiknek 
az áruja épségben maradt, ex conducto perelhet, hogy a kárt részarányosan osszák meg. […]

És ha nem az egész hajót bérli ki valaki, ex conducto perelhet, éppúgy, mint az utasok, akik 
helyet béreltek a hajón […].

A fragmentum Paulusnak a praetori edictumhoz írt kommentárjaiból származik. A szöveg-
ben – a tartalmat illetően – két réteg különíthető el: Paulus és Servius nézete.79 A fragmen-
tumban először Paulus ismerteti a saját döntését, majd hivatkozik Serviusra — ezzel a résszel 
itt ugyan nem foglalkozom részletesen, de érdemes megemlíteni, hogy jogászok generációi 
szenteltek figyelmet ennek a tényállásnak.

Az első mondat tényállásában a hajóskapitány fuvarozási szerződés, locatio conductio operis80 
keretében vállalta áruk szállítását, az út során azonban a hajó viharba került, és a kapitány 
elrendelte az áruk kidobását.81 A kidobott áruk tulajdonosai ezután a kapitánnyal fennálló 
szerződéses viszonyból következően a megrendelő (esetünkben a fuvaroztató) keresetével, az 
actio locatival perelhetnek a kapitány ellen, aki a vállalkozó (esetünkben fuvarozó) keresetével, 
az actio conductival fordulhat a megmenekült áruk tulajdonosai ellen, követelve a kárhoz való 
hozzájárulást.82

A második fordulat viszont egy olyan tényállásból indul ki, amikor az áruk fuvarozására locatio 
conductio rei, azaz bérleti szerződés83 keretében kerül sor. Ilyenkor a pozíciók „felcserélődnek”: 
a kidobott áruk tulajdonosai a bérlő keresetével, az actio conductival perelnek, a kapitány pedig a 
bérbeadó keresetét, az actio locatit indíthatja meg a megmenekült áruk tulajdonosai ellen.84

76 Molnár-Jakab, Római jog, 83.
77 vö. pl. Földi-Hamza, A római jog, 439. és Földi, Kereskedelmi jogintézmények, 214.
78 A recepciót a legújabb irodalomban behatóan elemzi Chevreau, Lex Rhodia, 67 skk.
79 Vö. Bürge, Retentio, 206. A régebbi irodalomból vö. Kreller, Lex Rhodia, 278 skk.
80 Molnár-Jakab, Római jog, 301sk.
81 A magister navis döntési jogát állapítja meg Sirks, Food for Rome, 27.
82 Benöhr, Synallagma, 99 kimutatja, hogy a jogeset egyik leglényegesebb mondandója a károsultak vagyoni egyensú-

lyának helyreállítása (Ausgleich für ein Vermögensopfer).
83 Molnár-Jakab, Római jog, 296.
84 Bürge, Retentio, 207 szerint a retentio elsősorban akkor volt releváns, amikor még az actio conducti vagy az actio locati 

nem állt még a károsultak rendelkezésére.
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A fentiekből következően olyan eset is elképzelhető, hogy egyes áruk szállítására l.c. operis, 
másokra l.c. rei keretében került sor, aminek eredményeképpen a kapitány és az őt perlő áru-
tulajdonosok keresete azonos elnevezésű lehetett.85 Röviden utalni kell a szövegben szereplő 
at si non totam navem conduxerit kitételre is: ez azzal indokolható, hogy olyan konstrukció is 
létezett, amelynek keretében egy vagy több kereskedő az egész hajót kibérelte, s ilyenkor a ma-
gister navis (jogi) helyzete (felelőssége) is eltérően alakulhatott.86 Dolgozatomban e válfajokkal 
részletesebben nem foglalkozom, mert álláspontom szerint a kérdés inkább tekinthető a locatio 
conductio témakörébe tartozónak, s a kármegosztáshoz csak igen áttételes módon kapcsolódik.

3. A kárelosztásra kötelezettek köre

Az általános elvek után át azt tekintjük át, hogy milyen személyi körre nézve állapítható meg 
a közös kárhoz való hozzájárulás kötelezettsége. Paulus egy jogesetet említ meg, amely szerint 
több kereskedő szállított ugyanazon hajón különböző fajtájú árukat, és ezen kívül még sok 
utas – köztük szabadok és rabszolgák is – utazott a hajón, s egy heves vihar okozta szükség-
helyzet következtében árukidobásra került sor. 

A jogász szerint az eset kapcsán a következő jogi problémák merültek föl (D. 14, 2, 2, 2 
Paulus libro 34 ad edictum):

An omnes iacturam praestare oporteat et si qui tales merces imposuissent, quibus navis non oneraretur, 
velut gemmas margaritas? et quae portio praestanda est? et an etiam pro liberis capitibus dari oporteat? et 
qua actione ea res expediri possit? Placuit omnes, quorum interfuisset iacturum fieri, conferre oportere, quia id 
tributum observatae res deberent: itaque dominum etiam navis pro portione obligatum esse. iacturae summam 
pro rerum pretio distribui oportet. corporum liberorum aestimationem nullam fieri posse.

Vajon mindenkinek osztoznia kell a káron, még annak is, aki csak olyan dolgokat vitt a 
hajóra, amelyek nem terhelték azt, például drágaköveket vagy gyöngyöt? És milyen arányban 
kell a kárt megosztani? Kell-e, s ha igen, mennyit kell fizetnie a (megmenekült) szabad em-
bernek? És milyen keresettel lehet az igényt érvényesíteni? Abban mindenki egyetért, hogy 
mindenkinek, akinek érdeke fűződött a kidobáshoz, hozzá kell járulnia (a kárhoz), mert ezzel 
az összeggel tartozik azért, hogy az árui megmenekültek. Így a hajótulajdonos is részarányo-
san kötelezett. A kárt a kidobott áruk értékének arányában kell elosztani. A szabad ember 
testének értéke nem becsülhető (azaz nem része a kármegosztásnak).

A jogtudós sorra veszi a felmerülő kérdéseket, majd megállapítja a communis opinioként el-
fogadott főszabályt: a kárelosztás tekintetében mindenki kötelezett, akinek érdeke fűződött a 
kidobáshoz, függetlenül a megmenekült dolog minőségétől, súlyától, jellegétől.87 Ebből követ-
kezően a hajó tulajdonosa88 is köteles a kárhoz hozzájárulni, hiszen a hajója megmenekülése a 
kidobás által vált lehetővé; tehát haszna származik az áruk kidobásából.89 

A következő mondat látszólag a hozzájárulás mértékének kiszámolási módját tárgyaló fe-
jezethez tartozik, annak funkciója azonban – véleményem szerint – indokolttá teszi, hogy 

85 Jakab, Vectura, 268 skk.; Thomas, Carriage, 489 skk.
86 A témáról részletesen lásd Földi, Kereskedelmi jogintézmények, 56skk.
87 A fuvaroztatók egymás közti viszonyát elemzi Chevreau, Lex Rhodia, 76 skk. A gazdaságtörténeti vonatkozások-

kal részletesen foglalkozott már De Martino, Lex Rhodia, 85 sk. is. 
88 Aki csupán kezdetben volt egyben a hajó kapitánya, később e funkciók jellemzően szétváltak. vö. Földi, Kereskedel-

mi jogintézmények, 39. A hajó megmenekülése a lex Rhodia alkalmazásának fontos előfeltétele, vö. Wieacker, Iactus, 
517-518.

89 Amennyiben nem esett egybe a dominus navissal, a kapitány nem tekinthető anyagilag érdekeltnek a kidobásban, 
mert a hajó elsüllyedéséért vis maior révén nem volt felelős.
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ehelyütt kerüljön elemzésre. Az idézett utolsó mondattal együtt vizsgálva ugyanis arra a kö-
vetkeztetésre juthatunk, hogy a főszabályhoz képest kivételt fogalmaz meg a jogász, mégpedig 
a szabad ember tekintetében. Világosnak tűnik, hogy aki az árukidobás következtében túléli 
a vihart, annak érdekében állt a károkozás, s ilyen módon kötelezetté válik. A megmenekült 
dolog értékét az aestimatio eljárásában kellene fölbecsülni, hogy a kármegosztás mértékének 
meghatározásához alapul szolgáljon. A római jog egyik alapelve azonban, amely kimondja, 
hogy a szabad ember teste nem dolog (áru), ezért az értéke sem fölbecsülhető, kizárja az 
igény érvényesítéséhez szükséges e mozzanatot, s így az igény érvényesítését is. Ezért nem 
tekinthető a kármegosztás szempontjából érdekeltnek a megmenekült (életben maradt) sza-
bad ember, s mindez paradox módon a szabad emberi minőség meghatározhatatlanul nagy 
értékével indokolható. 

A ruhák, gyűrűk, ékszerek (nagy értékű ingóságok) tekintetében a forrás konkrétan is ki-
mondja, hogy minden megmenekült érték alapján kötelezetté válik annak tulajdonosa a kár-
megosztásra, azonban ennek kapcsán újabb kivételt állapít meg:

(D. 14, 2, 2, 2 Paulus libro 34 ad edictum)
 […] et omnium visum est, nisi si qua consumendi causa imposita forent, quo in numero essent cibaria: eo 

magis quod, si quando ea defecerint in navigationem, quod quisque haberet in commune conferret. 
[…] és mindent bele kell számolni, kivéve azt, amit elfogyasztás céljából vittek a hajóra, így 

különösen az élelmiszert, mivel ezek esetében, amennyiben ezekből hiány keletkezett volna, 
akkor mindenkinek bele kellett volna adnia a közösbe azt, amije van.

Kivételt tehát az élelmiszer és egyéb res consumptibiles90 jelentettek. E kivételnek a jogpolitikai 
indokát pedig abban a tulajdonjogot korlátozó szabályban kereshetjük, amely előírja, hogy 
amennyiben a hajóút során e dolgokból hiány keletkezik, tehát például éhínség tör ki, minden-
ki köteles a sajátját megosztani a többi utassal. Feltételezésem szerint mindezért az élelmiszer 
eredeti tulajdonosa sem az átadáskor, sem utána nem követelhetett ellenszolgáltatást, s az 
idézett szabály e kockázatot ellentételezi oly módon, hogy amennyiben az ilyen típusú dolog 
megmenekül, arra vonatkozóan a tulajdonosnál nem keletkezik hozzájárulási kötelezettség.

A kivételek tárgyalása során még egy paulusi forrást szükséges áttekinteni, amely így ren-
delkezik:

(D. 14, 2, 2, 5 Paulus libro 34 ad edictum)
Servorum quoque qui in mare perierunt non magis aestimatio facienda est, quam si qui aegri in nave 

decesserint aut aliqui sese praecipitaverint.
A tengeren odaveszett rabszolgák értékét nem kell felbecsülni, éppen úgy (értékelendők), 

mint amelyek betegségben a hajón haltak el, vagy a vízbe fúltak.
A forrás tükrében megállapíthatjuk, hogy az odaveszett rabszolgák nem alapozhatnak meg 

közös hozzájárulási igényt, amely a fent tárgyaltakkal ellentétben a rabszolga tulajdonosának 
érdeke ellen való. Itt említendő meg, hogy a perierunt kitétel arra utal, hogy nem szándékosan 
dobták ki91 a rabszolgát;92 ennek racionalitása a jelentéktelen súlyhoz párosuló igen jelentős 
érték tükrében amúgy is erősen vitatható volna.93 Az árukidobásra, s éppen a rabszolgák kido-
básával kapcsolatos erkölcsi dilemmára Cicero is utal, de officiis c. művében:

[…] kérdezi, ha a tengeren árukat kell kidobni, akkor inkább egy értékes lovat vagy egy 
értéktelen rabszolgát kell-e kidobni. – Itt másfele (visz) a vagyon tisztelete és másfelé az em-
beriesség.94

90 Molnár-Jakab, Római jog, 165.
91 Azaz a kárelosztás egyik feltétele is hiányzik.
92 vö. mutatis mutandis a Saufeius-esetről írottakkal, Földi, Kereskedelmi jogintézmények, 64.
93 Emberiességi szempontokkal is kiegészítve hasonlóan érvel Földi, Kereskedelmi jogintézmények, 217.
94 Cicero, De Officiis, 3,23 (89)
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Amennyiben a rabszolga a hajón megmenekül, a tulajdonosa érdekeltnek minősül, azaz a 
rabszolga túlélése megalapozza a közös kárviselési kötelezettséget.

4. A kárhoz való hozzájárulás mértéke 

A kárelosztás általános szabályainak áttekintése után azt vesszük górcső alá, hogy amennyi-
ben sor kerül a kárelosztásra, az milyen szabályok szerint megy végbe, milyen módon állapít-
ják meg a hozzájárulás mértékét. Amint azt a fentiekben már láthattuk, ezen összegszerűség 
olyannyira immanens része a szabályrendszernek, hogy amennyiben annak meghatározása 
lehetetlen, a törvény alkalmazására sem kerülhet sor.

Paulus a következőket írja:
(D. 14, 2, 2, 4 Paulus libro 34 ad edictum)
Portio autem pro aestimatione rerum quae salvae sunt et earum quae amissae sunt praestari solet, nec ad 

rem pertinet, si hae quae amissae sunt pluris veniri poterunt, quoniam detrimenti, non lucri fit praestatio. Sed 
in his rebus, quarum nomine conferendum est, aestimatio debet haberi non quanti emptae sint, sed quanti 
venire possunt.

A kárért rendszerint a megmenekült és az elpusztult javak becsértéke alapján szoktak helyt-
állni; emellett nem jön figyelembe az, hogy mennyivel többért lehetett volna eladni az elpusz-
tult árut, mert a (tényleges) veszteséget kell megtéríteni, nem a(z elmaradt) hasznot. Azonban 
azon dolgoknál, amelyek fejében a hozzájárulás jár, a becslés alapja ne az legyen, hogy meny-
nyiért vették, hanem hogy mennyiért lehetne eladni.

Az első mondat értelmében a hozzájárulás mértékének megállapítása során először egy 
becslő eljárásra (aestimatio) van szükség. Ennek során külön-külön meghatározzák mind a 
megmenekült, mind az odaveszett dolgok értékét.95 A forrás ennek módjára is tartalmaz irány-
mutatást: az elpusztult áruk esetében a beszerzési árat96 kell figyelembe venni, az eladással 
elérhető haszon nem számítható be. A megmenekült dolgok – amelyek a tulajdonosaik hoz-
zájárulási kötelezettségét megalapozzák – tekintetében ezzel szemben a célkikötőben elérhető 
vételár a becslés alapja, azaz a beszerzési árnál jóval magasabb összeg. 

A becslő eljárás következtében létrejön tehát egy fiktív érték, amely az elpusztult áruk be-
szerzési árából és a megmenekült áruk eladási árából áll:97

Vsum = Velpusztult dolgok+ Vmegmenekült dolgok
Ezt követően minden tulajdonos tekintetében meg kell vizsgálni, hogy az ő árujának be-

csértéke hogyan aránylik e fiktív összeghez:
Vtulajdonos / Vsum
E számítás eredményeképpen szükségszerűen egynél kisebb,98 de nullánál nagyobb99 szá-

mot kapunk, amely könnyedén százalékos formába alakítható. A források tükrében e százalé-
kos arányt nevezhetjük portiónak.100

95 A kármegosztás felteteleit részletesen elemzi Wieacker, Iactus, 519 skk.; vö. Chevreau, Lex Rhodia, 77.
96 Földi a források (Ulp. D. 15, 3, 5 pr. és 47, 2, 50 pr) elemzéséből következtet a verum rei pretium kifejezésnek e 

jelentésére, kiemelve, hogy a kifejezés az eladási árral és az interesse-értékkel szembeállítva jelenik meg a Digesta 
hivatkozott helyein. (argumentum a contrario) Földi, Kereskedelmi jogintézmények, 219130.

97 A képletalkotó módszer ötlete Kreller, Lex Rhodia, 315. művéből származik, idézi Földi, Kereskedelmi jogintézmények, 
220134. Az általam alkotott képletekben V = érték (valorem).

98 Tekintettel arra, hogy az összes tulajdonos áruját felbecsülték, s ezen értékek összege szerepel a nevezőben, míg 
a számlálóban csupán ennek az összegnek az adott tulajdonosra vonatkozó része.

99 Amennyiben az eredmény 0 lenne, a tulajdonos nem tekinthető érdekeltnek sem a kidobásban, sem a kárelosztás-
ban, így ő releváns a lex Rhodia tényállása szempontjából.

100 A kifejezés megjelenési formái a D. 14, 2, 2 töredékben, pro portione, donec portionem, quae portio, pro portione. A cont-
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A következő lépésben a megmenekült dolgok értékének összegét kell alapul venni, s erre 
rávetíteni az egyes tulajdonosok portióját:

Portiotul.1 x Vmegmenekült dolgok
Portiotul.2 x Vmegmenekült dolgok
Portiotul.n x Vmegmenekült dolgok
Ez a szám azt mutatja, hogy ki milyen értékre tarthat jogosan igényt a megmenekült áruk-

ból, azok értékének hány százaléka illeti meg. Amennyiben az így kapott összeg meghaladja az 
adott tulajdonos megmenekült áruinak értékét (vesztes fuvaroztató), azaz neki kevesebb ma-
radt, mint amennyi „járna”, akkor ő jogosult e különbözetet követelni a többiektől. Amennyi-
ben az így kapott eredmény kevesebb, mint a tulajdonos megmenekült áruinak értéke (nyertes 
fuvaroztató), akkor nála többletről, superfluumról beszélhetünk, és a közös kárviselés értelmé-
ben e többletértékből a vesztes fuvaroztatókat kártalanítania kell. Így kívánja ugyanis az igaz-
ságosság, ami e szabály erkölcsi alapját adja, s amelyről Arisztotelész a következőképpen ír:

Az igazságosság tehát az az erény, amelynek alapján az igazságos emberről elmondhatjuk, 
hogy szabad elhatározásából igazságos dolgot cselekszik, s a javak elosztásában […] az ará-
nyosság szerinti egyenlőséget veszi figyelembe; s ugyanúgy jár el akkor is, ha másvalakiről van 
szó egy harmadikkal szemben. Az igazságtalanság […] pedig nem egyéb, mint a haszon és 
kár dolgában való túlzás, illetve hiányosság, ellentétben az arányossággal. […] [M]inthogy ami 
igazságtalan, az egyenlőtlen, világos, hogy ahol van egyenlőtlen, ott középnek is kell lennie. 
[…] S mivel az egyenlő a közép, az igazságos dolgot is valamelyes középnek kell tartanunk…101

A közös érdekből történő árukidobás nyomán kár dolgában egyes fuvaroztatóknál túlzás, 
árujukban aránytalan hiányosság keletkezik, míg mások ez által haszonra102 tesznek szert. A 
lex Rhodia kárelosztási szabályainak célja, hogy az egyenlő, azaz a közép felé mozdítsa el a 
megbomlott vagyoni egyensúlyt, helyreállítva ezzel az igazságosságot.

A szemléltetés megkönnyítését, s az állítás ellenőrzését egy fiktív példával igyekszem elő-
segíteni. Tegyük föl, hogy 5 kereskedő szállít a hajón gabonát, amelyet mindannyian 20-20 
HS103 értékben vásároltak. A hajó viharba kerül, és kettejük áruját fel kell áldozni, hogy a hajó 
megmeneküljön. A célkikötőbe megérkezve kárelosztásra kerül sor: a károsult tulajdonosok 
követelik a nekik járó részt.

Az eljárás első lépése az aestimatio: az odaveszett áruk becsértéke a beszerzési árral, 20 
HS-sal egyenlő, míg a megmenekült áru tekintetében az eladási ár, azaz 30 HS104 lesz a portio 
kiszámításának az alapja.

Vsum = (2 x 20 HS) + (3 x 30 HS)
Az így kapott, a kárelosztás alapjául szolgáló fiktív összeg tehát 130 HS. Ebből az egyes 

tulajdonosok része a következőképpen számítható ki:
a) vesztes fuvaroztató esetén:
 20 / 130 = 0,154 (15,4%)
b) nyertes fuvaroztató esetén:
30 / 130 = 0,23 (23 %)
A portiókat rávetítve a megmenekült áruk értékére (3 x 30 = 90 HS), a következő eredményt 

kapjuk:

ributio kiszámítását rövidebben elemzi Chevreau, Lex Rhodia 77 skk.
101 Vö. Arisztotelész, Nikomakhoszi Etika 1134a, 1131a, 1132a. Szabó Miklós fordítását idézi Jakab Éva, Szerzők, 

kiadók, kalózok, 61sk.
102 Szigorú, jogi értelemben haszon helyett talán helyesebb a damnum cessans, az elmaradt kár kifejezés.
103 Az epigráfiai forrásokban a rómaiak közhasználatú pénzneme, a sestertius pénznem HS jelöléssel szerepel.
104 Az 50%-os árrés Földi példája, aki meggyőzően indokolja is ezen arány realitását. Földi, Kereskedelmi jogintézmények, 

208. 313. lábjegyzet.
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a) vesztes fuvaroztató esetén:
0,154 x 90 = 13,86 HS
b) nyertes fuvaroztató esetén:
0,23 x 90 = 20,7 HS
A példa által felszínre bukkan, hogy a kétféle számítási mód a megmenekült áruk tulajdono-

sainak kedvez, hiszen ugyanannyi induló összegű áru mellett a kárelosztás eredményeképpen 
csupán részleges lucrum cessanst szenvednek el (0.3 értékben), míg a kidobott áruk tulajdo-
nosait a teljes lucrum cessanson felül 6,14 HS értékű damnum emergens is sújtja, a szabály tehát 
a gyakorlatban mégis arra sarkallhatta az áruk tulajdonosait, hogy a saját árujuk kidobását 
igyekezzenek elkerülni. Véleményem szerint ennek a szabálynak – s általa az arisztotelészi 
igazságosság korlátozott érvényesülésének – talán az lehetett az indoka, hogy valóban csak a 
legszükségesebb esetben kerüljön sor áru kidobására, a kidobásban nem, vagy csak kevésbé 
érdekelt tulajdonos ugyanis feltehetőleg az utolsó pillanatig igyekezett a kidobást elkerülni. 
Ezen felül a kártalanítást a minimumra szorító szabályozás visszatartó ereje feltehetően a 
csalárd kidobás visszaszorítását is célozta.

5. Milyen típusú károk számíthatók be?

A forráselemzés során a továbbiakban arra keresünk választ, hogy milyen típusú károk 
alapozhatták meg a kármegosztási igényt. Eltérően a korábban tárgyaltaktól, ehelyütt nem a 
károsult dolog minősége, hanem a károkozás körülményei alkotják az elhatárolási ismérvet.

5.1. A hajóban esett károk kérdésköre

A kármegosztás problematikája kapcsán vizsgálandó, hogy bele lehet-e számítani a hajóban 
esett károkat a közös kárba, és milyen esetben köteles a hajó tulajdonosa maga viselni a hajójá-
ban beállt kárt. A kérdés a Digestában először a Paulus105 ediktumkommentárjából származó 
fragmentumban bukkan föl.

Arra tekintettel, hogy a problémát felvető másik két jogász közül Papinianus Paulus kortár-
sa, Hermogenianus pedig szűk egy évszázaddal később tevékenykedett, a kompilátorok által 
követett sorrendet veszem alapul a téma elemzése során. 

(D. 14, 2, 2, 1 Paulus edictum. 34.)
Si conservatis mercibus deterior facta sit navis aut si quid exarmaverit, nulla facienda est collatio, quia 

dissimilis earum rerum causa sit, quae navis gratia parentur et earum, pro quibus mercedem aliquis acceperit: 
nam et si faber incudem aut malleum fregerit, non imputaretur ei qui locaverit opus. sed si voluntate vectorum 
vel propter aliquem metum id detrimentum factum sit, hoc ipsum sarciri oportet. 

Ha az áruk megőrzése mellett a hajó károsodik, vagy valamely felszerelést leszereltek róla, 
nincs közös hozzájárulás, mert különböznek egymástól azok a dolgok, amelyek a hajó céljaira 
vannak rendelve, és azok, amelyekért fuvardíjat fogadtak el, hisz ha a kovácsnak eltörik az 
üllője vagy a kalapácsa, a kárát nem számíthatja föl a munka megrendelőjének. De ha az ilyen 
kárt az utasok akaratából, vagy valamely félelem (rettegés) miatt okoztak, akkor a kárt meg 
kell téríteni. 

105 Iulianus Paulus remekjogász, Papinianus és Ulpianus kortársa, volt idő, hogy együtt tevékenykedtek a császári 
tanácsban. Mintegy 90 műve ismert, közülük kiemelkedik a Sabinus-kommentár és a jelen fragmentum forrásául 
szolgáló Edictum-kommentár.
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A jogtudós kommentárjában a vállalkozói szerződés, mégpedig a locatio conductio operis egy 
másik esetével von párhuzamot, és kijelenti, hogy főszabály szerint a hajóban esett károk 
megosztását a hajó tulajdonosa nem követelheti a fuvarozóktól, azt neki magának kell visel-
nie. A kár a vállalkozó érdekkörében keletkezik,106 a hajót a vállalkozás keretében neki kell 
fuvarozásra alkalmas állapotban tartania. Tekintettel arra, hogy a lex Rhodia, mint lex specialis 
alkalmazhatósági feltételei hiányoznak – hiszen nincs szándékos károkozás,107 mely a többiek 
érdekében történne – a tulajdonos viseli a kárt (casus nocet domino).

A forrás a károsult dologra nézve a fuvardíjfizetést emeli ki, mint a kockázatközösség fenn-
állását jelző elhatárolási ismérvet (differentia specifica). A kapitány (vállalkozó) kárának számít 
ugyanis minden olyan dologban okozott kár, amire vonatkozóan nem kötöttek locatio conducti-
ot. Tekintettel arra, hogy a locatio conductio operis és a locatio conductio rei is fogalmilag visszterhes 
ügylet,108 a vételárban való megegyezés hiányában nem jön létre,109 a jogtudós feltehetőleg a 
vállalkozói szerződés fennállásának indíciumaként hivatkozik a vételárra.

Az első fordulat a hajó károsodását említi, amely feltehetőleg nem szándékosan okozott 
kárra utal, így – amint majd a későbbiekben elemzésre kerül – a kármegosztás egyik előfel-
tétele eleve kiesik. A leszerelés tekintetében a szöveg kissé lakonikus, a leszerelés céljáról, 
körülményeiről nem szól, a szándékosság itt azonban megjelenik.110

A fragmentum második mondata a főszabályhoz képest kivételt111 állapít meg, méghozzá 
két alternatív feltétel teljesülése esetén. 

Amennyiben az utasok követelik, hogy áruk kidobása helyett a hajóban okozzák a kárt, 
például nehéz orrdísz leszerelésével vagy felszerelés kidobásával, a lex Rhodia szabályai alkal-
mazhatók. A forrás alapján többféle helyzetet is felvázolhatunk. Lehetséges, hogy a kapitány, 
szakmai szempontokat mérlegelve, illetve megkövetelt hozzáértése (peritia)112 alapján nem látja 
szükségesnek áruk, illetve felszerelés kidobását, az életüket féltő utasok azonban e károkozás-
ra kényszerítik a vállalkozót. Felmerülhet, hogy a hajó valóban túl van terhelve, s a kapitány 
elrendeli áruk kidobását, az utasok azonban arra utasítják, hogy áruik helyett a hajó valamely 
súlyos felszerelését, alkatrészét dobják le, hogy a rakomány ily módon sértetlen maradjon.

A másik feltétel, hogy valamely komoly veszélytől való félelem következtében kerüljön sor 
a károkozásra. A szövegben szereplő metus kifejezés több kontextusban is előfordul a római 
jogban, jelenthet ettől függően megfélemlítést113 és valamifajta alapos félelmet114 is.  Jelen 
forrás tekintetében az utóbbi értelmezési lehetőség tűnik meggyőzőbbnek. Annál is inkább, 
mert ez szép elhatárolást jelentene a teljesen alaptalanul, önkényesen okozott kártól, amit 
teljes mértékben az okozónak kellene megtérítenie a deliktuális keresetet biztosító lex Aquilia 
alapján.115 A veszélytől való félelem kitétel azt sugallja, hogy valamilyen be nem következett 

106 Sphärentheorie, a munkajogban jellemző alapelv, a római locatio conductiótól a BGB 645. § (1) bekezdéséig (Verant-
wortlichkeit des Bestellers) érezteti hatását.

107 E mozzanat jelentőségéről lásd később.
108 Földi-Hamza, A római jog, 527.
109 Molnár, Fejezetek2, 23sk
110 Szabó Pál szerint kikötőben várakozó hajókról szokás volt a kormánylapátot és a kötélzetet, vitorlát leszerelni, 

feltételezése szerint a forrás erre utalhat. Szabó, Lex Rhodia, 2.
111 Feltehetően speciálisan csak a tengeri fuvarozásra érvényes szabályok ezek, bár a megrendelő utasítása bizonyos 

keretek között esetleg exculpatióra adhatott lehetőséget más vállalkozóknak is. A szabály a hatályos hazai jogban is 
megjelenik, vö. Ptk. 392. § (3).

112 Molnár, A római magánjog felelősségi rendje, 101 és 163skk.
113 Földi-Hamza, A római jog, 475.
114 Földi-Hamza, A római jog, 482.
115 Az actio legis Aquiliae esetében a károkozónak a dolog egy évre visszamenő legmagasabb értékét kellett megfizet-

nie, pönális jelleget kölcsönözve ezen actionak. A meg nem rongált, de a tengerbe dobott dolog esetén utilis actio 
adható. Molnár-Jakab, Római jog, 326 sk.
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veszélyhelyzetről lehet szó, hiszen egyébként annak elhárítását említené a szöveg. Ilyen lehet 
például, amikor egy közeledő vihar miatt vágnak le a vitorlából, azonban a vihar végül elkerüli 
a hajót. Olyan eset is elképzelhető, hogy egy kalózhajónak vélt másik hajó elől igyekeznek 
elmenekülni, s a gyorsabb siklás érdekében szabadulnak meg a berendezés egyes súlyosabb 
tárgyaitól. Álláspontom szerint egy lehetséges értelmezése a forrásnak, hogy a jogtudós az 
ilyen, kármegelőző jelleggel a hajóban okozott károkat bevonja a lex Rhodia hatálya alá (interp-
retatio extensiva). Ennek az lehet a jogpolitikai indoka, hogy az alapos okkal végrehajtott áruki-
dobásból eredő károkat megosztását a tényleges veszélyhelyzet bekövetkezésétől függetlenül 
követelni lehessen. 

A kérdés szempontjából releváns következő forráshely Papinianus116 responsumából került a 
Digestába:

(D. 14, 2, 3 Papinianus 19 resp.)
Cum arbor aut aliud navis instrumentum removendi communis periculi causa deiectum est, contributio 

debetur. 
Ha az árbocot, vagy a hajó más felszerelését közös veszély elhárítása érdekében eltávolítják, 

azt meg kell téríteni.
A fragmentum igen tömören fogalmaz, kevésbé mutatja a római jog kazuisztikus jellemzőit, 

meglehetősen absztrakt megfogalmazásban állapítja meg a hajóban esett károkra vonatkozó 
szabályt. Kármegosztásnak e textus tükrében akkor van helye, ha az alábbi négy konjunktív 
feltétel fennáll: a) közös veszély fennállása alatt (objektív tényállási elem, ezen belül egy szi-
tuációs ismérv, amely helyet és időt határoz meg); b) a közös veszély elhárítása érdekében 
(szubjektív tényállási elem, célzat); c) szándékosan (további szubjektív tényállási elem); d) 
eltávolítanak valamit, azaz kárt okoznak (objektív tényállási elem, eredmény).

Láthatjuk, hogy az itt vázolt alkalmazhatósági feltételek megegyeznek az árukra vonatkozó 
feltételekkel, az tehát, hogy a kárelosztás feltételeinek megfelelő kár kinek az érdekkörében 
keletkezik, e tekintetben nem bír relevanciával. 

A következőkben elemzett szöveg Hermogenianus117 gyűjteményéből származik:
(D. 14, 2, 5 Hermogenianus 2 epitomarum)
Amissae navis damnum collationis consortio non sarcitur per eos, qui merces suas naufragio liberaverunt: 

nam huius aequitatem tunc admitti placuit, cum iactus remedio ceteris in communi periculo salva navi consul-
tum est. 1. Arbore caesa, ut navis cum mercibus liberari possit, aequitas contributionis habeit locum.

Ha a hajó elsüllyed, a károk felosztásához nem kell hozzájárulnia azoknak, akik a hajótörésből 
áruikat kimentik: mert ez a méltányosság csak akkor alkalmazható, ha a kidobás a többiek érde-
kében, közös veszély ellenében történt, és a hajó megmenekült. 1. Ha az árbocot levágták, hogy 
a hajó és a rakomány megmeneküljön, a méltányosság alapján a kármegosztásnak helye lesz.

A töredék principiumának tényállása szerint a hajó elsüllyedt, az áru egy részét azonban a 
tulajdonosnak sikerült a hajótörésből (a süllyedő vagy elsüllyedt hajóból) kimentenie. A töb-
bi tulajdonos, esetleg a hajó kapitánya a lex Rhodia szabályaira hivatkozik, és kármegosztást 
kér. A jogtudós azonban megállapítja, hogy a kármegosztás alkalmazhatóságának feltételei 
hiányoznak. Indokolásában meg is határozza e feltételeket. A papinianusi forráshoz hason-

116 Aemilius Papinianust az öt remekjogász legkiválóbb tagjának tartották, lakonikus stílusa miatt azonban nehezebb 
értelmezni, így kevesebb fragmentum származik tőle a Digestában, mint Ulpianustól vagy Paulustól. Septimus 
Severus alatt, 205-től praefectus praetorio tisztségben tevékenykedett, a birodalom polgári közigazgatását irányította. 
Caracalla 212-ben kivégezte. Legjelentősebb művei a Questionum libri és a jelen forrásban is felbukkanó Respon-
sum libri XIX. 

117 Kr. u. III. századi jogtudós, aki a Diocletianustól (284–305) kezdve kiadott császári rendeleteket gyűjtötte össze, 
illetve kivonatolta. Jelen fragmentum forrása a 6 kötetes Iuris epitomae 2. könyve, művei a Digestában több mint 
100 helyen jelennek meg, karrierje során volt praefectus praetorio, proconsul és praefectus urbi is.
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lóan megjelenik a) a szándékos magatartás, a kidobás követelménye, amelynek b) a többiek 
érdekében, c) közös veszély idején d) s annak elhárítása érdekében kell történnie, azonban 
a hajó megmenekülésének követelményével egy újabb objektív tényállási elem, eredmény is 
megjelenik a feltételrendszerben. 

Tekintettel arra, hogy az első paragrafus gyakorlatilag az ismertetett, s hozzávetőleg egy 
évszázaddal korábban született papinianusi szöveg reiterációja, a hajó megmenekülése, mint 
feltétel pedig már Alfenus118 Digestájában megjelenik, s a Paulus által epitomált formában 
a justinianusi Digestában is megtalálható,119 álláspontom szerint a hermogenianusi töredék 
redundáns, jelenléte a törvénykönyvben nem indokolt.

Az elemzett szövegek alapján a hajó tekintetében a kármegosztás lehetősége öt konjunktív 
feltétel teljesülése esetén nyílik meg: a) kár bekövetkezése (damnum emergens);120 b) szándékos 
károkozás; c) közös veszély; d) a károkozás célja az e veszélytől való megmenekülés; e) a hajó 
megmenekül.

A következő jogeset elemzése során a fent felállított feltételrendszert tesztelve vizsgálom 
meg a tényállást, s az így kapott eredményt vetem össze a jogtudós válaszával.

(D. 14, 2, 6 Iulianus 86 Digesta.)
Navis adversa tempestate depressa ictu fulminis deustis armamentis et arbore et antemna Hipponem de-

lata est ibique tumultuariis armamentis ad praesens comparatis Ostiam navigavit et onus integrum pertulit: 
quaesitum est, an hi, quorum onus fuit, nautae pro damno conferre debeant. respondit non debere: hic enim 
sumptus instruendae magis navis, quam conservandarum mercium gratia factus est. 

Egy viharba került hajó kötélzetét, árbocát és vitorláját villám égette meg. Miután Hippo ki-
kötőjében sietve egy szükségárbocot szereltek rá, folytatta útját Ostiába, ahová rakományával 
biztonságban és épségben eljutott. Az a kérdés, hogy azoknak, akiké áruk voltak, hozzá kell-e 
járulniuk a kapitány kárához. Azt válaszolta, hogy nem kell, hisz ez a kiadás inkább a hajó 
rendbehozatalát szolgálta, nem pedig a rakomány megmentését.

A Iulianustól121 származó jogeset tényállását a következőképpen rekonstruálhatjuk: egy 
árukkal megrakott hajó heves viharba került, és a viharban a vitorla és az árboc villámcsapás 
következtében leégett, de végül a hajó és az áruk is megmenekültek. Vitorla és árboc nélkül 
viszont úti céljukat, Róma kikötőjét nem érhették volna el, így kikötöttek az észak-afrikai 
kikötőben, Hippoban,122 ahol a kapitány intézkedett a hajó rendbehozatalának ügyében. A 
hajó ily módon továbbindulhatott, s sikeresen meg is érkezett Ostiába. A kapitány feltehetően 
megkísérelte áthárítani a szükségjavítás költségeit (legalább részarányosan) az áruk fuvaroz-
tatóira. Feltételezhetően arra hivatkozhatott, hogy a kár a viharban vis maior (tengeri veszély) 
következtében keletkezett, illetve a vitorla rendbehozatala közös érdek volt, hiszen e nélkül 
útjukat nem folytathatták volna.

A kármegosztási szabályok alkalmazhatóságának tekintetében vizsgáljuk meg a jogesetet a 
fent meghatározott feltételek tükrében. A kár bekövetkezése teljesül (a), a szándékos károko-
zás feltétele viszont elesik (b), hiszen a villámcsapás klasszikus vis maior,123 véletlen esemény. 

118 Alfenus Varrus Servius tanítványa, Kr.e. 39-ben consul suffectus, jogesetmegoldásokat tartalmazó gyűjteménye elő-
ször viseli a Digesta nevet. Földi-Hamza, A római jog, 87.

119 D. 14, 2, 7.
120 Indokolást lásd később.
121 P. Salvus Iulianus a II. század kiemelkedő szabiniánus jogtudósa. 148-ban proconsul, később pedig a praefectus urbi 

tisztséget is betöltötte. Nevéhez fűződik az Edictum Perpetuum szerkesztése, s egy 90 könyvből álló Digesta össze-
állítása. Az itt elemzett forrás e mű 86. könyvéből került a iustinianusi Digestába.

122 Az ókori Hippo a mai Algéria területén, Annaba város közelében helyezkedett el, s egyike volt a két nagy 
Észak-Afrikai kikötővárosnak.

123 Casus qui resisti non potest, azaz olyan véletlen esemény, amelyet elhárítani nem lehet (D. 19, 2, 15, 2). Molnár-Jakab, 
Római jog, 250.
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Vizsgáljuk azonban meg a többi feltételt is: a közös veszély fennállása megállapítható (c), a 
vihar communis periculumnak minősül (vö. D. 14, 2, 2, 1), szándékos károkozás hiányában azon-
ban a célzatosság is szükségképpen hiányzik124 (d), míg az alkalmazhatóság ötödik feltétele, a 
hajó megmenekülése (e) teljesül. Tesztünk konklúziója tehát az, hogy a szándékosság hiánya 
miatt a lex Rhodia kármegosztási szabályai nem alkalmazhatók.  Ha a vitorlát és az árbocot 
nem villámcsapás semmisítette volna meg, hanem az utasok vágatták volna ki a hajó köny-
nyítése céljából, akkor a hiányzó feltétel teljesül, és alkalmazni lehetne a lex Rhodia szabályait.

A jogtudós is a fenti megállapításra jut, indokolásában azonban eltér. Iulianus a célzatosság 
síkján zárja ki a kármegosztást, s az érdekszféra-elvre hivatkozik. Véleményem szerint az 
érvelés találó és gyakorlatias, dogmatikailag azonban helytelennek tartom a kijavítás céljának 
vizsgálatát, ami egyébként a kapitány szerződésszerű teljesítése. Ha ugyanis nem javíttatta 
volna ki a hajót, akkor nem tudott volna továbbhajózni. Ennek következtében az árukat másik 
hajóra kellett volna átrakni, az első hajó kapitánya pedig elesett volna a fuvardíjtól (eredmény-
kötelem). Helyesebbnek vélem tehát a károkozás módját és célját vizsgálni, már csak azért is, 
mert e károkozás egyenes következménye a kijavítási költségek felmerülése.

5.2. A kalóztámadással kapcsolatos károk

A tengeri veszély egy tipikus esete a korban a kalóztámadás, s a következő forrás tükrében 
az lesz a vizsgálat tárgya, hogy e vis maiornak minősülő esemény milyen esetben alapozhat meg 
közös hozzájárulást.

(D. 14, 2, 2, 3 Paulus libro 34 ad edictum.)
Si navis a piratis redempta sit, Servius Ofilius Labeo omnes conferre debere aiunt: quod vero praedones 

abstulerint, eum perdere cuius fuerint, nec conferendum ei, qui suas merces redemerit.
Ha a hajót kalózoktól kellett kiváltani, Servius, Ofilius és Labeo is azt mondja, hogy min-

denkinek hozzá kell járulnia (a váltságdíjhoz). Amit viszont fosztogatók vesznek el, a kárt az 
viseli, akié (a dolog) volt, és akkor sem kell hozzájárulni neki (fizetni neki), ha az áruit kiváltja.

A jogeset iskolapélda jellegű, feltehetően jogászok generációi csiszolták jogérzéküket, elha-
tárolási készségüket ilyen, és ehhez hasonló példák megoldása által. 

A szöveg több tényállási variációt is bemutat. Első esetben a hajót kalózok ejtik fogságba, 
s a szabadon engedés feltételéül váltságdíjat követelnek. A váltságdíjat azonban nem közösen 
fizetik meg, hanem csupán néhány utas adja össze. A célkikötőbe érve azok a kereskedők, akik 
a váltságdíjat megfizették, követelik a többiektől, hogy a rájuk eső részt fizessék meg.

A második tényállás-variációban a hajóra fölsettenkedő tolvajok, vagy a hajóra erőszakkal 
felmászó rablók visznek el értékes dolgokat a hajóról, a károsult tulajdonos pedig igyekszik 
kárának megosztását kikényszeríteni.

Egy további lehetséges variáció szerint a tolvajok vagy rablók a zsákmányolt dolgot nem 
adják el harmadik személynek, hanem bizonyos összegű váltságdíjhoz kötik a visszaadását, a 
tulajdonosuk pedig a kiváltás mellett dönt, s ezt a kiadást igyekszik lex Rhodiára hivatkozással 
közös kár címén a többiektől követelni.

Az első esetet vizsgálva megállapítható, hogy a forrás az elháríthatatlan erőhatalomnak 
minősülő kalóztámadás következtében fizetett váltságdíj tekintetében alkalmazhatóvá teszi 
a kármegosztás szabályait. A megszabaduláshoz (sőt, adott esetben az életben maradáshoz) 
fűződő közös érdek egyértelmű, iactusról azonban nem beszélhetünk, így az alkalmazhatóság-
hoz szükséges e kivétel deklarálása. A példában tehát a lex Rhodia kármegosztási szabályainak 
alkalmazhatóságával kapcsolatos újabb kiterjesztő értelmezést tapasztalhatunk.

124 Nagy Ferenc, A magyar büntetőjog, 128.
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Felmerülhet a fent tárgyalt, szükségárboccal kapcsolatos kiadások (D. 14, 2, 6) és a kaló-
zoknak fizetett váltságdíj elhatárolásának szükségessége, hiszen mindkét esetben egy olyan 
költségről van szó, amely vis maior okán következett be, kifizetése önkéntes, de a hajó célba 
jutásához elengedhetetlen. Álláspontom szerint az ehelyütt vizsgált esetben a locatio conductio 
operarum125 kapcsán alkalmazott érdekkör-elv az egyetlen elhatárolási ismérv, ami a vállalkozási 
szerződésnek a hajófuvarozás során alkalmazott változatainál (l.c. operis és l.c. rei) általában 
nem jut szerephez. Véleményem szerint éppen emiatt volt szükség az itt bemutatott kivétel 
törvényben történő deklarálására. Autentikus kiterjesztő értelmezésről van tehát szó, azonban 
a jogtudós hangsúlyozza, hogy ez megszorítóan értelmezendő, s a közös érdek nélküli, illetve 
nem önként átadott dolgokra nem vonatkozik. 

A további tényállás-variációkban megjelenő erőszakos, csapatban fosztogató rablók káro-
kozása szintén vis maior,126 a fölsettenkedő tolvajé casus minornak minősül.

Előbbi esetben az ellenállhatatlan erőhatalom feltétele teljesül, de a kárt a tulajdonos nem 
a többiek érdekében, s nem akarattal szenvedte el. Mivel az esetre semmilyen lex specialis nem 
vonatkozik,127 a főszabály szerint kell megítélni, a kárt a tulajdonos viseli.

A lopásból eredő károk esetében a fentieken túl a vis maior követelménye sem teljesül, így az 
ilyen károkra semmiképpen sem alkalmazhatóak a lex Rhodia rendelkezései.

6. Biztosítékok 

A feláldozott áruk tulajdonosai részéről jelentkező kármegosztási igény a jogintézmény jellegé-
ből fakadóan nem közvetlenül volt kikényszeríthető, annak érvényesítése más személy cselekvésé-
től függött. Ennek kapcsán tűnik célszerűnek a követeléshez kapcsolódó biztosítékok áttekintése.

6.1. A ius retentionis 

(D. 14, 2, 2, 3 Servius libro 34 ad edictum.)
Servius quidem respondit ex locato agere cum magistro navis debere, ut ceterorum vectorum merces retineat, 

donec portionem damni praestent. immo etsi non retineat merces magister, ultro ex locato habiturus est actio-
nem cum vectoribus

Servius responsumában kimondja, hogy (a károsult tulajdonosoknak) ex locato kell perelnie a 
hajóskapitánnyal, hogy az mindaddig tartsa vissza a többi fuvaroztató áruit, amíg a kár rájuk 
eső részét meg nem fizették. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy ha nem is tartja vissza az 
árut a hajóskapitány, a fuvaroztatók ellen mégis megadjuk neki ex locato a keresetet.

A szövegből kitűnik, hogy a hajóskapitány ius retentioval bír a fuvarozási szerződéssel kap-
csolatban bírlalatába került dolgokra vonatkozóan,128 amely jogot azonban nem a saját érde-
kében gyakorolja, arra a károsult tulajdonosok perrel rászoríthatják.129

125 Molnár-Jakab, Római jog, 303sk.
126 A csoportos rablóbanda fosztogatása vis maior vö. Molnár-Jakab, Római jog, 250.
127 Bár a szabály formailag lex specialisnak tűnhet, valójában csupán megállapító értelmezésről (interpretatio declarativa) 

van szó, amely a kalóztámadással kapcsolatos kiterjesztő értelmezés határait állapítja meg a leghasonlóbb olyan 
esetre utalva, ahol az már nem érvényesül.

128 Ma a Ptk. már a visszatartási jognál erősebb zálogjoggal ruházza fel a fuvarozót a fuvardíj és költségek erejéig azokon 
a dolgokon, amelyek a fuvarozással kapcsolatosan birtokába kerültek (Ptk. 499. § (2)) azonban pl. a felelős őrzés 
(Ptk. 196. § (1)) illetve a tilosban talált állat (Ptk. 105. §) vonatkozásában a visszatartási jog máig élő jogintézmény.

129 Bürge, Retentio, 206-210 kiemelten foglalkozik a ius retentionis érvényesítésével a lex Rhodia kapcsán, és hangsúlyoz-
za, hogy a visszatartási jognak valószínűleg ez a legrégebbi előfordulása (l. különösen 206).
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A második mondat azt deklarálja, hogy amennyiben a hajóskapitány az árukat valamilyen 
okból mégsem tartja vissza, ettől még a kármegosztás kikényszerítésére irányuló kereset a 
károsultak rendelkezésére áll.130

Több oka is lehet annak, hogy a kapitány nem tartja vissza a célkikötőben a megmenekült 
vagyontárgyakat.

Előfordulhat, hogy az utasnak számos ékszere volt, áruja viszont egy sem, ilyen esetben 
nem valószínűsítem, hogy a kapitánynak joga lett volna például egy egyedi pecsétgyűrűt a 
tulajdonosával levetetni, s a kármegosztási folyamat végéit magánál tartani.

Elképzelhető olyan eset is, hogy a kármegosztási igény érvényesítése előtt kiadja a kapitány 
valakinek az áruját, például egy közbülső kikötőben, eladás céljából. Amennyiben a kapitány 
rosszhiszeműen adja ki valakinek az áruját, hogy azzal összejátszva kivonja őt a kármegosztás 
terhe alól, az ebből eredő károkért teljes helytállással tartozik.

Megemlítendő még a szövegben szereplő ex locato kitétel, amely arra az esetre utal, amikor 
a fuvaroztató locatio conductio rei formájában szerződött, ilyenkor ugyanis a kapitány a bébeadó 
(locator) jogállásába került. Tágabb értelemben azonban magában foglalja azt az esetet is, ami-
kor a kereskedő a locatio conductio operis keretében szerződött a fuvarozóval. Ilyenkor a kapitány, 
mint vállalkozó (fuvarozó) volt a conductor, és a károsultak igényeinek érvényesítéséhez a vál-
lalkozói szerződésből következően az actio conducti állt rendelkezésére. A forrásban szereplő 
kifejezés tehát helyesen úgy értelmezendő, hogy a kapitány perelhet a „vállalkozói szerződés 
alapján”.

6.2. A kapitány helytállási kötelezettségének vizsgálata

Kérdés, hogy mi történjék akkor, ha a kapitány nem tudja behajtani a megmenekült áruk 
tulajdonosaitól a hozzájárulás rájuk eső részét. Tekintettel arra, hogy egymástól független 
keresetekről van szó, ipso iure nem mentesül az utasok insolventiája vagy a hozzájárulás kikény-
szerítésének sikertelensége esetén a fizetési kötelezettség alól.

(D. 14, 2, 2, 6 Paulus libro 34 ad ed.)
Si quis ex vectoribus solvendo non sit, hoc detrimentum magistri navis non erit: nec enim fortunas cuiusque 

nauta excutere debet.
Amit a fuvaroztatók nem fizetnek meg, az nem lesz a hajóskapitány kára: a hajós ugyanis 

nem köteles fölmérni mindenkinek a vagyoni helyzetét.
E töredék tényállásában az árukidobást követően a károsult fuvaroztatók a fuvarozási il-

letve vállalkozói szerződésből származó keresettel fordultak a kapitány ellen, követelve a kár 
mértékének megfelelő hozzájárulást, illetve annak behajtását. A kapitány a rendelkezésére 
álló keresettel kísérelte meg az árujukkal megmenekülő kereskedőktől a hozzájárulást kikény-
szeríteni, azonban ez végül nem sikerült neki. Tekintettel arra, hogy a károsult fuvaroztatók 
keresete formáljogilag független a kapitány keresetétől, felmerült a kérdés, hogy ilyen esetben 
a kapitányt az ellene indított kereset alapján marasztalni lehet-e a kármegosztás összegében.

A kérdés vizsgálatakor arra juthatunk, hogy a megmenekült áruk tulajdonosai feltehetően 
csalárd módon vonták ki magukat a fizetés alól. Ennek oka, hogy a lex Rhodia alapján fize-
tendő hozzájárulás mértéke mindig egy arányszámmal számítható ki, s így összege soha sem 
haladhatja meg a megmenekült áru értékét (vö. 3.4. fejezet). Amennyiben tehát teljesíteni 
kívántak volna, az áruk eladásából befolyó összegből ezt megtehették volna.

130 Már Wieacker, Iactus, 530 hangsúlyozta, hogy a hajón árukat szállító kereskedők kockázati közösséget (Gefahrenge-
meinsachft) képeztek; hasonlóan Honsell, Quod interest, 147 sk.
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E megállapításnak azonban némileg ellentmond a jogász indokolása, amelyben arra hivatko-
zik, hogy a kapitánynak nem kötelessége a fuvaroztatók és az utasok vagyoni helyzetének vizs-
gálata, mielőtt szerződésre lép velük, így felelősséggel sem tartozhat azok fizetőképességéért.

Perjogi szempontból úgy vélem, hogy a kapitány a kármegosztásra kötelezettek nemfizeté-
sével kapcsolatos mentességi szabály alapján exceptiót kap a sikertelen behajtás esetén az ellene 
irányuló károsultak keresetével szemben.

Ilyenkor a kárt az árukidobással érintett tulajdonosok nem tudják másra áthárítani, így belép 
a casus nocet domino elve, és a kárt maguknak kell viselniük.

6.3. A iactus elhatárolása a derelictiótól 

Az áruk tengerbe dobása tekintetében felmerül, hogy mi a jogi sorsa a hajóból kidobott, 
majd valahol partra sodort áruknak. A forrás a következőképpen foglal állást: 

D. 14, 2, 2, 8 Paulus libro 34 ad ed.
res autem iacta domini manet nec fit adprehendentis, quia pro derelicto non habetur
Amit ledobnak, a tulajdonosáé marad, nem lesz azé, aki birtokba veszi, mert (a kidobás) 

nem tekinthető derelictiónak.
A jogász megállapításából visszakövetkeztethető tényállás szerint a viharba került, vagy 

egyéb tengeri veszély által fenyegetett hajó utasai árukidobás mellett döntöttek. Az ókori vi-
szonyoknak megfelelően a hajósok igyekeztek a partvonal mellett hajózni, így a kidobott áruk 
feltehetően a közelben, például egy kis szigeten partra vetődtek. Ezeket a látszólag gazdátlan 
dolgokat szedték azután a sziget lakói. A vihar elültével az áruk tulajdonosai azután felkutatták 
kidobott dolgaikat, és visszakövetelték azoktól, akik összeszedték azokat.

A árujukat visszaszerezni igyekvő tulajdonosok és a sziget lakói között jogvita keletkezett. 
Előbbiek feltehetően a tulajdonjogukra hivatkoztak, míg utóbbiak szerint a kidobott dolog res 
nullius, s ők a partra vetett javak összeszedésével tulajdont szereztek rajta.

A forrás e jogi problémára reagál, a szükséghelyzetben végrehajtott árukidobás és a tulaj-
donjogot szüntető131 elhagyás viszonyát rendezi. 

A kérdés felvetését nem csupán dogmatikai, hanem nagyon is gyakorlatias okok indokolták. 
Már a Kr.u. I. századból maradtak fenn források arra nézve, hogy egyes Égei-tengeri szigetek 
szokásjoga nem tiltotta a partra mosott áruk eladását, sőt, azok begyűjtését a „part jogának” 
tartották, s fontos megélhetési forrásuk volt.132

A római jogi felfogás szerint, bár iactus esetén az áru tulajdonosa önként mond le a birtoklás 
egyik esszenciális eleméről, a corpus, azaz a testi ráhatás lehetőségéről, mégis a nélkül teszi 
ezt, hogy a dolog tulajdonjogával fel kívánna hagyni. Szemléletes példával erősíti meg ezt a 
nézőpontot a tituluson belül egy másik, Miniciustól származó, s Papinianus által ránk maradt 
töredék:

D. 14, 2, 8 Papinianus 2 ex Minicius.
Qui levandae navis gratia res aliquas proiciunt, non hanc mentem habent, ut eas pro derelicto habeant, 

quippe si invenerint eas, ablaturos et, si suspicati fuerint, in quem locum eiectae sunt, requisituros: ut perinde 
sint, ac si quis onere pressus in viam rem abiecerit mox cum aliis reversurus, ut eandem auferret.

131 A kérdésben nem egységes a romanisták álláspontja, a szabiniánus iskola szerint az elhagyással a dolog uratlanná 
válik, megszűnik fölötte a tulajdonjog. Ezzel szemben a prokuliánusok szerint az elhagyással a dolog csupán 
okkupálhatóvá válik, azonban egészen addig, míg ezt nem teszi meg valaki, az elhagyó tulajdonában marad. Föl-
di-Hamza, A római jog, 333.

132 Az egyik ilyen forrás szerzője Scribonius Largus, Claudius császár bizalmasa, foglalkozását tekintve orvos, legfon-
tosabb műve a Compositiones című receptúra-gyűjtemény. Wagner, Die Lex Rhodia, 359 és hasonlóan Földi-Hamza, 
A római jog, 332. 11. lábjegyzet.
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Akik valamit a hajó könnyítése céljából kidobnak, nem az a szándékuk, hogy derelinkválják 
azokat. Ellenkezőleg, ha bárhol megtalálnák őket, elvinnék, és ha feltételeznék, hogy merre 
vetődhetett partra, elmennének érte és összeszednék; ugyanúgy, mint aki túl nagy terhet cipel-
ve ledob valamit az út szélére, hogy rövid idő múlva többedmagával visszatérve elvigye azt. 

A szükséghelyzetben, kárenyhítési céllal végrehajtott kidobást jogilag többféleképpen ér-
telmezhetjük. 

Az egyik álláspont, hogy ilyen esetben solo corpore birtokvesztésről van szó.133 Tekintettel 
arra, hogy az animus derelinquendi hiányzik,134 a dolog tulajdonosa nem kíván felhagyni a dolog 
tulajdonjogával, az nem válik uratlanná.

Egy másik megközelítés is meggyőző, főleg a part közelében kidobott, illetve a felszínen 
lebegő áruk vonatkozásában. E nézet szerint még a corpus sem véglegesen szűnik meg, mint 
a tenger fenekére süllyedő kupa esetében, hanem csupán időlegesen, hiszen a rövid időn 
belüli visszaszerzés, a testi ráhatás lehetősége a vihar elültével megnyílik az áruk tulajdonosai 
számára.

Bármelyik érvelést fogadjuk is el, mindkettőből az következik, hogy a kidobás nem mi-
nősül derelictiónak. A tengerparton a hajótörés után gyorsan összeszedett dolog az eredeti 
tulajdonosé marad, azon foglalással nem lehet tulajdont szerezni. A parton összeszedett135 
idegen dolog haszonszerzési céllal (animus lucri faciendi)136 történő elvétele ebből következően 
lopásnak minősül.137

A lopott dolog, e minőségéből következően jóhiszemű harmadik személy által sem elbirto-
kolható, az eredeti tulajdonos tulajdonjoga marad fenn rajta.138

A Digesta több helyen szigorú poenalis rendelkezésekkel is megerősíti e szabályt: vagyo-
ni büntetésként az igény érvényesíthetőségének megnyílásától számított egy évig négyszeres 
értékre, quadruplumra menő kereseted ad,139 hasonlóan a lopás minősített esetéhez, a tetten 
ért lopáshoz (furtum manifestum). Egyéb büntetésként pedig az elkövető személyi státusa és 
az ellopott dolog értéke függvényében botozás, korbácsolás, 3 évig tartó száműzetés illetve 
bányamunkára kötelezés büntetések kilátásba helyezésével.140

IV. A kárelosztási szabályok továbbélése

A lex Rhodia máig jelentős hatással van a különböző országok jogrendszereire, illetve a 
nemzetközi jogra is.141 Az 1160 körül, Aquitániai Eleonóra angol királyné által kiadott Olé- 
roni Tekercsekkel (Rôles d’Oléron)142 a francia és angol területekre is beszivárgott e tengeri jogi 
felelősségi forma,143 amely azután a Flamand és Holland vidékeken is elismert jogforrássá 

133 Molnár-Jakab, Római jog, 182.
134 Az animus derelinquendi kifejezésének fontosságát hangsúlyozza Pókecz Kovács, Les problèmes du ‘iactus’, 178.
135 A hajótörésből származó dolgok elvétele lopás, vö. D. 47, 9, 1, 5. „si quid ex naufragio”.
136 D. 47, 2, 1, 3.
137 D. 47, 2, 43, 11.
138 Erdődy, A dolgok elhagyásának kérdéseiről, 138.
139 D. 47, 9, 1 pr.
140 D. 47, 9, 4, 1.
141 Az ókori recepció jelenségét részletesen elemzi Amelotti, L’epigrafe, 80 skk. és Chevreau, Lex Rhodia, 67 skk. Ezzel 

a kérdéssel jelen tanulmányban nem foglalkozom részletesebben.
142 A Lex Rhodia a VIII. és IX. cikkekben került inkorporálásra. http,//www.admiraltylawguide.com/ 

documents/oleron.html (2012. 05.05.).
143 Niekerk, Development, 61.
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vált.144 A közös hajókár átfogó törvényi szabályozásának kidolgozása XIV. Lajos uralkodása 
alatt történik meg, 1681-es rendelete (Grande Ordonnance de la Marine d’Août) alapul szolgált az 
európai országok kodifikációjához. Az 1750-es évekre elkészültek Hamburg, Poroszország, 
Dánia, Svédország, Spanyolország tengeri jogi kódexei, és Amszterdam, Rotterdam és Midd-
leburg is hatályba léptették hasonló rendeleteiket. A napóleoni Code de Commerce ugyan kissé 
más utat követett, de az európai irány egyértelműen kialakult, s később e főáramba csatlako-
zott a francia szabályozás is.145

A hasonló szisztéma mellett azonban abban nem volt egységes a különböző nemzeti jogok 
gyakorlata, hogy pontosan milyen károk, költségek képezhetik a közös kárt, s melyek nem. 
Az angol – közvetve tehát a rhodoszi – hajózási kultúra és szabályozás átvétele egyértelműen 
kitűnik az amerikai legfelsőbb bíróság, a Supreme Court 1869-es, a Star of  Hope-ügyben 
hozott ítéletéből, amely a közös kárt a következőképpen igyekszik definiálni és kategorizálni:

Közös kárnak nevezzük azt, amikor többek közös tengeri vállalkozásuk146 során megtérítik 
azt a kárt, amit a rakomány egy részének önkéntes feláldozása okán szenvedett valamelyik 
társuk avégett, hogy a hajón tartózkodók életét és a maradék rakományt megmentsék. Közös 
kár továbbá az ilyen célból valamelyiküknél keletkezett rendkívüli mértékű költség is, amely a 
közös érdeket szolgálja.147

Láthatjuk, hogy a közös kár fogalmának folyamatos bővülésével állunk szemben.148 Míg az 
eredeti görög szabály kezdetben csupán a konkrétan kidobott árukra (iactu mercium) vonatko-
zott, az azt átültető római törvény már mindenképpen ide sorolta a hajó valamely részének 
közérdekből való leszerelését, hátrahagyását és a kalózoknak fizetendő váltságdíjat is. A XVI. 
századra már a konkrét káresemények nevesítése, felsorolása helyett a károkozás módjára és 
céljára utalással, absztrahált formában jelenik meg a szabály.149 

1. Hazai vetület

„A tengerhajózási üzemág – jóllehet Magyarországnak nincs tengerpartja – jelentős árufuvaro-
zást végez a világtengereken” írja Perkovácz Bódog 1981-ben,150 s a közös kárviselés szabá-
lyozásának dogmatikai érdekességén túl ezen állítás is megalapozza, hogy e témával röviden 
ehelyütt is foglalkozzunk.

Az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) is tartalmazza a Lex Rhodia általánosított formáját, méghozzá 
a Harmadik rész I. cím X. fejezetében:

107. § (3) Ha több személy életét vagy vagyonát fenyegető veszélyt egyes veszélyeztetett tárgyak feláldo-
zásával hárítanak el, az ebből eredő kárt, amennyiben e tárgyak feláldozása szükséges volt, veszélyeztetett 
érdekeik arányában valamennyien viselik; ezt a szabályt kell alkalmazni a veszély elhárítására fordított 
szükséges költség megosztására is.

A horizontális rendszertani értelmezés segítségével megállapíthatjuk, hogy a jogalkotó a 
végszükség speciális eseteként, a tulajdonvédelem körében szabályozza a tárgyak feláldozá-
sával történő veszélyelhárítást. Bár a vagyontárgyak megsemmisítése során közös károkozás 

144 Zimmermann, The Law of  Obligations, 411.
145 Cornah, The road to Vancouver, 155-167.
146 common maritime adventure, a szóhasználat későbbi megjelenéséről lásd lejjebb.
147 76 U.S. 203, 19 L.Ed. 638, 9 Wall. 203, STAR OF HOPE. December Term, 1869, §120. http,//openjurist.

org/76/us/203/star-of-hope#fn25 (2012.05.06).
148 Ebbe a vonulatba illeszkednek a német HGB 700 és k. §§-ai és az Optk (ABGB) 1043. §-a is.
149 Niekerk, Development 66.
150 Perkovácz, Árufuvarozás, 725, eredeti kiemelés.
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történik, nem a kártérítéssel foglalkozó II. címben, a többek károkozásával foglalkozó 344. § 
alatt történik a szabályozás. Ennek oka, hogy az ilyen károkozás nem jogellenes, így a tulaj-
donosnak nem kártérítési, hanem kártalanítási igénye keletkezik.151 A szabályozás absztrakt 
mivolta azonban nyitva hagyja azokat a kérdéseket, a tengeri veszély pontosan milyen károkat 
foglal magába, így például a megmenekült hajónak a kikötőbe vontatása, a kikötői díjak sorsa 
kétséges marad, hiszen e költségek – a veszély elmúltának okán – nem tekinthetők annak 
elhárítására fordítottnak.

A Ptk. a fuvarozó felelősségét tárgyaló 500-505. §§-ai relevánsak még vizsgálódásunk szem-
pontjából. E rendelkezések azonban a tengeri fuvarozásra csupán nagy vonalakban alkal-
mazhatók. A Ptk. 506.§ keretében maga a jogalkotó is kifejezetten kijelenti, hogy a tengeri 
fuvarozásra a szabályozás csupán annyiban irányadó, amennyiben nemzetközi szerződés vagy 
egyezmény, illetőleg szabály másképpen nem rendelkezik (permisszív norma). A közös hajókár 
szabályozásának gyakorlata éppen ezért kilép a Ptk. köréből, s a szakág részletszabályait tar-
talmazó nemzetközi szerződések, irányelvek, szakmai állásfoglalások, határozmányok alkal-
mazásának ad elsőbbséget.

E felelősségi forma szabályozása napjainkban nemzetközi szerződések által valósul meg. 
Ezek az aláíró országokra, polgárainak jogviszonyaira nézve kötelezőek, éppen ezért a fuva-
rozási szerződéseknek automatikusan, ex lege részei lesznek. A témánk szempontjából releváns 
egyik nemzetközi szerződés az 1924. évi Brüsszeli Egyezmény (BE).152 A BE kétféle fuvaro-
zási módra tartalmaz szabályozást: ezek a hajóbérleti szerződés (Charter Party, C/P) alapján, 
illetve hajóselismervény (Bill of  Landing, B/L) alapján történő áruszállítás. Előbbi esetén a 
feladó valamilyen űrtartalmú rakteret „bérel” a fuvarozó hajóján, utóbbi esetben az áruk da-
rabonként vagy egységenként kerülnek átadásra a fuvarozónak.153 Megállapíthatjuk, hogy ez a 
két konstrukció számos hasonlóságot mutat a római jogi megoldásokkal. Az első elnevezéssel 
kapcsolatban megjegyzendő, hogy – csakúgy, mint a locatio conductio rei esetében – valójában 
a hajóbérleti szerződés is fuvarozási szerződés, célja ugyanis, hogy az áru a feladási helyről a 
rendeltetési helyre eljusson, a szerződés esszenciája tehát nem a raktér birtoklása.154 A kétféle 
megoldás eltérő felelősségi és fuvarozási szabályokat is jelent. A charter-szerződés esetében 
például az üzleti kockázat tekintetében jelentőséggel bír, hogy az egész hajót bérli-e ki valaki, 
vagy a raktér egy részét, esetleg csupán egyetlen konténert.

A B/L alapján vállalt szállítás esetén a fuvarozó hajóselismervényt155 állít ki, amely egyrészt 
bizonyítja a szerződés létrejöttét, másrészt tartalmazza a fuvarozási szerződés állandó felté-
teleit,156 s így később a kártérítési igény alapja lesz. A BE objektív alapú felelősségi rendszert 
tesz magáévá, emellett felsorolja az egyes kártípusokra vonatkozó kimentési okokat. Fontos 
még, hogy a hajóselismervényben szereplő áruk után darabonként vagy csomagonként legföl-
jebb 100 font sterlingig157 terjedhet a fuvarozó felelőssége.158

A hajóbérleti szerződés alapján vállalt fuvarozói szerződésre vonatkozóan jelentkezik az 
első probléma a BE-vel. Erre a típusra ugyanis nem tartalmaz szabályozást, így a feleknek a 
szerződés tartalmát maguknak kell kialakítaniuk. A gyakorlatban a később tárgyalt általános 
szerződési feltételek kikötése gyökeresedett meg. E nemzetközi szokványok polgári jog disz-

151 Gellért, Kommentár, 129.
152 Magyarországon az 1931. évi VI. tv-ben került kihirdetésre.
153 Bánrévy, A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, Budapest, 2003, 161sk.
154 Zafir, A nemzetközi árufuvarozási jog, 201sk.
155 A hajóselismervény értékpapír-funkciójáról lásd Bánrévy, A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, 83sk.
156 Bánrévy, A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, 162.
157 A font sterling pénznem köznapi neve angol font, jele £.
158 Brüsszeli Egyezmény, 4. cikk 5. pont
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pozitív jellegéből fakadóan ezen ajánlások alkalmazására a szerződési szabadság keretében 
van lehetőség, hozzátéve, hogy a kártérítési jogviszonyok esetében e diszpozitivitás egyébként 
jellemzően nem érvényesül.159

A BE-vel kapcsolatos további problémaként merül föl, hogy az azt létrehozó országok 
jellemzően fuvarozói pozícióban voltak, így a szabályozás is ezen oldalnak kedvez a tipi-
kusan fejlődő országokat jelentő fuvaroztatókkal szemben.160 A BE ezen igazságtalanságait 
kiküszöbölni célzó Hamburgi Egyezményt azonban túlnyomórészt éppen a fejlődő országok 
ratifikálták, a kereskedelmi nagyhatalmak nem. Magyarország 1984-ben aláírta a szerződést, 
de törvényi kihirdetésére nem került sor. További problémát vetett föl, hogy a Hamburgi 
konvenció 31. cikk 1. pontja alapján Magyarországnak nemzetközi jogi kötelezettsége keletke-
zett a Brüsszeli Egyezmény felmondására, amelyre azonban diplomáciai-gazdasági okokból161 
nem került sor. A BE-t kihirdető jogszabályt végül 2007-ben helyeztük hatályon kívül.162

A tengeri fuvarozás szabályozásának fent tárgyalt sajátosságaiból következően ezen a te-
rületen a szokásnak máig nagy jelentősége van. A jogbiztonság és a szakmaiság érdekében 
azonban ezek mára többnyire írásba foglalt kereskedelmi szokványokban kerülnek rögzítésre. 
A legjelentősebbnek mondható kereskedelmi szokvány e tekintetben a York–Antwerp Rules 
(YAR),163 amely 1890-ben jött létre, s azóta számos módosításon esett át.164 Jelentősége abban 
áll, hogy jól megismerhető, világos,165 s éppen ezért igen széles körben elterjedt gyakorlattá 
vált alkalmazásának kikötése. Megjegyzendő, e tekintetben az egyenlőtlen pozíció tagadhatat-
lan, hiszen a hajózási szervezetek által kidolgozott szabályok elsősorban a hajótulajdonosok 
érdekeit juttatják érvényre.166

2. A YAR szabályozásának lényege

A YAR alapvetően kétféle költséget ismer el, mint hatálya alá tartozó közös kárt. Ezek a 
következők: i) A „közös biztonság” érdekében feláldozott tulajdon (például a tűz terjedésé-
nek megakadályozása céljából elárasztott rakomány), vagy felmerülő költség (mint amilyen a 
hajó levontatása a zátonyról), amennyiben az a veszélyhelyzet fennállása alatt keletkezett. ii) 
a ’közös előny’ érdekében történő kiadások. Ilyennek tekinthetők a vészkikötőben felmerülő 
költségek, amelyek az út folytatásához feltétlenül szükségesek (például vámok, kifutási díj, 
szükséges javítások – de a hajó minden sérülésének kijavítása nem tartozik ide).167 Ami nem 
esik a közös hajókár kategóriája alá, az külön hajókárnak minősül, és a kártérítés általános sza-
bályai szerint – amennyiben valamilyen egyéb jogcímen másra át nem háríthatja – az érintett 
önmaga kénytelen viselni (casus nocet domino). A közös hajókár előidézője szándékos emberi 
magatartás, méghozzá olyan szándékos károkozás, amely a nagyobb kár elhárításának érdeké-
ben történik. Ilyen a fent vizsgált kidobás (jettison),168 elárasztás, szándékos partra futás, stb. A 
YAR szerint közös hajókárról
159 Bíró, A kötelmi jog, 27sk.
160 Bánrévy, Három etűd, 49.
161 Bánrévy, Három etűd, 51sk.
162 2007. évi LXXXII. törvény az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, mel-

léklet, 74. pont.
163 http,//www.comitemaritime.org/Uploads/YAR%202004%20english.doc (2012.05.08.)
164 Legutóbbi módosításának éve 2004.
165 E szempontok fontosságát hangsúlyozza Bánrévy, A szerződésre irányadó jog, 20.
166 Gulyás, Nemzetközi fuvarozás, 85sk.
167 Cornah, Commentary, 2sk.
168 Németül seewurf, franciául jet (à la mer).



89

„akkor és csak akkor beszélhetünk, ha szándékosan és ésszerűen rendkívüli áldozatot hoznak vagy ilyen 
adódik, illetve ha rendkívüli kiadásokra kerül sor közös biztonságuk érdekében avégből, hogy a közös tengeri 
vállalkozásban169 résztvevő vagyont fenyegető veszedelmet elhárítsák.”170

A fentiek tehát valamely rendkívüli veszély, veszedelem (peril) fennforgását követelik meg, 
illetve a károkozásnak az erre adott ésszerű válasznak kell lennie. Vélt veszélytől való félelem 
nem alapozza meg a közös hajókárt.171

A hajótulajdonost – a Ptk. rendelkezéseihez172 hasonlóan – zálogjog illeti meg a hajón lévő 
rakomány tekintetében, amely jog gyakorlása a károsultak érdekében kötelessége, hiszen ez 
biztosítja számukra a közös kárnak a többiek általi arányos megtérítését.

A körülményes zálogjogi megoldás helyett megjelentek alternatív, rugalmasabb megoldások 
is, így például az ún. kárszavatossági kötelezvény (average bond) vagy közös kárletét (general ave-
rage deposit) befizetése valamely bankhoz, amely a letéti elismervényt két kárgondnok nevére 
állítja ki, egyiküket praktikusan a hajótulajdonos, másikat az átvevők jelölik ki.173

A kár elosztásáról a hajótulajdonos köteles gondoskodni, aki e kötelességét rendszerint a 
hajóskapitány által, hivatásos kárelosztók (average adjuster)174 közreműködésével végzi.

V. Záró gondolatok

Dolgozatomban a görög eredetű, majd a római jogban csiszolódó, s a mai jogrendszer-
ben is továbbélő lex Rhodia elemzését, kontextuális bemutatását igyekeztem elvégezni. Az 
elemzés során törekedtem a logikai összefüggések feltárására, a rendelkezésre álló forrá-
sok elemzésére. Konklúzióként arra kíséreltem meg rávilágítani, hogy bár egyre bonyolódó 
társadalmunk viszonyaira a jognak is szükségszerűen egyre komplexebb szabályozással kell 
reagálnia, voltaképpen minden alapprobléma évszázados, sőt évezredes múltra tekint vissza. 
De lege lata tehát a jogértelmezés és jogalkalmazás tekintetében szükségszerű a történelmi és 
nemzetközi összefüggések, szokások, gyakorlat vizsgálata, de lege ferenda pedig ezen hatások 
messzemenőkig történő törvényi elismerése, a nemzetközi, de legalábbis a közös európai 
jogi kultúra megteremtéséhez szükséges kontextuális jogi szemlélet és jogrend kialakítása 
lenne üdvözlendő.
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Monori Zsuzsanna Éva

Zaklatás – Egy tényállás kritikája a magyar 
joggyakorlat tükrében

Helyezés: I. díj (Büntetőjog III. tagozat)
Témavezető: Dr. Szomora Zsolt, egyetemi docens

I. Bevezető gondolatok

A 2008-as évben a magyar büntetőjogi szabályozásban is megjelent a zaklatás bűncselekmé-
nyi tényállása, amely igen nagyszámú, előre nem látott dogmatikai és jogalkalmazási kérdést 
hozott magával. Dolgozatom célja, hogy a zaklatás tényállásának jelenleg hatályos magyar 
szabályozásáról egy olyan átfogó képet alkossak, amely ez idáig nem lelhető fel a magyar 
jogirodalomban. Rá kívánok világítani a tényállás szubjektív elemeinek túlsúlyára, eltérő abszt-
rakciós szintjeire és az ezekből fakadó alkalmazási nehézségeire. 

Ahogyan dolgozatom címe is mutatja, kizárólag a zaklatás magyar szabályozásával foglal-
koztam. Mivel a magánszféra védelmének külföldi gyakorlata önálló témája lehetne egy teljes 
tanulmánynak, erre a terjedelemre szabott korlátok miatt nem térek ki. 

Dolgozatomban több olyan kérdésre is választ keresek, amit a zaklatás bűncselekmé-
nyével kapcsolatosan generálisan fölmerülnek. Nevezetesen, hogy mindenképpen szük-
séges-e büntetőjogi eszközökkel fellépni a zaklatókkal szemben? Érvényesül-e az ultima 
ratio követelménye? Szükséges volt-e egy új tényállás bevezetése, vagy elegendő lett volna 
a már meglévőek módosítása, bővítése? Mennyire érinti a tényállás alkalmazhatóságát an-
nak absztrakt, szubjektív jellege? Hogyan birkózik meg a joggyakorlat a tényállás hiányos-
ságaival? Milyen változásokat hozhat majd az új Büntető Törvénykönyv? Ezen kérdések 
megválaszolására a tényállás részletes elemzése és alkalmazhatóságának vizsgálata után 
tehetek csak kísérletet.

Dolgozatom kiindulópontja a klasszikus tényállás-elemzési rendszer, melyben a zaklatás 
Btk. 176/A. §-a szerinti tényállásai és a hozzájuk kapcsolódó minősített esetek átfogó elem-
zését bontom ki. A tényállás történetének részletes ismertetésétől eltekintek, mivel a dolgozat 
témájának szerves részét nem képezi. Az elemzés során jogeseteken keresztül is rá kívánok 
mutatni a jogirodalomban eddig feltárt és a még ki nem munkált ellentmondásokra és hiá-
nyosságokra. Az említett példákhoz ügyészségi joggyakorlatom alatt végzett aktakutatásom 
eredményeit használtam fel. Joggyakorlatomat titoktartási kötelezettség terhe alatt töltöttem 
el, hiszen az általam vizsgált esetek jelentős része folyamatban lévő ügy volt, azokat így nem 
nevesíthetem. Statisztikai adatok hiányában kizárólag e kutatásom révén juthattam bizonyos 
következtetésekhez. Dolgozatomban Gelányi Anikó és Szathmáry Zoltán hasonló témájú cik-
kei szolgáltak még kiindulópontként, akik elsőként világítottak rá azon jogkérdésekre, melye-
ket e dolgozat is vizsgál.
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A tényállások elemzésé során több de lege ferenda javaslattal is élek, majd külön fejezetet 
szentelek a jövő évben hatályba lépő, új büntetőjogi kódex által hozott tényállásbeli változá-
soknak, melyeket párhuzamba állítok a mai szabályozással kapcsolatosan korábban kifejtett 
jogi problémákkal. Végezetül azt vizsgálom, mennyire oldhatják fel, illetőleg mélyíthetik to-
vább e tényállási újítások a zaklatás bűncselekményével összefüggésben felmerült jogalkalma-
zási nehézségeket, előrevetítve a zaklatás tényállásának jövőjét.

II. A zaklatás bűncselekményének jogi tárgya: a magánszféra 
fogalma

A zaklatás tényállása által védett társadalmi érték a magánszféra, a magánélet szentsége, 
másképpen az emberi méltósághoz, a magánszféra tiszteletben tartásához fűződő jog. Ezért 
a jogalkotó a tényállást a szabadság és emberi méltóság elleni bűncselekmények között – egé-
szen pontosan a XII. fejezet III. címe alatt – helyezte el a Büntető Törvénykönyvben.

A magánszféra védelmének hazai előzményei közül csak azon forrásokat említem, melyek 
segítségül szolgálhatnak a magánszféra definiálásában. Elsődlegesen azt vizsgálom, milyen 
szempontok alapján lehet megközelíteni e jog tartalmát, amelyekkel jogalkalmazó eddig értel-
mezte a zaklatás bűncselekményének jogi tárgyát.

A korábbi Alkotmány az 59. § (1) bekezdésében úgy rendelkezett, hogy mindenkit megillet 
a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a személyes adatok védelméhez 
való jog, mellyel egy szűkebb maghatározást adott. Ennek alapján az 56/1994. (XI.10.) számú 
határozatában az Alkotmánybíróság kimondta, hogy „a magánszférához való jogot az alkot-
mány konkrét, szubjektív alapjogként nem nevezi meg, de a magánélet szabadságához való 
jog kétségkívül az egyén autonómiájának védelmére szolgáló olyan alapjog, amely az ember 
veleszületett méltóságából ered.” A bűncselekmény miniszteri indokolása is ezt a megfogal-
mazást vette át. Az Alkotmánybíróság tehát egyértelműen az emberi méltósághoz való jogból 
- mint a személyiségi jogok anyajogából - eredezteti a magánszférához, ezen belül a magánélet 
szabadságához való jogot. Ez tartalmilag a magánszférához való jog dekrétuma, amely után 
a jogalkotónak fennállt azon alkotmányos kötelezettsége, hogy az ezt sértő magatartásokat 
visszaszorítsa, azokkal szemben fellépjen.

A törvényhozási reakció több különös részi tényálláson keresztül is megvalósul: a Btk. ma-
gánszférát sértő cselekményeket szankcionáló tényállásai - becsületsértés, rágalmazás, magán-
laksértés, az adatvédelmi és titoksértési bűncselekmények -, a magánszféra egy-egy rétegét 
sértő magatartásokat rendelik büntetni. Az alkotmányos rendelkezésekből és nemzetközi 
normákból fakadó kodifikációs kényszer arra sarkallta a jogalkotót, hogy olyan tényállást fo-
galmazzon meg, amely a magánszférának már meglévő, személyiségi jogokat védő bűncse-
lekmények által le nem fedett részeit védelmezze. E komplex jogvédelem legújabb eleme a 
zaklatás tényállása.1

Az idei évben lépett hatályba az Alaptörvény, ami jelentős változásokat hozott az alap-
jogok területén is. Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy 
„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és 
jó hírnevét tiszteletben tartsák.” Ezzel a rendelkezéssel a magánélet szentsége alkotmányos 
(alaptörvényi) szinten is kifejezett megfogalmazást nyert. 

1 Szathmáry 2009. 39.
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Szathmáry Zoltán az adatvédelem jogi szabályozásához fordul a magánszféra fogalmának 
megértése érdekében, és Jóri Andrásra hivatkozik, mikor így fogalmaz: „a magánszféra je-
lentheti az „én” és a „mások” viszonyrendszerében az egyén általános cselekvési szabadságát. 
Lehet olyan abszolút szerkezetű viszonyrendszer, amely kizárólagos rendelkezést biztosít jo-
gosultja számára a benne foglaltak felett.” 

A magánszféra (privacy) fogalmának számos megközelítése látott már napvilágot, de a ma-
gyar jogalkotó a mai napig nem definiálta. E jog meghatározásának nehézsége abból adó-
dik, hogy igen sokrétű, és az egyén önrendelkezési jogának egyre erősebb kibontakozásával 
párhuzamosan újabb és bővebb tartalmakat nyer. Szathmáry szerint a magánszféra fogalma 
alapvetően három szintből álló rendszer, amelyben bármelyik szinten keresztül megvalósulhat 
a magánszféra sérelme. Amennyiben pedig a jogalkotó célját szem előtt tartva vizsgáljuk, a 
tág meghatározást kell előnyben részesítenünk. A magánszféra magába foglalja egyrészt az 
egyedülálló egyént, másrészt az egyénnek a családjára vagy házastársára kiterjedő kapcso-
latrendszerét, harmadrészt pedig az ennél nagyobb, önkéntes választásán alapuló társasági 
viszonyrendszerét.2 

Véleményem szerint egyetlen általánosító fogalomban a magánszféra nem fogalmazható 
meg, egyetlen definícióba nem vonható össze. Mindig in concreto, az adott tényállás által 
védeni kívánt szegmensét kell megragadni, amit aszerint kell értelmezni, hogy a jogalkotó a 
konkrét tényállásban a magánszférának mely elemét kívánta védelmezni.

III. A bűncselekmény elkövetési tárgya

1. A passzív alanyok köre

A zaklatás bűncselekményének passzív alanya bárki lehet, aki élő természetes személy. Ki 
kell emelni a sértett hozzátartozóját, valamint súlyosabban minősül a bűncselekmény, ha a 
sértett az elkövető házastársa, volt házastársa, bejegyzett élettársa, volt bejegyzett élettársa, 
élettársa vagy volt élettársa, avagy az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógyke-
zelése alatt álló személy.3 Az (1) bekezdéses fordulat esetén tipikusan nőnemű sértettet zaklat-
ja férfi elkövető, de természetesen ez nem törvényszerű. A (2) bekezdés esetén ilyen tipizáló 
megállapítást sem tehető, tekintve, hogy a gyakorlat igen változatos képet mutat. A magyar 
joggyakorlatban viszont az esetek többségében a passzív alany és a zaklató között valamilyen 
– közelebbi vagy távolabbi - személyes viszony áll vagy állt fenn. 

A bűncselekmény passzív alanya az, akinek a magánszférája sérelmet szenved az elkövető 
magatartása következtében. Kérdésesek lehetnek az olyan esetek, amelyekben a sértettet is-
merősein illetőleg hozzátartozóin, családtagjain keresztül háborgatják. Kit tekinthetünk ilyen 
esetekben a bűncselekmény sértettjének?4 Például a zaklató nem csak otthonában, de munka-
helyén is törekszik rendszeresen vagy tartósan felvenni a kapcsolatot a zaklatottal, ami alatt 
annak munkatársait, rokonait, barátait is hívogatja, fenyegető üzeneteket hagyva, amelyek vi-
szont mind a „kiszemelt” személynek szólnak, és az elkövető csupán azon egyetlen személy 
mindennapi életvitelébe való önkényes beavatkozás célzatával valósítja meg. Nem csupán egy 

2 Szathmáry 2009b. 39.
3 Pallagi 2008. 81.
4 A Btk. kommentárja szerint a zaklató magatartások „kiterjedhetnek az áldozat közeli hozzátartozóira, barátaira 

is.”
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személy magánszférája sérülhet a zaklató magatartása révén, továbbá több személyre nézve is 
félelemkeltő, megfélemlítő hatása lehet, amire az elkövetőnek kiterjedhet a szándéka, amely 
lehet eshetőleges, de akár egyenes szándék is. 

A joggyakorlat ezen a ponton egységesnek mondható: mivel az elkövető ezen személyek vo-
natkozásában nem célzatosan cselekszik, velük szemben zaklatás bűncselekményét – a jogtárgy 
sérelme ellenére – nem lehet megállapítani. Tehát hiába van több passzív alanya a bűncselek-
ménynek, sértettje csak az a személy lehet, akivel szemben tényállásszerű célzat fennáll. 5

A bűncselekmény passzív alanyi körének vonatkozásában mindenképpen említést kell 
tennem a zaklatás rendkívül szubjektív jellegéről, amely rányomja bélyegét a jogalkalmazási 
gyakorlatra is. A Btk. 183. § (1) bekezdése értelmében a zaklatás bűncselekményének elköve-
tője magánindítványra büntetendő, tehát a büntetőeljárás megindulásának előfeltétele, hogy 
a sértett a feljelentését megtegye. De e sérelem igen sokféle formát ölthet, ahogyan a sértett 
személyek észlelési-érzékenységi küszöbe sem azonos. Álláspontom szerint ez az értelmezési 
kérdés a magánszféra fogalmának tág értelmezésére is visszavezethető. A szubjektív elemek 
túlsúlya miatti jogalkalmazási és jogértelmezési kérdéseket az érintett tényállási elem jellemzé-
sénél fejtem ki, így azok részletes leírásától dolgozatom e részében eltekintek.

2. A minősített esetek

Mivel a jogalkotó a zaklatás minősített eseteit speciális sértetti körhöz köti, így rendhagyó-
an a bűncselekmény elemzésének ezen a pontján fejtem ki a minősített esetekre vonatkozó 
észrevételeimet. 

A Btk. 176/A. § (3) bekezdése alapján súlyosabban minősül a bűncselekmény, ha az elköve-
tő az ott felsorolt személyek sérelmére követi el, ahol is a sértett személyi minősége alapozza 
meg a súlyosabb büntetési tételt. Amennyiben a sértett fentiek közül valamely specialitásnak 
megfelel, a cselekmény bűntettként minősül, és az (1) bekezdés esetén két évig, a (2) bekezdés 
esetén pedig három évig terjedő szabadvesztésre emelkedik a büntetési tétele. 

Azt, hogy kit tekinthetünk házastársnak, bejegyzett élettársnak vagy élettársnak, a Büntető 
Törvénykönyv nem határozza meg, azok definícióit egyéb jogszabályok tartalmazzák. A jog-
alkotó a minősített esetek közé emeli a volt házastársat, volt bejegyzett élettársat és volt élet-
társat is, tekintettel azok tipikusságára. A zaklató magatartások jelentős részében a sértettet 
valamilyen érzelmi szál fűzte az elkövetőhöz, melynek megszakadása készteti a zaklatót arra, 
hogy háborgassa a sértettet. E tekintetben volt házastársként minősülhet az elvált házastárs 
mellett a házastársi együttélést megszakító, különélő házastárs is.6  

A miniszteri indokolás alapján „nevelési, felügyeleti, gondozási feladata elsősorban a szü-
lőknek, szülővel azonos jogállású örökbefogadónak, illetve gyámnak lehet, de ide tartozhat-
nak a foglakozásukkal fogva más személyek oktatását, nevelését, gondozását végző személyek 
is. Az e feladatból folyó kötelességek jellegét és tartalmát a családjogi szabályok tartalmazzák. 
A gyógykezelés egészségügyi intézményben gyakorolt gyógyító eljárások alkalmazását, ezen 
felül ápolást, gondoskodást jelent, amelynek részletszabályait ez egészségügyi tárgyú jogi nor-
mák rendezik.”

5 A jogirodalomban lehetőségként merült fel, hogy a zaklatás jövőbeli tényállásának szövegezését úgy módosítsák, 
hogy a bűncselekményt eshetőleges szándékkal is el lehessen követni, kiküszöbölve az ilyen eseteket. Személyes 
álláspontom az, hogy elsődlegesen nem a jogalkotásnak kell a joggyakorlathoz alkalmazkodnia, sokkal inkább 
arra kellene nagyobb figyelmet fordítani, hogy olyan tényállás kerüljön megfogalmazásra, amely nem hagy ennyi 
nyitott kérdést maga után.

6 Vida-Juhász 2009. 161.
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A bekezdés b) pontjában felsoroltak indoka feltehetően ugyanaz volt, mint a nemi erkölcs 
elleni bűncselekmények esetén: az elkövető és a sértett közötti bizalmi, függő viszony, amivel 
az elkövető visszaél, kihasználva a sértett kiszolgáltatott helyzetét. Nagy Ferenc ezt a kört igen 
széles körűen értelmezi, mivel szerinte e viszony magába foglalja az állandó vagy ideiglenes, az 
átmeneti vagy tartós, az egyszerű szóbeli megbízáson vagy jogszabályon, továbbá az egyenes 
ágbeli rokoni kapcsolaton alapuló nevelői, gondozói, felügyeleti viszonyt is.7 

Véleményem szerint indokolt volt e minősített esetek megfogalmazása, hiszen a zaklató 
magatartások gyakran egyazon családi körön belül realizálódnak. Egyébiránt a bűncselek-
mény minősített esetei jogalkalmazási problémákat nem vetnek fel, így azok részletesebb jel-
lemzését nem tartom szükségesnek.

IV. Elkövetési magatartások

A jogalkotó a zaklatás bűncselekményének elkövetési magatartásait két, egymástól igen-
csak különböző tényállási fordulatban fogalmazta meg. A fordulatok különbözőségét jelzi 
az is, hogy azok két külön bekezdésben kaptak helyet. Ezen fordulatokat a (3) bekezdésben 
foglalt minősített esetek és a bűncselekmény jogi tárgya kapcsolja egybe, több egyezést nem 
mutatnak. Ennek megfelelően dolgozatomban mindkét fordulat különálló elemzését láttam 
indokoltnak. 

Kérdéses, hogy mi volt ezzel a jogalkotó célja. Erre az elkövetési magatartások elemzése 
után külön részt szentelek dolgozatomban, tekintve, hogy a mai napig számos kérdés maradt 
megválaszolatlanul, melyekre az egyes elkövetési magatartások részleteses vizsgálata után te-
hetek csak kísérletet. 

1. Háborgatás

A háborgatás a zaklatással rokon értelmű kifejezés, amely köznapi értelemben olyan ma-
gatartást jelent, amellyel a zaklató valaki más életvitelét, nyugalmát zavarja.8 A „háborgat” 
kifejezés tehát a zaklatás szinonimája, ugyanakkor gyűjtőfogalomnak is tekinthető, mivel a 
hétköznapi értelemben vett zaklató cselekményeket egyetlen magatartásba foglalja össze és 
nevesíti. Ily módon nagyon tág és absztrakt jellegű, hiszen a zaklató magatartások igen sokfé-
lék lehetnek, azok taxatív felsorolása szinte lehetetlen. Ezen megfogalmazás előnye és hátrá-
nya is absztrakt jellegéből fakad. 

A háborgatás minden olyan magatartással megvalósulhat, amely a sértett magánéletét, 
mindennapi életvitelét jelentősebb mértékben zavarja, nyugtalanítja vagy felbolygatja. Kap-
csolatos lehet a családi élettel, irányulhat szexuális kapcsolat kezdeményezésére vagy annak 
visszaalítására, megvalósulhat kifejezett személyes indítékból vagy „heccelődő” jelleggel is. 
Ugyanakkor a mindennapi életvitel háborgatása alatt érteni kell a munkavégzési, sportolási, 
tudományos-kulturális vagy politikai jellegű tevékenység miatti, és az etnikai, faji, vallási stb. 
okból történő zaklatást is.9

A jogalkotó nem definiálta, mit kell pontosan háborgatás alatt érteni, így annak tartalommal 
való megtöltése a jogalkalmazó feladata. A joggyakorlat igen változatos, hiszen itt elsődlege-

7 Vida-Juhász 2009. 255.
8 Berkes 2008. 17. 
9 Vida-Juhász 2009. 159-160.
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sen a sértetti szubjektivitás lép előtérbe: mindig in concreto kell megvizsgálni, hogy az adott 
cselekmény valóban alkalmas-e a sértett magánéletének, mindennapi életvitelének megzavará-
sára. Ily módon nem feltétlenül tekinthető háborgatásnak, ha a válófélben lévő férj gyakorta 
küld virágot és kisebb ajándékokat házastársának, ha abban nem a háborgatás vezérli.

1.1. Az elkövetés módja: rendszeresség vagy tartósság

A bűncselekmény megvalósulásának feltétele, hogy a háborgató magatartás rendszeresen 
vagy tartósan történjen. Úgy vélem, ezen elkövetési módok mélyebb értelmezésre szorulnak, 
mivel tapasztalataim alapján számos jogalkalmazási problémát vetnek fel a gyakorlatban. 

Pontos definíciókat a jogalkotó nem adott arra vonatkozóan, hogy milyen gyakoriság minő-
síthető rendszeresnek illetőleg tartósnak, ennek mérlegelését a jogalkalmazóra bízta. Rendsze-
resnek tekinthető a magatartás akkor, ha az többszörösen megvalósul, tartósnak pedig akkor, 
amennyiben az időben hosszasan elhúzódik.  Így a zaklatás nem valósul meg akkor sem, ha 
ugyan jelentősebb mértékű (a sértettben jelentősebb félelmet vagy más emóciót kiváltó), de a 
háborgatás eseti jellegű.10 

Arra azonban sehol sem találni iránymutatást, hogy adott időintervallumon belüli hányszor 
megismétlődő magatartásokat tekintheti a jogalkalmazó rendszeresnek, és időben mennyire 
kell - vagy lehet - elhúzódnia az elkövető magatartásának ahhoz, hogy meg lehessen állapítani 
a tartós jelleget. Tehát sem az időköz „rövidebbségének”, sem az idő „huzamosságának” 
nem találjuk a magyarázatát.11 Ezen tényállási elemek példázzák talán a legszemléletesebben 
a sértett szubjektivitását a zaklatás bűncselekményében, melyre konkrét jogesetekkel kívánok 
rámutatni.

Az általam elemzett bűnügyek igen színes képet mutatnak arra vonatkozóan, mit érzékel 
a sértett rendszeres vagy tartós háborgatásnak. Találkoztam olyan esettel, ahol egy hónap 
alatt, átlagosan napi húsz-huszonöt telefonhívást, illetőleg SMS üzenetet sem érzékelt a sértett 
zaklatásként, egészen addig, amíg az elkövető személyesen is többször fel nem kereste, ami 
végül odáig fajult, hogy az elkövető egy alkalommal a sértettet fényes nappal, a nyílt utcán, egy 
hangos szóváltást követően tettlegesen bántalmazta és halálosan megfenyegette. Egy másik 
bűnügy sértettje már mindösszesen két hét után, napi rendszerességgel kapott e-mail üzene-
tek miatt megtette a feljelentését. Mindkét jogeset tényállásszerűnek mutatkozott az elkövetési 
módok vonatkozásában.

1.2. A telekommunikációs eszköz útján megvalósuló zaklatás

A törvényhozó a tényálláson belül példálózó jelleggel - „így különösen”- kiemeli a tele-
kommunikációs eszköz útján vagy személyesen megvalósuló zaklató magatartásokat, melynek 
indoka feltehetően azok tipikussága. A mai joggyakorlatban is legnagyobb számban ilyen ma-
gatartásokkal megvalósulni látszó zaklatások kerülnek az ügyészség elé. Másik magyarázata 
lehet, hogy mára megszaporodtak az ezen eszközökkel megvalósított olyan bűncselekmények, 
melyek az egyén magánéletét, magánszféráját sértik. 

Arra, hogy mit tekinthetünk telekommunikációs eszköznek, a Btk. értelmező rendelkezései 
között pontos definíciót nem találunk, de a joggyakorlat ekként kezeli a televíziót, rádiót, 
folyóiratokat, telefonkészüléket, hirdetőtáblákat és az internetet.

10 Vida-Juhász 2009. 160.
11 Gelányi 2010, 194.
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Az általam vizsgált bűnügyek több mint kétharmadában merült fel a telekommunikációs 
eszközzel megvalósuló háborgatás. Az esetek nagy részében rendszeresen ismétlődő telefon-
hívásokról, SMS üzenetekről, e-mailekről és különböző közösségi portálokon küldött szö-
veges üzenetekről volt szó, melyeknek tartalma változó volt. Kérdésként merült fel, hogyan 
értékelje a jogalkalmazó azon rendszeres vagy tartós háborgató magatartásokat, amelyeket a 
sértett nem, vagy nem minden alkalommal észlelt. Megvalósulhat-e a jogtárgy sérelme abban 
az esetben is, ha a sértett csak oly mértékben észleli az elkövető háborgató magatartását, hogy 
magánélete – amelyet a tényállás védelmezni kíván- egyáltalán nem, vagy csak olyan mérték-
ben sérül, melyet a sértett még nem tart zavarónak? Milyen hatással lehet ez a rendszeresség 
illetve a tartósság megállapítására? 

A jogalkalmazó ezt a kérdést úgy válaszolta meg, hogy a rendszeres háborgatással meg-
valósuló zaklatás bűncselekményének megállapításához nem szükséges, hogy a sértett az is-
métlődő telefonhívásokat fogadja, vagy az üzeneteket elolvassa.12 Egy másik – nem telekom-
munikációs eszközzel megvalósított – esetben történt, hogy a sértett októberben tette meg 
feljelentését, miszerint „egy gyanús alak az otthona körül ólálkodik az elmúlt napokban”. 
A nyomozás során kiderült, hogy az elkövető már fél éve követi az asszonyt rendszeresen, 
munkahelyén is többször kereste hol telefonon, hol személyesen. A zaklatást az ügyészség ez 
esetben is megállapította. Tehát elsődlegesen nem a sértett szubjektív érzete szerint minősül 
a cselekmény – azaz hogyan és milyen mértékben sérült a magánszférája –, hanem aszerint, 
hogy objektíve mit sikerül elkövető terhére bizonyítani. Véleményem szerint e joggyakorlat 
nehezen egyeztethető össze a bűncselekmény jogi tárgyával és a tényállás számos a sértetti 
szubjektumtól függő elemével.

Itt mindenképpen szót kell ejteni a sértetti közrehatásról, pontosabban a sértett azon maga-
tartásának értékeléséről, amellyel elháríthatná a zaklató közeledését, de nem teszi.13 Ha a sér-
tettnek lehetősége van az elkövető behatásának kizárására és ezzel nem él, szükség van-e ilyen 
esetben ultima ratio jellegű büntetőjogi szankciókat alkalmazni? A jogalkotó más esetekben 
is megköveteli a sértettől, hogy bizonyos óvintézkedéseket tegyen, és a büntetőjogi védelmet 
csak ebben az esetben kívánja biztosítani.14 Az ügyész elé kerülő nyomozati iratokban gyakran 
találni olyan e-mail üzenetváltásokat a sértett és zaklatója között, melyekben a sértett megnyil-
vánulásai nem utalnak egyértelműen arra, hogy az elkövető közeledését nem viszonozná, azt 
zavarónak, tolakodónak találná. Ez gyakran a nyomozás megszüntetéséhez vezet, leggyakrab-
ban bűncselekmény hiánya miatt.15 

A nyomozást megszüntető határozatokkal szemben benyújtott panaszokban a sértettek jogi 
képviselői többször is hivatkoznak arra, hogy a sértett nem rendelkezik számítástechnikai is-
meretekkel, nem tudja annak módját, hogyan lehetne a letiltásokat, korlátozások aktiválni, így 
tőle nem várható el ilyen mértékű elhárító magatartás. Álláspontjuk szerint az a tény, hogy a 
sértett az ilyen üzenetekre, megkeresésekre nem reagál, illetőleg kifejezett nemtetszését fejezi 
ki az elkövető irányába, kimeríti ezen kötelezettségét.

A jogalkalmazó mindig a konkrét eset összes körülményei alapján értékelheti az elkövető 
javára a sértett e magatartását, bár ehhez egyelőre sem jogalkotói, sem jogalkalmazói irány-
mutatás nem áll rendelkezésére. Véleményem szerint mindenképpen figyelembe kell venni a 
sértett ezen kvázi közreható magatartását a büntetőeljárás során, de ez nem jelentheti feltétle-

12 BH 2011. 302.
13 Szathmáry 2009b. 40.
14 Például a számítástechnikai rendszerbe való jogosulatlan belépés tényállása [Btk. 300/C. § (1) bek.] csak akkor 

valósul meg, amennyiben az elkövető a rendszer védelmét szolgáló intézkedést kijátszva követi el, tehát ha nincs 
védelem, a cselekmény nem bűncselekmény.

15 Be. 190. § (1) a) és b) pont
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nül azt, hogy valamennyi tényállási elem megléte esetén is mentesülhet a zaklató büntetőjogi 
felelőssége megállapítása alól.

Az (1) bekezdésbe foglalt, háborgatással megvalósuló zaklatáshoz képest jelentősen eltérő 
képet mutat a (2) bekezdésbe foglalt tényállás, mely tulajdonképpen egy második bűncselek-
ménynek is tekinthető. Ezen fordulatokat nem csupán az (1) bekezdéstől kell teljesen különál-
lóan kezelnem, de a (2) bekezdés a) és b) pontja között is olyan eltérések mutatkoznak, melyek 
a két pont elkövetési magatartásainak különálló elemzését teszik szükségessé. 

2. Fenyegetés

A jogalkotó igen speciális helyzetet teremtett azzal, hogy a veszélyes fenyegetés szabály-
sértési tényállásának a) pontját hatályon kívül helyezte, és átfogalmazása után átemelte a Btk. 
176/A. § (2) bekezdésébe, amely 2008. január hó 1. napján lépett hatályba.16

Így vált lehetségessé, hogy aki 2008. január hó 1. napja előtt a veszélyes fenyegetés tényállá-
sába illeszkedő cselekményt követett el, ezen időponttól kezdve nem volt büntethető. Ennek 
oka a nullum crime sine lege elvének az időbeli hatályra vonatkozó aspektusa: egyrészt az 
1999. LXIX. törvény 4. § -a17, másrészt a Btk. 2. §-a.18 Ezek eredményeképp olyan jogalkal-
mazási űr született, amely tulajdonképpen ellehetetlenítette a jogalkotónak azon törekvését, 
miszerint a zaklató, fenyegető jellegű magatartásokat szigorúbban kívánja szankcionálni, ezzel 
mintegy „átmeneti amnesztiát” hirdetett az adott időben elkövetőknek. 19

A zaklatás (2) bekezdésében foglalt tényállása szerint, aki félelemkeltés céljából mást vagy rá te-
kintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény 
elkövetésével megfenyeget, szintén megvalósítja a zaklatás vétségét. A hétköznapi értelemben vett 
zaklató cselekményektől ez a magatartás látszólag távol áll, azonban a jogalkotó az egyén magánszfé-
rához és magánélethez fűződő jogának sérthetetlensége - mint jogi tárgy - alapján itt helyezte el.

A fenyegetés fogalmát a Btk. definiálja, miszerint fenyegetésként minősül az olyan súlyos 
hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet 
keltsen.20 E törvényi tényállás szűkebb fenyegetés fogalmat használ, mivel csak a személy elleni 
erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekménnyel történő fenyegetést tekinti tényál-
lásszerűnek. Ebből a szempontból tehát kizárólag a személy ellen vagy a személy ellen is irányuló 
olyan büntetendő cselekményeknek van relevanciája, amelyek esetében maga az erőszak a termé-
szetes személy élete vagy testi épsége, egészsége ellen irányulna. A közveszélyt okozó büntetendő 
cselekmények körébe pedig azok a deliktumok tartoznak, amelyek esetén a veszély a polgárok 
nagyobb vagy előre meg nem határozható körét, illetve jelentős értékű anyagi javakat fenyeget.21 

Ezen büntetendő cselekmények pontos felsorolására a terrorcselekmény bűncselekményé-
nél leírtak szolgálhatnak iránymutatásként a jogalkalmazó számára22, de a Btk. értelmező ren-

16 Az 1999. évi LXIX. Szabálysértési törvény 151. § (1) bekezdése a) pontja alapján aki mást félelemkeltés céljából 
olyan bűncselekmény elkövetésével komolyan megfenyeget, amely a megfenyegetett személy vagy annak hozzá-
tartozója élete, testi épsége vagy egészsége ellen irányul, megvalósítja a veszélyes fenyegetés szabálysértését. 

17 4. § A cselekményt az elkövetés idején hatályban lévő jogszabályok alapján kell elbírálni. Ha a szabálysértés el-
bírálásakor hatályban lévő új jogszabály szerint a cselekmény már nem minősül jogellenesnek, vagy enyhébben 
bírálandó el, akkor az új jogszabályt kell alkalmazni.

18 2. § A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény szerint kell elbírálni. Ha a cselekmény elbírálá-
sakor hatályban levő új büntető törvény szerint a cselekmény már nem bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó 
el, akkor az új törvényt kell alkalmazni; egyébként az új büntető törvénynek nincs visszaható ereje.

19 Szathmáry 2009a. 732.
20 Btk. 138. §
21 Belovics 2009. 172.
22 Btk. 261. § (9)
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delkezései között, az erőszakos többszörös visszaeső definíciójánál ugyancsak felsorolásra 
kerülnek a személy ellenei erőszakos bűncselekmények.23 

A zaklatás ezen fordulata legtöbbször verbális kommunikáció révén valósul meg, de egyes 
vélemények szerint történhet ráutaló magatartással is (például a kéz torok előtti jellegzetes el-
húzásával, az ujjakat a halántékhoz emelve lőfegyver elsütésének imitálásával, telefonban leját-
szott halotti indulóval). Azonban létezhetnek olyan határesetek, melyeknél a fenyegetés veszé-
lyessége és komolysága is megkérdőjelezhető, ily módon a cselekmény tényállásszerűsége is. 
Szakirodalmi álláspont szerint az egyes szubkultúrákban megtalálható átkozódás, szitkozódás 
nem csupán elfogadott szokás, de természetes velejárója a kommunikációnak, véleménynyil-
vánításnak. Jóllehet személy elleni erőszakos cselekmények változatos sorát foglalhatja ma-
gába, de éppen ezen természetes jellegéből  fakadóan nem tekinthető minden körülmények 
között társadalomra veszélyes cselekménynek, nem érzékelhető feltétlenül komoly, veszélyes 
fenyegetésként. Az egyértelmű esetektől tehát mindenképpen meg kell különböztetni azokat 
a határeseteket, amelyek komoly jogalkalmazói visszaélésekre adhatnak lehetőséget.24  

3. Veszélyes látszatkeltés

2009. február 1. napjától a 176/A. § (2) bekezdése újabb, b) ponttal bővült, miszerint aki 
félelemkeltés céljából annak a látszatnak a keltésére törekszik, hogy a sértett vagy hozzátar-
tozója életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető esemény következik be, 
úgyszintén megvalósítja a zaklatás bűncselekményét.25 

Indoka feltehetően az volt, hogy elsősorban külföldön, de Magyarországon is megfigyel-
hető jelenség volt, hogy egyes személyek ártalmas, például a lépfene kórokozójaként is is-
mert anthrax baktériumot tartalmazó, vagy legalábbis annak tűnő postai küldemények útján 
kívántak vélt vagy valós sérelmeik miatt elégtételt venni (például lisztet tartalmazó boríték, 
amihez fenyegető levél is társult). Korábban a veszélyes fenyegetés szabálysértési tényállá-
sának a) pontja alapján felelősségre lehetett vonni ezen bűnelkövetőket, noha – elzárással 
vagy pénzbírsággal szankcionálva – sokkal enyhébb elbírálás alá estek. A jogalkotó felismerte, 
hogy ezen cselekmények – annak ellenére, hogy egészségügyi kockázattól mentesek – a sértett 
személyes éltébe, magánszférájába való olyan mértékű, fenyegetési célzatú beavatkozást való-
sítanak meg, amellyel szemben mindenképpen a büntetőjog eszközével kell fellépni.26 

A veszélyes fenyegetés tényállása azonban nem fedte le azon nem verbálisan megvalósított, 
közveszéllyel fenyegető magatartásokat, amelyek a közveszéllyel fenyegetés27 bűncselekmé-
nyének hasonló fordulatai alá sem szubszumálhatóak. A verbálisan megvalósított alakzatot 
csak az analógia tilalmának sérelmével lehetett volna a látszatkeltésben megnyilvánuló ma-
gatartásokra alkalmazni, ezért szükséges volt külön egy olyan látszatkeltéssel megvalósuló 
alakzat megalkotása, amely ezeket a magatartásokat szabályozza.28

A zaklatás bűncselekménye ezen fordulatának elkövetési magatartása tehát egyfajta burkolt 
fenyegetésnek tekinthető, hiszen ha a fenyegetés kifejezetten megvalósul, már nem a b) pont, 

23 Btk. 137. § 17. pont
24  Szathmáry 2009a. 732.
25 2008. évi LXXIX. tv.
26 Gélányi 2011. 13.
27 Btk. 270/A. § 
28 „A büntethetőségi feltételek tekintetében az analógiatilalom valamennyi törvényi tényállási, jogellenességi és bű-

nösségmegalapozó ismérvet magában foglal. Ennek folytán egy nem tényállásszerű cselekményt analóg jogalkal-
mazás révén nem szabad a büntethetőség körébe vonni.” Nagy 2010. 51.
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hanem az a) pontnak megfelelően fog minősülni a cselekmény. A „látszat keltésére törekvés” 
ugyanakkor igen nehezen értelmezhető. Magába foglalhat minden olyan magatartást, amely 
egy be nem következő esemény megtörténésének reális esélyét hiteti el a sértettel, tehát egy ké-
sőbbi esemény akár az elkövető, akár más személy által előidézett, vagy akár valamely személy-
től teljesen függetlenül történő bekövetkezésre utal.29 Ennek az eseménynek pedig veszélyezte-
tő jellegűnek kell lennie, amely irányulhat a sértettre vagy annak hozzátartozójára is, és minden 
esetben a természetes személy élete vagy testi épsége, egészsége ellen kell, hogy irányuljon.

A veszélyes fenyegetés fordulatára nem sűrűn akad példa a magyar igazságszolgáltatásban. 
Ügyészségi kutatásom során egyszer sem találkoztam olyan esettel, amelyben az elkövető 
büntetőjogi felelősségét csupán e fordulat alapján meg lehetett volna állapítani. A jogalkotó 
bizonyára a joggyakorlatra bízta annak meghatározását, hogy melyek ezen tényállás alkal-
mazásának tipikus esetei,  de a törvény túlzottan absztrakt szövegezése miatt – véleményem 
szerint – ma nem lehet egyértelműen megjelölni azokat a magatartásokat, melyeket a jelen 
tényállás alá lehetne szubszumálni. 

Dolgozatom a zaklatás bűncselekményének elkövetési magatartásait elemző részének vé-
gén szükségesnek tartom a bevezetésben feltett kérdésem megválaszolását, azaz, hogy mi 
lehetett a törvényhozó célja azzal, hogy két, egymástól ennyire különböző tényállásban fogal-
mazta meg a zaklatás bűncselekményét. 

Véleményem szerint a célszerűség vezette erre a lépésre, tekintve, hogy elsődleges célja egy 
olyan szabályozás megalkotása volt, amellyel biztosítani tudja magánszféra – mint jogi tárgy 
– büntetőjogi védelmét. Ehhez le kellett fednie a magánszféra sérelmének minden lehetséges 
módozatát, annak érdekében, hogy egy esetleges joghézag keletkezését elkerülje.  

Ugyanakkor megfelelőbbnek tartanám egy külön bűncselekményi tényállás és elnevezés 
alatt a 176/A. § (2) bekezdésében foglalt magatartások újragondolását, ezzel kiküszöbölve a 
dogmatikában és a jogalkalmazók részéről felmerült, a két bekezdés elkövetési magatartásai 
közötti differenciákból fakadó dilemmákat. Kérdés, hogy ez a következő évben hatályba lépő, 
új büntetőjogi kódexben meg fog-e valósulni. Erre dolgozatomban a későbbiekben részlete-
sen is ki fogok térni

V. A bűncselekmény célzata

A zaklatás célzatos bűncselekmény. A jogalkotó eltérő célzatot követelt meg a két tényállási 
alakzatnál: az (1) bekezdésben a sértett megfélemlítését vagy magánéletébe illetve mindennapi 
életvitelébe önkényes beavatkozást (azzal, hogy bármelyik elegendő a tényállásszerűséghez), míg 
a (2) bekezdésben a félelemkeltést határozta meg. A zaklatás minden fordulata ennek megfelelően 
csak egyenes szándékkal valósítható meg, amely komoly nehézségeket okoz a tényállás bizo-
nyíthatóságában. A tényállás alkalmazhatóságának és a bizonyítási nehézségeinek külön fejezetet 
szenteltem a dolgozatomban, ebből kifolyólag itt csak utalni fogok az ott részletesen kifejtettekre.

A tényállási fordulatok különbözősége természetesen itt is azt indokolta, hogy az egyes 
célzatok elemzését külön-külön végezzem el. Ezt követően pedig a megfélemlítés és félelem-
keltés fogalmának értelmezésére és megkülönböztetésére teszek kísérletet, tekintve, hogy a 
jogalkotó erről a mai napig hallgat. Emellett az vizsgálom, valóban szükséges volt-e a zaklatást 
célzatos bűncselekményként való megfogalmazására, illetőleg a jelenlegi célzatok megfelel-
nek-e a célzatosság mögött megbújó indokoknak.

29 Szathmáry 2009a. 730.
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1. Megfélemlítés

A zaklatás (1) bekezdése szerinti tényállásának megvalósulásához az szükséges, hogy más 
rendszeres vagy tartós háborgatása a megfélemlítése vagy magánéletébe illetve mindennapi 
életvitelébe önkényes beavatkozás céljából történjék.30 Az (1) bekezdés alapján az elkövetőnek 
önkényes beavatkozást úgy kell megvalósítania, hogy megfélemlítési célzat álljon mögötte, 
vagyis létre akarjon hozni a sértettben egy olyan negatív érzelmi állapotot, amely őt minden-
napi életvitelét megzavarja, felborítja, korlátozza. Amennyiben e célzat merül fel a nyomozás 
során, a hatóságnak bizonyítania kell, hogy az elkövető tudattartama kiterjedt arra is, hogy 
cselekménye révén a sértettben félelemérzet fog kialakulni. A célzat az elkövető tudatában 
megjelenő, a cselekmény elkövetését motiváló gondolati tartalom. Ebből fakadóan a félelem 
keltésének célzata nem esik szükségszerűen egybe azzal, hogy másban – bármely más belső 
okból – félelem keletkezett.31 Tehát a zaklatás immateriális bűncselekmény, sértettben a féle-
lemnek – mint eredménynek – ténylegesen nem kell kialakulnia.

A megfélemlítés és a félelemkeltés elhatárolására csak később térek rá, azonban már itt 
leszögezhető, hogy a megfélemlítés az elkövető cselekményének következtében létrejövő ál-
lapot, amely a fenyegetéshez képest – amely akár vagy jellemzően egyszeri alkalom is lehet 
– többször elhangzó fenyegetésekkel teli időszakot, folyamatot jelent. Ez összhangban van a 
tényállás elkövetési módjaként meghatározott rendszerességgel vagy tartóssággal.

2. Önkényes beavatkozás

Az általános zavaró magatartások csak akkor büntetendők, ha elkövetői oldalon egy célzat 
is szerepel: Az elkövetőnek célja a háborgatással, hogy a sértettet megfélemlítse, vagy ma-
gánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon. Ennek hiányában a 
cselekmény nem tényállásszerű.32 A jogalkotó a „magánéletbe illetőleg mindennapi életvitelbe 
való önkényes beavatkozás” megfogalmazásnak egyetlen elemét sem definiálja, amely számos 
jogalkalmazási problémát okoz. 

Az önkényesség meghatározása viszonylag egyszerűbb. Vida Mihály szerint az önkényesség 
azt jelenti, hogy a beavatkozásnak az elkövető által kezdeményezettnek és a sértett által visz-
szautasítottnak vagy nem kívántnak kell lennie.33 Ha ezt a megfogalmazást tekintjük kiindu-
lópontnak, megállapítható, hogy az elkövető tudattartamának szükségszerűen ki kell terjedne 
arra is, hogy a sértett akarata ellenére valósítja meg a beavatkozó cselekményét. Kérdéses, 
hogy azokban az esetekben, mikor is a sértett nem nyilvánít egyértelműen hárító, tiltakozó 
magatartást, védekezhet-e a zaklató azzal, hogy nem tudta, hogy a sértett ezeket a cselekmé-
nyeket háborgatásként érzékeli? Ez a kérdés legfőképpen az olyan zaklatásoknál merülhet 
föl, ahol az elkövető magatartásának tényállásszerűsége ellenére a cselekmény társadalomra 
veszélyessége igen csekélynek mutatkozik. 

Ujvári szerint „Az önkényes beavatkozás kifejezés használata felesleges fogalomtorlódás-
hoz vezet. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a törvényen, vagy az állandó, és következetes bírói 
gyakorlaton alapuló (sértett beleegyezése, házi fegyelmezési jog) magánéletbe való beavatko-

30 BH2011. 268 II.
31 BH2011. 303.
32 2007. évi CLXII. törvény indokolása
33 Vida-Juhász 2009. 160.



104

zásából hiányzik a materiális jogellenesség, így nem büntetendő.”34 Azonban ha a tényállás 
többi eleme alapján egyértelműen kiszűrhetőek azok a magatartások, amelyek nem tekint-
hetőek önkényesnek, miért van szükség a tényállás megszövegezésének további bonyolításá-
ra, növelve ezzel a bizonyítandó tényállási elemek számát? Ilyen például, ha a szülő nevelési 
szándékkal koordinálni próbálja tinédzser gyermekének életét. Gyakori eset, hogy a kiskorú 
gyermek jelenti fel saját édesapját, mivel szerinte olyannyira szigorúan bánt vele, hogy az már 
sértette a magánszférához való jogát. Nem tekinthető önkényes beavatkozásnak a jogszerű 
vagy erkölcsileg helyeselhető célból való beavatkozás, akkor sem, ha az a sértettet a szubjektív 
érzete szerint háborgatja. (Például, ha az elkövető a tartozás megfizetése érdekében rendsze-
resen megjelenik a sértett munkahelyén, és a sértett tartozását mások előtt is feltárja, avagy a 
sértettet a munkakerülő vagy alkoholista életvezetése felhagyása érdekében „zaklatja”.)35 

További nehézségekhez vezet, hogy egyazon tényállásban célzatként és elkövetési maga-
tartásként kell értelmezni ugyanazon magatartást (az elkövető más magánéletébe, illetőleg 
mindennapi életvitelébe történő önkényes beavatkozás célzatával más magánéletébe, illetőleg 
mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozik), ezért lehet könnyen sikeres azon elköve-
tői védekezés, amely a sértett háborgatását eredményező magatartást szándékon túli, mégis 
valószínűsíthető okokkal magyarázza. Ilyen például, ha a jövőbeli tolvaj azt akarta kifigyelni, 
hogy a sértett mikor tartózkodik otthon, vagy a zaklató csupán a sértettel közös gyermekükre 
tekintettel hívogatta őt.36

A joggyakorlatban tehát a három célzat közül az önkényes beavatkozás bizonyítása a leg-
nehezebb. Szathmáry utal arra írásaiban, hogy az egyes szubkultúrákban eltérő kommuniká-
ciós és viselkedési formák alakultak ki, amelyeket egy másik közösségből származó személy 
máshogyan értelmezhet, fenyegetőnek, háborgatónak vélhet.37 Minden személy eltérő tűrés-
küszöbbel rendelkezik, ha magánszférájának sérelméről van szó. A zaklatás tényállásainak 
szubjektív jellege azonban nem csupán a sértett, de az elkövető oldalán is jelentkezik, amely a 
célzat, illetőleg a szándék hiányában nyilvánulhat meg. 

A különös részi tankönyvek szerint „a bűncselekmény csak szándékosan és célzatosan való-
sulhat meg azzal, hogy az elkövető indítóoka közömbös.” 38 Véleményem szerint az önkényes 
beavatkozás mögött is szükségszerűen állnia kell valamilyen másodlagos célnak, amely miatt 
a zaklató a háborgató cselekményét kifejti. A beavatkozás csak összefoglaló megnevezése az 
olyan elkövetői törekvéseknek, melyek révén a sértettben olyan emóciókat akar kiváltani, me-
lyek révén olyan magatartásra tudja ösztönözni, amely a zaklató számára valamilyen előnnyel 
jár. Amennyiben az elkövető célja csupán annyi, hogy a sértettet felzaklassa, ingerelje, pszichi-
kailag bántalmazza, az ilyen törekvéseket megfélemlítés célzata fedi le.39

Míg a megfélemlítés dogmatikailag egy viszonylag letisztult fogalom, addig a magánéletbe 
való önkényes beavatkozás a büntetőjogi jogalkalmazásban idegen fordulatnak számít, mely-
nek oka a magánélet kifejezés büntetőjogi definíciójának hiánya. Emellett a két célzat eltérő 

34 Ujvári 2009. 19.
35 Vida-Juhász 2009. 160-161.
36 Szathmáry 2009b. 40.
37 Szathmáry 2009b. 41.
38 Vida-Juhász 2009. 160.
39 Szathmáry 2009a. 727. Az elkövető motiváció szerint is többféle csoportosítása alakult ki a zaklató magatartá-

soknak: Szathmáry Zoltán szemléletesen foglalja össze a Meloy- és Nicol- féle csoportosítások lényegét. Meloy 
szerint megkülönböztethető instrumentális és expresszív fenyegetéseket. Előbbinél a zaklató magatartása tudatos, 
eltervezett, konkrét cél által vezérelt. Utóbbinál azonban ez ösztönös, a fenyegető célja saját indulatainak szabá-
lyozása. Nicol szerint elkülöníthető egyrészt a magszakadt kapcsolaton, másrészt a vágyott kapcsolaton alapuló, 
harmadrészt a nem bensőséges kapcsolatot keresők által elkövetett zaklatás, melyek közül az első teszi ki a zakla-
tások többségét. A zaklatók motivációjának további részletezésére a kriminológia területére tartozik.
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absztrakciós szinttel rendelkezik.40 „A megfélemlítés, mindennapi életvitel még elég konkrét, 
de a magánélet: gyűjtőfogalom, a teljes jogi tárgyat felöleli. A passzív alany élete során vagy a 
magánéletét éli, vagy mindennapi életvitelének megfelelően cselekszik, azaz nincs olyan hely-
zet, amelyet a bűncselekmény ne célozhatna meg.”41

3. A (2) bekezdés célzata: a félelemkeltés

A veszélyes fenyegetés tényállásában az elkövető tudattartamának át kell fognia, hogy fe-
nyegető, illetőleg látszatkeltő magatartásával a sértettben félelmet kelt, és ezzel egyidejűleg 
elkövető céljának is ennek kell lennie, így a bizonyíthatóság körében fokozottan indokolt az 
elkövető tudattartamának vizsgálata.42 A félelemérzetnek nem kell a sértettben kialakulnia, a 
zaklató magatartása attól függetlenül is tényállásszerű lehet.43

Feltehetően a (2) bekezdésbe foglalt fordulatok nagyobb fokú jogtárgysérelme és társada-
lomra veszélyessége indokolta, hogy ezek nem szubszidiárius bűncselekmények, és ismét-
lődést sem kívánnak meg. Egyetlen súlyos – erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő 
cselekmény – elkövetésével történő fenyegetéssel is megvalósítható akkor, ha az elkövetőt 
félelemkeltési célzat vezeti.44 

E célzat bizonyítása is számos nehézséget vet fel a joggyakorlatban. Több olyan ügy kerül 
megszüntetésre, amelyben megállapítható, hogy a gyanúsított egy, a felek között kialakult 
vitában, csupán az indulat hevében tett fennhangon olyan kijelentést, amely mögött félelem-
keltési célzat egyáltalán nem állt.45 E célzat hiányának tipikus esete, amikor a fenyegetések egy 
nézeteltérés nyomán kialakult düh indulatában, a testbántalmazási szándék verbális kifejezése 
juttatásaként hangzanak el, s az elkövető bántalmazza is a sértettet. Ekkor a célzat nem a 
rémületben tartás, a félelemkeltés, hanem az indulat levezetése, következésképpen – a cselek-
ménysort egységként kezelve – csak a megvalósult élet vagy testi épség elleni bűncselekmény 
állapítható meg. Ha a személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselek-
mény elkövetésével való fenyegetés célja nem a félelemkeltés, hanem a bántalmazás közbeni 
indulat levezetése, a zaklatás vétségének felrovására nincs lehetőség, a terhelt terhére kizárólag 
a megvalósult élet vagy testi épség elleni bűncselekmény állapítandó meg.46 

Ahogyan a bevezetésben is említettem, fontosnak tartom a félelekeltés és megfélemlítés 
tartalmi elhatárolását, tekintve, hogy erre a jogirodalom máig nem tudott használható tám-
pontot biztosítani. A jogalkotó bizonyára okkal tette ezt a megkülönbözetést, de ezen ok 
máig ismeretlen a jogalkalmazó számára. Véleményem szerint az elhatárolásnak két lehetséges 
szempontja lehet: egyrészt a cselekmény időtartama, másrészt az elkövető magatartása és a 
sértett félelemérzete közötti okozati összefüggés. A megfélemlítés esetén maga az elkövetetői 
cselekmény az, ami kiváltja a sértettben a félelemérzetet, míg a félelemkeltés lényege az, hogy 
az elkövető a cselekménye révén előrevetít bizonyos hátrányos, negatív következményeket, 
40 Szathmáry 2009a. 731.
41 Ujvári 2009. 19.
42 Gelányi 2011. 20. 
43 A tényállás meghatározza fenyegetés tartalmát, amely feltehetően a félelemérzetet valóban kiváltja a sértettben, 

hiszen a zaklatás csak magánindítványra üldözendő. Kérdéses lehet az olyan eset, amikor a fenyegetőnek szánt 
magatartást a sértett szubjektíve csupán háborgatásként érzékeli. Az (1) bekezdés szubszidiaritása folytán – 
amennyiben mindkét tényállás bizonyítást nyer – az elkövető ilyenkor csak a (2) bekezdés alapján vonható felelős-
ségre. Véleményem szerint ez a joggyakorlat nincs összhangban a bűncselekmény jogi tárgyával.

44 BH2011. 303.
45 Gélányi 2010. 195.
46 BH2011. 303
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és azok révén alakítja ki a sértettben a félelemérzetet. Ha pedig az időbeliséget vizsgáljuk, a 
fenyegetéshez képest, amely akár egyszeri alkalom is lehet, a megfélemlítés többször elhangzó 
fenyegetésekkel teli időszakot, folyamatot jelent, amelynek eredménye a megfélemlítettség.47 
Álláspontomat alátámasztja, hogy az (1) bekezdés szerinti tényállásban – amelyben az elköve-
tési módok fogalmilag megkövetelik az elkövetési magatartás időbeli elhúzódását – szerepel 
a megfélemlítés, amely nem egyszeri, hanem ismétlődő cselekmények nyomán, lassabb folya-
mat eredményeképp alakulhat ki, valamint a (2) bekezdésbe került a félelemkeltés, amely akár 
egyszeri cselekménnyel is megvalósítható.

A (2) bekezdés a) pontjával összefüggésben további vizsgálatot kell tennem a félelemkeltési 
célzattal kapcsolatosan, tekintve, hogy a fenyegetés törvényi definíciójának kötelező eleme, hogy 
a fenyegetéssel kilátásba helyezett hátrány a félelemkeltésre alkalmas legyen.48 A tényállásokban 
a célzat általános szerepe, hogy egy neutrális magatartást elkövetési magatartássá emeljen, tekin-
tettel a cselekmény hátterében álló elkövetői szándékra, törekvésre. Azzal, hogy a jogalkotó a 
megfélemlítési célzatot társított a háborgatáshoz, az (1) bekezdés szerinti tényállás alkalmazási 
körét még tovább szűkítette. A (2) bekezdésnél azonban ennek a szűkítésnek nincsen funkciója, 
csupán a bizonyítást nehezíti. Nem elegendő ugyanis, hogy a személy elleni erőszakos vagy köz-
veszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével való fenyegetés – az értelmező rendelke-
zésből kifolyólag – félelekeltésre alkalmas legyen, kifejezetten ilyen céllal kell azt az elkövetőnek 
magvalósítania. Kérdésként merülhet fel, hogy fellelhető-e már a jogalkalmazásban olyan példa, 
melyben a fenyegetés mögött nem állt valamilyen célzat, illetőleg, hogy valóban szükséges volt-e 
célzatra a zaklatás veszélyes fenyegetéssel megvalósuló fordulatában?

 Végezetül meg kell említenem azon felvetést, miszerint a bizonyíthatóság érdekében helye-
sebb lenne a törvényszöveg olyan módon történő átfogalmazása, amely a célzat mellőzésével 
büntethetővé tenné az eshetőleges szándékkal való elkövetést is. 49 A célzatok részletes vizs-
gálatát követően kijelenthetem, hogy szükséges és indokolt volt zaklatás célzatos bűncselek-
ményként való megfogalmazása, annak ellenére, hogy nem könnyített a tényállás – egyébként 
is nehézkes – alkalmazhatóságán. Tehát nem a miért, sokkal inkább a hogyan vetődik fel 
kérdésként: hogyan lehetne a jelenlegi tényállás megfogalmazását úgy módosítani, hogy ösz-
szhangban legyen a bűncselekmény jogi tárgyával és egyben a tényállás alkalmazhatóságát is 
elősegítse? A jelenleg hatályos szabályozásban a fenti célzatok előnye, hogy nagyban hozzájá-
rulnak azon magatartások kiszűréséhez, melyek ugyan sértik az egyén magánszféráját, de nem 
érdemelnek büntetőjogi reakciót, és ezzel hozzájárulnak az ultima ratio követelményének ér-
vényesüléséhez. Kérdéses, hogy az új Büntető Törvénykönyv 2013-as hatályba lépése milyen 
változásokat fog hozni ezen a téren.

VI. Egység-halmazati kérdések

1. Szubszidiaritás

A zaklatás bűncselekményének miniszteri indokolása szerint „a zaklatás szubszidiárius 
bűncselekmény, megállapítására akkor kerülhet sor, ha az adott magatartás folytán egyben 

47 Gelányi 2011. 15.
48 Btk. 138. § E törvény alkalmazásában, eltérő rendelkezés hiányában fenyegetés: súlyos hátrány kilátásba helyezé-

se, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen.
49 Szathmáry 2009b. 40. 
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súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg. Bűnhalmazat létesül, ha az elkövető egy cselek-
ménnyel, a zaklatás, valamint más, nem súlyosabban büntetendő különös részi tényállást is 
megvalósít.” 

Az elkövető büntetőjogi felelősségét (1) bekezdés szerinti fordulatban csak akkor lehet 
megállapítani, amennyiben súlyosabb bűncselekmény nem valósult meg. Ilyen súlyosabb bűn-
cselekmény tipikusan a magánlaksértés, személyi szabadság megsértése, foglalkozás vagy köz-
megbízatás felhasználásával elkövetett levéltitok megsértése, magántitok jogosulatlan megis-
merése és a kényszerítés. Ez egyben azt is jelenti, hogy a háborgatással megvalósított zaklatás 
vétségének büntetési tételénél – amely egy évig terjedő szabadságvesztés - enyhébb és azonos 
súlyú bűncselekményekkel a zaklatás halmazata megállapítható.50 E szubszidiaritás azonban a 
(2) bekezdés fordulataira nem vonatkozik, amit feltehetően az azokban foglalt magatartások 
nagyobb fokú társadalomra veszélyessége indokolt. Ennek miértjéről a miniszteri indokolás 
iránymutatást nem ad, de tény, hogy tovább növeli a két bekezdésbe foglalt tényállások közötti 
különbségek sorát.

A háborgatás elkövetési magatartására és annak tartalmára vonatkozó meglátásaimat már 
korábban, dolgozatom IV. fejezetében kifejtettem. Itt azonban szót kell ejtenem Gelányi Ani-
kó azon megállapításáról, amellyel kapcsolódási pontot teremt a tényállás szubszidiaritása és 
a háborgatás jelentésének problematikája között. „A háborgatás minimuma bár kétséges, ma-
ximuma azonban jól meghatározható, hiszen a háborgató cselekmény csak akkor minősül 
zaklatásnak, ha a magatartás súlyosabb bűncselekményt nem valósít meg.”51 Ebből a megfo-
galmazásból is jól látható, mennyire bizonytalan a jogalkalmazót a háborgatás, mint elköve-
tési magatartás jelentésével kapcsolatosan. Ezt joggyakorlati tapasztalataim is alátámasztják, 
hiszen ha az elkövető olyan magatartást valósít meg, mely háborgató jellegű is lehet, nem azt 
vizsgálja meg a jogalkalmazó, hogy az elkövető magatartása zaklatás-e, hanem azt, hogy adott 
cselekmény nem szubszumálható-e valamely másik különös részi tényállás alá (például kény-
szerítés). Így csupán kizárólagos alapon marad a zaklatás (1) bekezdése szerinti tényállása. 
Számomra kérdéses, hogy ez a szemlélet mennyiben összeegyeztethető a bűncselekmény jogi 
tárgyával, illetőleg mennyire szolgálja annak védelmét. 

2. Halmazat és folytatólagosság

Mivel az (1) bekezdésre vonatkozó egység-halmazati rendelkezéseket fent már kifejtettem, 
ebben a részben a (2) bekezdésbe foglalt tényállásra helyezném a hangsúlyt. 

A zaklatás bűncselekményének halmazata a passzív alanyok száma szerint alakul. Itt utalnék 
a passzív alanyról szóló fejezetben tett megjegyzésemre, miszerint ha az elkövető közvetetten 
zaklatja a sértettet, a bűncselekménynek több passzív alanya is lehet, ugyanakkor sértettje csak 
az a személy lesz, akire az elkövető célzata irányult (például a zaklató a sértettet gyermekein 
keresztül is háborgatja vagy fenyegeti). E gondolatmenet odáig vezet, hogy hiába szenved 
több személy magánélete sérelmet, a többrendbeliséget csupán emiatt nem lehet megállapíta-
ni – azt a bíróság legfeljebb súlyosító körülményként értékelheti –, amennyiben az elkövető 
célzata az összes passzív alany vonatkozásában nem bizonyítható.

Feltehetően a sérült jogtárgyak különbözősége indokolta az olyan bűnhalmazat megálla-
pítását, amikor is a zaklató később beváltja fenyegetéseit, mivel „bűnhalmazat valósul meg, 
ha az elkövető a (2) bekezdésben meghatározott zaklató fenyegetés során kilátásba helyezett 

50 BKv 34. sz. állásfoglalása nyomán
51 Gelányi 2010. 194.
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személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekményt ténylegesen meg is 
valósítja.”52 

Korábban kérdésesek voltak az olyan esetek, ahogy az elkövető a személy elleni erőszakos 
vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével való fenyegetését olyan kö-
rülmények között tette, ahol csupán pillanatnyi hevében, indulatból tett ilyen kijelentéseket, 
komoly szándék nem állt mögötte. Tipikusan ilyen esetek például a sértettel való kölcsönös 
szóváltás, lökdösődés, szitkozódás, esetlegesen a sértett fizikai bántalmazása. „Ha a fenyege-
tések egy nézeteltérés nyomán kialakult düh indulatban, a testbántalmazási szándék verbális 
kifejezése juttatásaként hangzanak el, s az elkövető bántalmazza is a sértettet, ekkor a célzat 
nem a rémületben tartás, a félelemkeltés, hanem az indulat levezetése. Következésképpen – a 
cselekménysort egységként kezelve – csak a megvalósult élet vagy testi épség elleni bűncselek-
mény állapítható meg.”53 Ez a bírósági határozat állást foglalt amellett, hogy ilyen esetekben 
a fenyegetés nem értékelhető önállóan, azt az egészség vagy testi épség elleni bűncselekmény 
körében kell elbírálni.

A zaklatás bűncselekményének folytatólagos megvalósításával kapcsolatosan kutatásom so-
rán olyan egyező álláspontokkal találkoztam, miszerint a folyatólagosság részletes vizsgálata 
érdemi kérdéseket nem vet fel, hiszen „a zaklatás körében megvalósuló háborgató vagy fe-
nyegető magatartás többszöri megvalósítása természetes egység, ezért a bűncselekmény nem 
minősülhet folytatólagosan elkövetettként.”54 

Tekintve, hogy az (1) bekezdés tényállási elemként megköveteli a rendszerességet vagy tar-
tósságot, a folytatólagosság megállapítása itt dogmatikailag kizárt. Azonban a (2) bekezdésbe 
foglalt fenyegetés, illetőleg látszat keltésére törekvés esetén az ilyen általános megállapítás nem 
helytálló. A (2) bekezdés a) és b) pontjának részletes vizsgálata után arra a következtetésre 
jutottam, hogy az elkövető egyszeri cselekménye is alkalmas lehet arra, hogy e tényállásokat 
hiánytalanul megvalósítsa. 55 Ebből látható, hogy ha az elkövető ezt egységes elhatározással 
– vagyis a félelemkeltés célzatával – rövidebb időintervallumon belül, többször megvalósítja, 
nincsen akadálya a folytatólagosság megállapításának. Például ha az elkövető egy hónapon 
keresztül minden nap fenyegető levelet dob a sértett postaládájába, már az első alkalommal 
megvalósítja a (2) bekezdés a) pontját. A büntetés-kiszabás körében pedig jelentős különbsé-
gek adódnak abból, hogy az elkövető cselekményét homogén anyagi halmazatnak tekintjük, 
avagy megállapítjuk a folytatólagos elkövetést mint súlyosító körülményt, mellőzve ezzel a 
bűnhalmazatot. 

Összefoglalva tehát: (2) bekezdésbe foglalt magatartások egyszeri megvalósulása is már 
tényállásszerű, ha pedig egy rövid időintervallumban többször is megismétlődik egységes 
akaratelhatározással és ugyanazon sértett sérelmére, a folytatólagosság megállapításának vé-
leményem szerint akadálya nincsen, így a folytatólagosságot csak az első tényállási alakzat 
vonatkozásában lehet kizárni.

52 Vida-Juhász 2009. 161.
53 BH2011. 303
54 Vida-Juhász 2009. 161.
55 BH2011. 303: „A zaklatásnak a Btk. 176/A. §-ának (2) bekezdéséből írt fordulata viszont nem szubszidiárius 

bűncselekmény, és ismétlődést sem kíván meg. Egyetlen súlyos – erőszakos, vagy közveszélyt okozó büntetendő 
cselekmény – elkövetésével történő fenyegetéssel is megvalósítható akkor, ha az elkövetőt félelemkeltési célzat 
vezeti. A zaklatás lényege ilyenkor abból fakad, hogy a kilátásba helyezett súlyos következménnyel való fenyege-
tettség nyugtalanságot kiváltó lelki teherként nehezedik a sértettre.”
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VII. Magánindítvány

A Btk. 183. § (1) bekezdése alapján a zaklatás bűncselekményének elkövetője magánin-
dítványra büntetendő. A magánindítványra vonatkozó rendelkezéseket elsősorban a büntető 
anyagi jog szabályozza, azonban – tekintve, hogy másodlagos büntethetőséget kizáró ok – 
hatása a büntető eljárás menetére és olykor végkifejletére vitathatatlan. Ily módon dolgoza-
tomnak e fejezetében sem hagyhatom figyelmen kívül azon büntetőeljárási rendelkezéseket, 
amelyek a jelenlegi szabályozást tekintve szoros összefüggésben állnak bizonyos anyagi jogi 
kérdésekkel. Ilyen felmerülő kérdés, hogy a jogalkotó miért kötötte magánindítványhoz a zak-
latók büntetőjogi felelősségének megállapítását mindkét tényállási fordulatnál és a minősített 
eseteknél is, illetőleg, hogy miért volt szükséges a magánvádas eljárás lehetőségének kizárására 
a zaklatás bűncselekményénél?

A magánindítványra vonatkozó szabályokat a Büntető Törvénykönyv 31. §-a tartalmazza. 
Egy adott bűncselekmény magánindítványhoz kötöttségének két indoka lehet: a társadalomra 
veszélyesség csekély foka és a sértett kímélete.56 A zaklatás feltehetően az előbbi indok miatt 
került a magánindítványos bűncselekmények közé, ezzel kapcsolatban a miniszteri indokolás 
nem ad iránymutatást. A jogalkotó ezzel a szabályozással a sértetti szubjektum döntésére bíz-
ta, hogy egyáltalán meginduljon-e a büntetőeljárás, vagy sem zaklatójával szemben. Vélemé-
nyem szerint a magánszféra, mint jogi tárgy szubjektív jellege is megkívánta ezt a szabályozást. 
A bűncselekmény jogi tárgyát, szubjektív jellegét, és társadalomra veszélyességét tekintve nem 
lóg ki a magánindítványos bűncselekmények sorából. 

A magánindítvány azon sértetti jognyilatkozat, amelyben az adott elkövető felelősségre vo-
nását kezdeményezi. Tehát főszabály szerint magánindítványt csak a sértett terjeszthet elő, 
melynek módja leggyakrabban a személyes – vagy írásbeli – rendőrségi feljelentés megtétele. 
A passzív alany és a sértett különbözőségéből adódó kérdéseket dolgozatom elején már ki-
fejtettem, ezen a ponton viszont összefüggésbe kell hoznom a magánindítvány kérdésköré-
vel. Számomra kérdésesek ugyanis az olyan esetek, melyekben az elkövető nem a sértettet 
háborgatja, illetőleg fenyegeti közvetlenül, hanem harmadik személyen (hozzátartozó, barát, 
kolléga) keresztül valósítja meg az elkövetési magatartást. Ilyen esetben is csak a zaklatás 
sértettje tehetné meg feljelentést? Hogyan kell a hatóságnak eljárnia, ha e harmadik személy 
kezdeményezi az eljárást, és csak utólagosan derül fény arra, hogy az elkövető cselekménye 
nem a feljelentőre irányult, de a magánindítvány előterjesztésére rendelkezésre álló határidő 
már letelt?

A büntetőeljárásról szóló törvény értelmében a magánindítvány előterjesztőjének bármely 
olyan nyilatkozatát, amely szerint az elkövető büntetőjogi felelősségre vonását kívánja, magá-
nindítványnak kell tekinteni (például az ismeretlen tettes ellen tett feljelentés).57 Előfordulnak 
olyan esetek, amikor nem lehet minden kétséget kizáróan a sértett nyilatkozatából megállapí-
tani, hogy kívánja-e az elkövető felelősségre vonását vagy sem (általában ha halmazat merül-
het fel a zaklatás és más olyan bűncselekmény között, amely viszont nem magánindítványhoz 
kötött). A gyakorlat azt mutatja, hogy a nyomozó hatóság a feljelentés megtételekor - vagy 
utólagosan a tanúkihallgatás során - egyértelműen rákérdez a sértettre, hogy kívánja-e magá-
nindítványát előterjeszteni, és ezt rendszerint jegyzőkönyvben is rögzítik. A magánindítvány 
előterjesztésére a törvényben meghatározott határidőn belül van lehetőség.

A hatóság arra azonban ritkán hívja fel a sértett figyelmét, hogy a már megtett magánindít-
vány oszthatatlan és visszavonhatatlan, azaz – a Btk. 31. § (5) és (6) bekezdése alapján – bár-

56 Nagy 2010. 176.
57 Be. 173. § (1)
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melyik elkövetővel szemben előterjesztett magánindítvány valamennyi elkövetőre hatályos, és 
a már megtett magánindítvány nem vonható vissza. Dolgozatomban külön részt szentelek a 
zaklatás bizonyíthatósági nehézségeinek, azon belül pedig a sértetti tanúvallomásban megje-
lenő szubjektív észlelés okozta problémáknak, így ezen a helyen csak utalok azon megállapí-
tásra, miszerint a csupán verbálisan megvalósított, a sértett emlékezőtehetségétől és aktuális 
lelkiállapotától is függő tanúvallomását igen nehéz megfelelő súllyal értékelni, főleg olyan 
esetekben, amikor a sértetti bizonytalanságot, pontatlanságot, következetlenséget az eljáró 
hivatalos személy sem kezeli kellő szakmaisággal a tanúkihallgatás során.58 Ily módon fordul-
hat elő, hogy a korábban tett erélyes sértetti feljelentést – a benne foglalt magánindítvánnyal 
együtt – a sértett utólag vissza kívánja vonni, mivel később már nem ragaszkodik az elkövető 
felelősségre vonásához. A büntetőeljárást azonban le kell folytatni, annak ellenére, hogy a 
nyomozó hatóság tisztában van azzal, hogy az ügyész az eljárást meg fogja szüntetni.

A zaklatás a többi magánindítványos bűncselekményhez képest népszerűnek mondható. 
Azonban a népszerűség ellenére is magas látenciáról beszélhetünk, ami véleményem szerint 
elsősorban a bűncselekmény szubjektív elemeire vezethető vissza. Szerepet játszik ebben az 
is, hogy a sértettek egy része nincsen tisztában azzal, hogy a velük szemben kifejtett maga-
tartás bűncselekmény, bizalmatlanok a bűnüldöző hatóságokkal szemben, vagy nem bíznak 
a büntető eljárás eredményességében. Legtöbbször azonban a sértettnek tudomása van arról, 
hogy a zaklatást a törvény büntetni rendeli, de a sérelmükre elkövetett bűncselekményt súlyta-
lannak, komolytalannak vélik. A tényállás miniszteri indokolásában megfogalmazott preventív 
célkitűzések megvalósulása így kérdésessé válik.59

1. Magánvád

A magánindítvány kérdésével összefüggésben mindenképpen szót kell ejtenem a magánvá-
das és pótmagánvádas bűncselekmények szabályozásáról, illetőleg a zaklatás bűncselekményé-
vel való kapcsolatukról. Nevezetesen, hogy mi teszi olyan súlyossá ezeket a magatartásokat 
– akár a rágalmazással, akár a becsületsértéssel szemben –, különösen a Btk. 176. § (1) bekez-
désében megfogalmazott elkövetési módot megvalósító cselekményeket, ami miatt indokolt 
volt a közvádas eljárási forma választása?60 A jogirodalomban Gelányi Anikó írásaiban talál-
koztam ezzel a felvetéssel, melyet magam is helyénvalónak tartok.

A magánvádlóra és pótmagánvádlóra vonatkozó rendelkezéseket a büntetőeljárásról szóló 
törvény szabályozza, taxatív felsorolást adva arra vonatkozóan, hogy mely bűncselekmények-
nél van lehetősége a sértettnek a magánvádlóként való fellépésre. A jelenlegi szabályozás alap-
ján a zaklatás sértettje is felléphet zaklatójával szemben pótmagánvádlóként, amennyiben az 
ügyészi vádképviselet valamely okból elmarad. 61

A Be. 52. §-a alapján könnyű testi sértés, magántitok megsértése, levéltitok megsértése, rá-
galmazás, becsületsértés és kegyeletsértés esetén a vádat mint magánvádló a sértett képviseli, 
feltéve, hogy az elkövető magánindítványra büntethető. A jogalkotó ezzel a szabályozással 
magánindítványhoz kötötte a magánvádlóként való fellépés lehetőségét. Ez a feltétel – a fenti-

58 Gélányi 2010. 196.
59 A prevenciós funkcióval kapcsolatosan Fogarassy Edit már egy 2004-es cikkében felhívja a figyelmet arra, hogy a 

zaklatás kérdése az akkori Magyarországon alig kap nyilvánosságot, noha gyakran történik olyan eset, ami tragédiá-
hoz vezet, a rendőrség pedig a vonatkozó jogi szabályozás hiányában gyakorlatilag tehetetlen az olyan elkövetőkkel 
szemben, akik magatartásukkal valamely más bűncselekményt nem valósítanak meg. Fogarassy 2004. 77.

60 Gelányi 2010. 195., 2011. 16.
61 Be. 53. § (1) bekezdés
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ekből láthatóan – a zaklatás bűncselekményénél is fennáll, hiszen minden fordulata (valamely 
minősített esetét megvalósító elkövetés esetén is) csupán magánindítványra üldözendő.62

„A magánvádas ügyekben a bűncselekmény tárgyi súlya általában csekély. Esetükben in-
kább a közvetlenül sértett egyéni érdek, mint a társadalmi érdek van előtérben, a sértett rend-
szerint hajlamosabb a megbékélésre, mint a megtorlásra, sok esetben a sérelem fennállása 
– hogy egyáltalán van-e bűncselekmény – lehetetlen a sértett szubjektív értékítélete nélkül. A 
közvád tekintélyével és feladataival nem lenne összhangban, ha társadalmi érdek és tárgyi súly 
tekintetében kevésbé jelentős bűncselekményekkel közvádas ügyekben kellene tömegmérték-
ben foglalkozni.”63 Amennyiben Cséka Ervin ezen megállapításaival összhangban vizsgáljuk 
a zaklatás tényállását, megállapíthatjuk, hogy ezen szempontok alapján helyénvaló lenne ma-
gánvád lehetőségének biztosítása a zaklatás bűncselekményének (1) bekezdés szerinti fordu-
latánál is. Ezzel a nézőponttal én magam is egyetértek, amelyet elsősorban a bűncselekmény 
jogi tárgyának rendkívül szubjektív jellegével és csekély fokú társadalomra veszélyességével, 
másodsorban pedig a tényállás számos egyéb szubjektív elemével indokolok. Joggyakorlati 
nézőpontból vizsgálódva pedig nem elhanyagolható szempont a bűncselekmény „népszerű-
sége” és alkalmazási nehézsége sem, melyek aránytalanul nagy terhet rónak a vádhatóságokra 
is, amellett, hogy zaklatókkal szemben folyó büntetőeljárás igen ritkán jut el a bírói szakig.

Azonban a magánvád lehetőségének biztosítása sem oldaná meg a zaklatás tényállásának 
jogalkalmazási problémáit. Bíróság előtt magánvádas bűncselekmények esetén a vádat maga 
a sértett képviseli, ezzel szemben a bírósági szakot megelőző nyomozati cselekmények lefoly-
tatása ugyanúgy a nyomozó hatóság feladata marad. Arról nem is beszélve, hogy a bíróságok 
munkája is jelentősen megszaporodna, hiszen első szűrőként az ügyészségek kiesnének a zak-
latás miatt folyó büntető eljárásokból, jelentősen megszaporítva ezzel a zaklatókkal szembeni 
tárgyalások számát.

Az ellenérveket is számba véve összegzésként elmondható, hogy a zaklatás háborgatással 
magvalósuló fordulatának helye lenne a magánvádas bűncselekmények között, melyet jogpo-
litikai és célszerűségi indokok is alátámasztanak. De lege ferenda javaslatom tehát az, hogy a 
zaklatás (1) bekezdés szerinti fordulata esetén magánvádas eljárás lehetőségét ne zárja ki a jog-
alkotó. Azonban a (2) bekezdésbe foglalt fordulatok esetén ilyen indokokról nem beszélhetek, 
hiszen az abba foglalt fenyegetés és veszélyes látszatkeltés már olyan nagyfokú társadalomra 
veszélyességet valósít meg, amely mindenképpen indokolja a közvádas formát. 

Ezen javaslatommal kapcsolatban mindenképpen meg kell jegyeznem azt a mai jogalkotási 
trendet, amely különösen nagy hangsúlyt fektet a családon belüli erőszak körében megvaló-
sított bűncselekményekre, ahol a jogalkotó minden esetben megköveteli a közvádas eljárást 
és ezzel az ügyész részvételét a bírói szakban is. Kérdésként merülhet fel az olvasóban, hogy 
fenti de lege ferenda javaslatom hogyan egyeztethető össze ezen tendenciákkal. Véleményem 
szerint a zaklatás bűncselekményének jelenlegi szabályozásában az (1) bekezdés szerinti for-
dulat nem feltételez az elkövető oldaláról semmilyen erőszakos magatartást, hiszen a tényállás 
szubszidiaritása ilyen jellegű magatartás megvalósítása esetén rögtön más bűncselekmény felé 
utalja a jogalkalmazót. A (2) bekezdésre e megállapításom természetesen nem helytálló, hiszen 
az abba foglalt elkövetési magatartások – ugyan csak fenyegetés szintjén, de mégis – kilátásba 
helyeznek olyan erőszakos magatartásokat, melyek akár közvetve, akár közvetetten a sértettre 
irányulnak. 

62  Megjegyzendő, hogy némi ellentmondásos a jelenlegi szabályozás: a sértetti szubjektumra tekintettel magánindít-
ványhoz köti a jogalkotó a zaklató felelősségre vonását, de ezen sértetti szubjektumot mégsem tartja olyannyira 
jelentősnek, hogy a magánvád lehetőségét biztosítsa.

63 Cséka 2006. 140-141. 
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VIII. A tényállás alkalmazhatósága – bizonyítási nehézségek

A zaklatás tényállása mindösszesen öt éve szerepel a magyar Büntető Törvénykönyvben, 
de ezen idő alatt is számos nehézség merült fel a tényállás megszövegezéséből fakadóan, ami 
az alkalmazhatóságát is nagyban befolyásolja, nagy terhet róva ezzel a jogalkalmazó vállára. 
Jelen részben azon a kérdésre keresem a választ, hogy milyen hatással van ez a tényállás alkal-
mazhatóságára.

Ugyan dolgozatom elsődleges célja a zaklatás bűncselekményének részletes bemutatása, an-
nak érdekében, hogy rá tudjak világítani e tényállás által okozott jogalkalmazási problémákra, 
a bűncselekmény megvalósulásának bizonyítottságával kapcsolatosan nem kerülhetek meg 
bizonyos a büntető eljárásjogi vonatkozásokat. Ezen vonatkozások elsődlegesen a tanúvallo-
más szabályozásával állnak kapcsolatban, amely a bűncselekmény célzatának - és így a zaklatás 
- megállapításában elengedhetetlen bizonyítási eszköz.

A 176/A. § (1) bekezdésébe foglalt zaklatás esetén a tanúvallomásoknak (a sértettén kí-
vül természetesen) nincsen különösebb relevanciája, mivel a statisztikák alapján az elkövető 
legtöbbször telefonon háborgatja a sértettet, annak pedig ritkán van fültanúja, a személye-
sen megvalósított háborgatás pedig az esetek többségében négyszemközt zajlik. 64 Szathmáry 
Zoltán álláspontja szerint „fenntartással kell kezelni azokat a sértett által dokumentált, leírt 
telefonbeszélgetéseket, SMS üzeneteket, amelyek elektronikus, eredeti formájukban már nem 
állnak rendelkezésre, a híváslisták alapján viszont megállapítható a kapcsolatfelvétel száma. 
Ezen adatok által hordozott bizonyítékok ugyanis tartósnak tekinthetők, és biztosításukra 
vagy hitelességük megőrzésére a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény is meghatáro-
zott eljárásokat ír elő, úgymint: szemle vagy házkutatás.”65

A telekommunikációs eszköz útján megvalósított zaklatások esetén a nyomozati szakban 
gyakran fordul a hatóság a hírközlési szolgáltatókhoz olyan megkeresésekkel66, melyekben a 
gyanúsított és a sértett részletes híváslistáját kérik ki, ami alapján egyértelműen megállapítható, 
hogy a gyanúsított mikor, milyen gyakorisággal vette fel a kapcsolatot a sértettel, a hívások mi-
lyen hosszúságúak voltak, és hogy mekkora volt a száma azon hívásoknak, melyekre a sértett 
nem tudott vagy nem akart válaszolni (ún. „megcsörgetések”). Erre azonban csak az utóbbi 
években van lehetőség. Korábban – így 2008-ban is – az ilyen telefonos megcsörgetésekkel 
elkövetett zaklatás esetén a mobilszolgáltatók rendszere ezeket a rövid híváskezdeményezése-
ket nem észlelte, illetve a rendszerük által rögzített távközlési forgalomban az nem látszott.67

Fontos azonban, hogy a megfelelő nyomozati cselekményeket minél hamarabb elvégezzék, 
hiszen az ismeretlen, aláírás nélkül vagy álnéven küldött e-mailek származását az idő múlásá-
val egyre nehezebb felderíteni, egy hosszúra nyújtott nyomozás pedig annak eredményességét 
is veszélyeztetheti. S ha még ezeket a nyomozati cselekményeket sikerül is időben elvégezni, 
akkor sem biztos, hogy sikeres lesz a nyomozás, tekintve, hogy egy hozzáértő elkövetőnek 
számtalan lehetősége van olyannyira eltűntetni a nyomait, hogy a hatóság sosem bukkan rá az 
üzenetek tényleges forrására.68

64 Például a tanú igazolja, hogy a sértettnek naponta többször csörgött a telefonja, rendszeresen kapott SMS vagy 
e-mail üzeneteket, de azoknak sem a feladóját, sem a tartalmát nem ismeri, a beszélgetéseket nem hallotta, az 
üzeneteket nem olvasta, így legfeljebb annyit észlelt bizonyosan, hogy ezek a sértettet felzaklatták, mindennapi 
életvitelében zavarták.

65 Szathmáry 2009a. 733.
66 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. §-a által előírt adatmegőrzési kötelezettség alapján 
67 Gélányi 2010. 196.
68 Gélányi 2010. 197-198.
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A zaklatás mindkét fordulatánál meghatározott célzatot is megkövetel a jogalkotó, ami 
mindkét tényállás esetében ugyanazon problémákat veti fel. Emellett a 176/A. § (1) bekez-
désével ellentétben a (2) bekezdés a) pontja szerinti fordulat jellemzően verbálisan valósul 
meg, további bizonyítási nehézségeket okozva a nyomozó hatóságnak.  Ezen fordulat 
esetén ugyanis a bizonyítás alapja a sértett(ek) és az esetleges tanú(k) vallomásai, továb-
bá az elkövető tudattartamának vizsgálata is elkerülhetetlen. Az elkövető tudattartamával 
kapcsolatos kérdéseket már korábban, dolgozatomnak a bűncselekmény célzatáról szóró 
részében már kifejtettem, így azok részletes ismertetésétől itt eltekintek, utalva az ott le-
írtakra.

A 176/A. § (2) bekezdésével kapcsolatosan fontosnak tartom kifejteni, hogy a célzat 
bizonyítása a gyakorlatban számos nehézséget vet fel, de ugyanakkor vannak egyértelmű 
esetek is, amelyek a vádhatóságnak nem jelentenek különösebb nehézséget például véres 
állati tetem elhelyezése, hatástalan robbanószerkezet elhelyezése, fenyegető tartalmú levelek 
küldése.

Ezen bekezdés a) pontjába foglalt fordulat bizonyításának legproblematikusabb része, hogy 
„a csupán verbálisan megvalósított, szubjektív észlelést hosszabb vagy rövidebb időt követően 
megtett, a sértett emlékezőtehetségétől és aktuális lelkiállapotától is függő tanúvallomása által 
megismerhető, vélt vagy valós, személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő 
cselekmény megvalósítását előrevetítő fenyegetés kérdésében már nehezebb döntést hozni. 
Főleg olyan esetekben, amikor a sértetti bizonytalanságot, pontatlanságot, következetlenséget 
a rossz szakmaisággal elvégzett kihallgatáson az eljáró hivatalos személy nem is észlelte, illetve 
ha észleli is, nem igyekszik ezeket kiküszöbölni.”69 

Gelányi Anikó ezen megállapítását számtalan gyakorlati példa is alátámasztja, melyekben a 
sértett –miután feljelentését megtette és magánindítványát előterjesztette – későbbi meghall-
gatásai során már lényegesen kevesebb indulattal, nem egy esetben teljesen másképp adja elő 
a történteket. Továbbá kijelenti, hogy megbánta a feljelentést, mert a gyanúsított azóta „jól 
viselkedik”, a háborgatások megszűntek, és „ amúgy sem gondolta komolyan a feljelentést”, 
csak azért fordult a rendőrséghez, mert fel akarta kelteni a gyanúsított figyelmét, elretten-
tő hatást remélt a büntető eljárás megindulásától. Az előterjesztett magánindítvány azonban 
nem vonható vissza – amivel a sértett általában nincsen tisztában –, tehát a nyomozó hatóság 
köteles törvényes úton lefolytatni a megkezdett eljárást, és a nyomozati iratokat továbbítani 
azt az ügyészségnek. Ilyen ügyek esetén legtöbbször a nyomozás megszüntetésére kerül sor, 
bűncselekmény vagy bizonyítottság hiánya miatt.

Kutatásaim során megfigyeltem, hogy a (2) bekezdés a) fordulata viszonylag gyakran – a 
vizsgált ügyek kevesebb, mint felében – ugyanazon családi, baráti, ismerősi közösségen belül 
realizálódik, melynek következtében gyakran az a személy, aki igazolhatná a sértett elmondását 
(például a sértett és a zaklató közös gyermeke) a vallomástételt megtagadhatja, és legtöbbször 
él is ezzel a jogával. Azonban ha a hatóság nem tesz eleget figyelmeztetési kötelezettségének, 
a tanú vallomása a Be. 82. § (2) alapján nem vehető figyelembe, bármennyire is döntő infor-
mációval szolgált. Ez a fajta figyelmetlenség illetőleg nemtörődömség rendszeresen a büntető 
eljárást – bizonyítottság hiányára hivatkozó – megszüntető határozat meghozatalához vezet, 
mivel gyakran az adott tanúvallomás az egyetlen bizonyíték a vádhatóság kezében.

Annak ellenére, hogy a tényállási fordulatok célzatai különbözőek, a bizonyításukkal össze-
függésben megfigyelhető nehézségek azonosak. Nevezetesen, hogy hiába áll az ügyész ren-
delkezésére több olyan tárgyi bizonyíték, amely igazolja a rendszerességet vagy a tartósságot 
és ezen felül a sértett magánéletének sérelmét, illetőleg a félelemérzet keltésére való alkalmas-

69 Gélányi 2010. 196.
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ságot és a fenyegetést, ha a gyanúsított megfelelő magyarázatot tud adni a magatartására – ami 
ellenbizonyítást nem nyer, és amely alapján a tényállásszerű célzat nem állapítható meg –, a 
zaklatás miatt folyó büntetőeljárást meg kell szüntetni. 

Tipikusan ilyen eset, amikor a volt férj arra hivatkozik, hogy azért hívogatja volt házastársát, 
mert közös gyermekük iránt érdeklődik, nem pedig a volt feleségét akarja háborgatni, vagy 
ha egy hitelező csupán egy pénzbeli tartozást kíván behajtani, de azon felül a sértettel semmi 
egyéb szándéka nincsen. Szathmáry Zoltán hívja fel a figyelmet arra, hogy nehezen cáfolható 
azon terhelti védekezés is, melyben a gyakori, éjszakai telefonhívásokat a gyanúsított azzal 
magyarázta, hogy célja kizárólag annak a felderítése volt, hogy a sértett otthon tartózkodik-e. 
Figyelemmel arra, hogy a lopás előkészülete nem büntetendő, és a megfelelő célzat hiányában 
a zaklatás (1) bekezdéses alakzata sem tényállásszerű, az ügyésznek ilyen esetben a nyomozás 
megszüntetéséről kell határoznia. 70

Mindez abból ered, hogy a gyanúsított – az önvádra kötelezés tilalmának megfelelően – nem 
köteles az igazmondásra, a vallomástételt megtagadhatja, hazudhat, csupán egyetlen korlátja van: 
mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat.71 Ezen felül a nyomozó hatóság fela-
data az, hogy bebizonyítsa a gyanúsított szándékát, ami az ügyek többségében nem jár sikerrel. A 
célzat hiányában pedig a bűncselekmény nem állapítható meg, tehát az eljárást meg kell szüntetni.72 

Dolgozatom e részének zárásában a bevezetésben feltett kérdésemre kísérelek meg választ 
adni, azaz hogy a tényállás jelenlegi formájában mennyire alkalmazható a gyakorlatban. A 
zaklatás kezdetben, bevezetését követően újdonsága miatt volt nehezen alkalmazható, ma 
pedig – miután az újdonság varázsa rég elillant – a tényállás értelmezésével kapcsolatosan a 
jogalkalmazás során felmerült, megválaszolásra szoruló kérdések nehezítik meg azt. Vélemé-
nyem szerint a jogalkotó feladata lenne, hogy e problémákat egyszerűsítse, egy használhatóbb 
keretet adva ezzel a vádhatóságoknak, akik a jelenlegi törvényes keretek között próbálják 
megválaszolni a tényállásból fakadó kérdéseket. 

Mindezen bizonyítási nehézségek ellenére a zaklatás bűncselekménye igen nagy „népsze-
rűségnek” örvend, amely nem feltétlenül jó hír sem a nyomozó-, sem a vádhatóságoknak. 
Igen nagy számban fordulnak elő feljelentések zaklatókkal szemben, de ezen ügyeknek csak 
töredékét látja bíró. Nem áll módomban általánosítani, hiszen dolgozatom megírásakor – 
sajnálatos módon – konkrét statisztikai adatok nem álltak a rendelkezésemre, de ügyészségi 
tapasztalataim alapján mindösszesen tíz százalékuk kerül bíróság elé. 

De mi lehet ennek az oka? Véleményem szerint közrejátszik ebben a váderedményességi 
statisztika is, tekintve, hogy ma hajlamosak vagyunk az alapján megítélni az ügyészségeket, 
hogy a vádemelések közül mennyi végződik a vádlott számára marasztaló ítélettel. Ilyen mérce 
mellett pedig bizonyosan csak azon ügyek lesznek „biztos vádképesek”, amelyekben a bizo-
nyítási eszközök olyan sorát tudja az ügyész felsorakoztatni, melyek mellett semmilyen kétség 
sem merül fel a bűncselekmény megvalósulása és az elkövető kiléte kapcsán. Ez a szemlélet 
pedig még inkább kidomborítja a zaklatás tényállásának értelmezési és – ebből fakadó – al-
kalmazási nehézségeit.

A jogalkotó olyan tényállást akart létrehozni, amely alkalmas a magánélet szentségének vé-
delmezésére, figyelemmel arra, hogy annak számtalan megjelenési formája lehet, s ily mó-
don az azt érő sérelmek is számtalan formát ölthetnek, többféle értelmezést nyerhetnek. A 
zaklatás bűncselekményének jelenlegi megszövegezése azonban túlságosan tág keretet szab a 
tényállási elemek értelmezésének, mellyel a jogalkalmazó nem minden esetben tud mit kez-

70 Szathmáry 2009b. 40.
71 Be. 8. §
72 Be. 4. § (2) A kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a terhelt terhére.
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deni, s így a legszabadabban értelmezhető tényállás is alkalmazhatatlanná válhat, a jogalkotó 
legjobb szándékának ellenére is.

IX. A tényállás jövője – szabályozása az új Büntető 
Törvénykönyvben

2013-ban hatályba lép az új büntető kódex, ami számos téren változásokat fog hozni, így 
a zaklatás bűncselekményének tényállásaiban is. Tekintve, hogy az új törvény hatályba lépése 
a küszöbön áll, indokoltnak tartottam, hogy dolgozatom végén a tényállás olyan szempontú 
elemzését is elvégezzem, amely a korábban feltárt jogalkalmazási nehézségek és kérdések 
szemszögéből tanulmányozza a zaklatás jövőbeli megszövegezését. Vizsgálatom célja, hogy 
rávilágítsak, megoldja vagy éppen elmélyíti-e az elkövetkező szabályozás a zaklatás mai tényál-
lásának értelmezési és – azokból fakadó – alkalmazási problémáit.

Dolgozatom jelen fejezetében eltekintek az új tényállás teljes elemzésétől, csupán azon 
tényállási elemekre kívánok rátérni, amelyek e jelenlegi szabályozásban a legkérdésesebbek, 
illetőleg a leendő és a jelenlegi törvényszöveg közötti eltérésekre fogok rámutatni, az újítások 
mögött megbújó jogalkotói szándékot kutatva.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben a zaklatás bűncselekménye a 
XXI. fejezetben, az emberi méltóság és az egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények kö-
zött, a 222. §-ban kapott helyet. A tényállás eddigi felépítése megmaradt, a jogalkotó „csupán” 
a megszövegezésében változtatott, illetőleg sor került egy új minősített eset bevezetésére is a 
(3) bekezdés c) pontjában.

1. Az (1) bekezdés

176/A. § (1) 222. § (1)
Aki abból a célból, hogy mást megfélemlít-
sen, vagy más magánéletébe, illetőleg min-
dennapi életvitelébe önkényesen beavatkoz-
zon, rendszeresen vagy tartósan mást hábor-
gat, így különösen mással, annak akarata ellenére 
telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen 
rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha 
súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, 
vétséget követ el, és egy évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő.

Aki abból a célból, hogy mást megfé-
lemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve 
mindennapi életvitelébe önkényesen be-
avatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan 
háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény 
nem valósul meg, vétség miatt egy évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

1.1. A passzív alany

A passzív alanyról szóló fejezetben részletesen kifejtettem azon álláspontomat, miszerint 
nem törvényszerű, hogy a zaklatás sértettje és passzív alanya egybeessen. A jelenlegi tényál-
lásban mindkét helyen a más szóval jelöli a jogalkotó a passzív alanyt, az elkövető háborgató 
magatartásának elszenvedőjét, aki azonban nem feltétlenül jelenti ugyanazt a személyt, akire 
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az elkövető megfélemlítő vagy beavatkozó célzata irányul. A jövőbeli tényállásban a jogalkotó 
kiküszöböli ezt a problémát, mikor is úgy fogalmaz, hogy őt, azaz azt a tényállás elején sze-
replő mást – aki a célzat tényleges „címzettje” – kell a zaklatónak rendszeresen vagy tartósan 
háborgatnia ahhoz, hogy cselekménye tényállásszerű legyen. 

1.2. Elkövetési magatartás

A háborgatás, mint magatartás tartalmára vonatkozóan értelmező rendelkezés a jövőben 
sem várható. Emellett a jogalkotó törölte a tényállásból ez eddig „így különösen” kiemelt 
elkövetési módokat, a telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen megvalósított zak-
latást. A törvény indokolása így fogalmaz: „A törvény az (1) bekezdésben már tartalmazza az a 
példálózó felsorolást, amely bizonyos, a jogalkotó által tipikusnak tekintett zaklató magatartásokat sorolt 
fel. E fordulat normaszövegből való törlése ellenére ezek a magatartások- így mással, annak akarata ellenére 
telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekvés - továbbra is 
kimerítik a zaklatás tényállását, ugyanakkor ezeken a megjelölt elkövetési módokon felül még számos módon 
elkövethető a zaklatás. A normaszöveg ilyen jellegű módosítása érdemi változást nem hoz, hiszen a felsorolás 
eddig is az „így különösen” kifejezéssel szerepelt.”

Véleményem szerint a normaszöveg ilyen módon való lerövidítését semmi sem indokol-
ja, egyszerűen eltérő jogszabály-szerkesztési módszerről van szó. Kérdéses azonban, hogy a 
normaszöveg rövidítésével egyidejűleg miért nem szánta rá magát a jogalkotó egy olyan értel-
mező rendelkezés megfogalmazására, amelyben a háborgató magatartások példálózó felsoro-
lásában ezen elkövetési módok is szerepelhetnének. Az „így különösen” kifejezéssel kapcsolt 
rendelkezések szerepe az, hogy iránymutatást adjon a jogalkalmazónak az adott tényállás ér-
telmezése során, így arról, hogy semmilyen érdemi változást e rövidítés ne hozna, állásponton 
szerint nem lehet beszélni. 

De lege ferenda javaslatom tehát az, hogy a jogalkotó valamilyen módon – általánosító 
vagy akár példálózó jelleggel – definiálja a háborgatás lényegét, kiinduló pontot adva ezzel a 
jogalkalmazónak. Egy ilyen rendelkezéssel egyidejűleg két kérdést is megválaszolhatna: mik 
azok a magatartások, amelyek a háborgatás fogalmát kimerítik, valamint mi az a generális mi-
nimum, amely alatt (ultima ratioként) nem büntetőjogi eszközökkel kell megtorolni a sértett 
magánszférájának sérelmét.

1.3. Rendszeresség vagy tartósság

Az elkövetési módok vonatkozásában előrelépést jelent, hogy a törvény indokolás lefek-
teti a fogalompár jelentését: „Rendszerességen rövidebb időközönkénti elkövetést kell érteni, tartós az 
elkövetés, ha az huzamosabb ideig tart.” Arra azonban nem ad iránymutatást, hogy mit tekinthet 
a jogalkalmazó rövidebb időköznek, vagy huzamosabb időnek, és hogy a háborgató cselek-
ményeknek minimálisan milyen gyakorisággal kell realizálódniuk ahhoz, hogy az elkövető 
cselekménye zaklatásnak minősüljön. 

Álláspontom szerint egy objektív minimum meghatározása nélkül a jogalkalmazónak ez-
után is a sértetti szubjektumra és saját meglátásaira kell hagyatkoznia a jövőben is. Ezért de 
lege ferenda javaslatom az, hogy a jogalkotó egy ilyen objektív minimum meghatározásával 
zárja ki annak lehetőségét, hogy azon bagatell cselekményeket is zaklatásként kelljen a jog-
alkalmazónak értékelnie, melyek egy ilyen minimális rendszerességi vagy tartóssági szintet 
nem érnek el.
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2. A (2) bekezdés

176/A. § (2) 222. § (2)
Aki félelemkeltés céljából
a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját 
személy elleni erőszakos vagy közveszélyt 
okozó büntetendő cselekmény elkövetésé-
vel megfenyeget, vagy
b) annak a látszatnak a keltésére törekszik, 
hogy a sértett vagy hozzátartozója életét, testi 
épségét vagy egészségét sértő vagy veszé-
lyeztető esemény következik be,
vétséget követ el, és két évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő.

Aki félelemkeltés céljából 
a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját 
személy elleni erőszakos vagy közveszélyt 
okozó büntetendő cselekmény elkövetésé-
vel megfenyeget, vagy 
b) azt a látszatot kelti, hogy más életét, testi 
épségét vagy egészségét sértő vagy közvet-
lenül veszélyeztető esemény következik be,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesz-
téssel büntetendő.

2.1. Veszélyes látszatkeltés

A (2) bekezdés b) pontjával összefüggésben már korábban megjegyeztem, hogy a jogy-
gyakorlata elenyésző. Kutatásom során egyetlen olyan esettel sem találkoztam, ahol az elkö-
vető felelősségét e fordulat alapján meg lehetett volna állapítani, de még gyanúsításban sem 
találkoztam a b) fordulat szerinti minősítéssel. Véleményem szerint e tendencia a jövőben 
sem fog lényegesen változni, tekintve, hogy jövőbeli megszövegezés nem csupán az arra való 
törekvést, hanem magát a veszélyes látszatnak a keltését, ergo annak létrejöttét is megköveteli 
a tényállásszerűséghez. A tényállás indokolása szerint  „A korábbi normaszöveg „finomítását” je-
lenti, hogy immár nem a „látszat keltésére törekszik”, hanem az ennél jobban megfoghatóbb, így könnyebben 
bizonyítható „látszatot kelti” kifejezés került a normaszövegbe”. Az elkövetési magatartás tartalmának 
ilyen fogú megváltoztatása több mint egyszerű finomítás, hiszen a jelenlegi tényállás egy eny-
hébb magatartást fogalmaz meg, amelytől a látszatkeltés – tekintve, hogy eredményt is meg-
követel – súlyosabbnak tekinthető. Tény, hogy a bizonyítási nehézségek csökkentek, de nem 
ugyanazt a magatartást kell majd bizonyítania a hatóságoknak, mint korábban.

Tehát elkövetési magatartás módosításával egyidejűleg láthatóan megváltozik a fordulat 
alkalmazási területe, valamint megnehezül az a) és b) pontok elhatárolása is. Hiszen ha az 
elkövető félelemkeltési célzattal sértő vagy veszélyeztető esemény bekövetkezésének látszatát 
kelti, ez szükségképpen együtt járhat azzal, hogy sértettben fenyegetettség, következésképpen 
a félelemérzet is kialakulhat.  Álláspontom szerint a jövőbeli megfogalmazással még inkább 
feleslegessé vált a két fordulat megkülönböztetése, és a bizonyíthatóságot egyszerűsítő jog-
alkotói szándék ellenére sem lesz problémamentes a jövőbeli tényállás alkalmazása. Erre ala-
pozom azon de lege ferenda javaslatomat, miszerint a (2) bekezdésbe foglalt fordulatoknak 
egy egységes tényállásba foglalásával áthidalható lenne számos dogmatikai és jogalkalmazási 
ellenmondás, amely egyidejűleg jótékony hatással lenne e fordulatok értelmezésére is.

Ugyanebben a pontban szintén szembetűnő változást eredményez, hogy a jogalkotó már 
nem emeli ki a sértettet és annak hozzátartozóját, mint a sértő vagy veszélyeztető esemény 
érintettjét, hanem egyszerűen a más kifejezést használja. Erről a miniszteri indokolás hallgat, 
de feltételezhető, hogy azon érintett személyek körét kívánta ezzel a jogalkotó kiszélesíteni, 
melyeken keresztül a zaklatás sértettjében a félelemérzet kialakulhat (például a sértett barátai, 
ismerősei, kollégái).
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A tényállás alkalmazhatóságának további szűkítését eredményezi, hogy a jogalkotó a látszat-
keltéssel kilátásba helyezett más életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető esemény-
nek közvetlen veszélyét kell magában hordoznia. Közvetlen veszélyről akkor beszélhetünk, 
ha a konkrét helyzetben külsőleg is felismerhető formában jelentkező, és a konkrét személyre 
vagy személyekre vonatkozó káros eredmény bekövetkezésének reális, azonnali és lehetséges 
veszélyét jelenti.73 A jogalkotó a közvetlenség követelményének bevezetését sem indokolta 
meg, ami ugyanakkor ellentétes az indokolásban megfogalmazott azon törekvésével, hogy 
a b) pont szerinti tényállás bizonyíthatóságán könnyítsen, hiszen a jövőben a tényállássze-
rűséghez a látszatkeltéssel kilátásba helyezett esemény közvetlenül veszélyeztető jellegét is 
bizonyítani kell az eljárás során.74

3. A minősített esetek

176/A. § (3) 222. § (3)
 Aki a zaklatást
a) házastársa, volt házastársa, bejegyzett élet-
társa, volt bejegyzett élettársa, élettársa, vagy 
volt élettársa,
b) nevelése, felügyelete, gondozása vagy 
gyógykezelése alatt álló személy
sérelmére követi el, az (1) bekezdésben 
meghatározott esetben két évig terjedő sza-
badságvesztéssel, a (2) bekezdésben megha-
tározott esetben bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki a zaklatást 
a) házastársa, volt házastársa, élettársa vagy 
volt élettársa sérelmére, 
b) nevelése, felügyelete, gondozása vagy 
gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, 
illetve 
c) hatalmi vagy befolyási helyzetével visszaélve 
követi el, az (1) bekezdésben meghatáro-
zott esetben két évig, a (2) bekezdésben 
meghatározott esetben bűntett miatt három 
évig terjedő szabadságvesztéssel bünte-
tendő.

3.1. A hatalmi vagy befolyási helyzettel visszaélve elkövetett zaklatás

A c) pontban bevezetett minősített esetről így ír az törvény indokolása: „A hatalmi helyzettel 
visszaélést elsősorban a munkáltatói jogok gyakorlója, vagyis az alá-fölérendelt viszonyban álló felek közül a 
fölérendelt hatalmi helyzetben álló fél követhet el az alárendelt fél sérelmére. A jogalkotó nem tartotta indo-
koltnak külön értelmező rendelkezés bevezetését a hatalmi vagy befolyási helyzet meghatározására. Annak 
eldöntése, hogy egy adott helyzetben fennáll-e ilyen függelmi viszony két fél között, sokszor csak az adott 
eset valamennyi körülményének figyelembe vételével határozható meg.” Véleményem szerint a hatalmi 
vagy befolyási helyzet tartalma vethet fel jogértelmezési kérdéseket, hiszen ahogyan az indo-
kolás is kifejti, az alá-fölérendeltségi viszonyt mindig in concreto kell vizsgálni. Ilyen például 
munkáltató-munkavállalói viszony, a tanár-diák kapcsolat, a fegyveres testületek hierarchikus 
rendszere, a szülő-gyermek kapcsolata, és véleményem szerint a fizikai és szellemi erőfölény 
is ebbe a körbe sorolható.

Azonban az új minősített eset kapcsán a visszaélés elkövetési módként való megfogalma-
zása jelentős jogalkalmazási problémákat okozhat.  A visszaélve megvalósított zaklatás az 

73 Vida 2009. 113.
74 Itt jegyezném meg, hogy a veszély közvetlenségének bizonyítása a közlekedési bűncselekmények körében sem 

egyszerű feladat, így egy zaklatáshoz hasonló bűncselekménynél felmerülhet annak szükségessége.
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elkövető jogszerű, ugyanakkor nem rendeltetésszerű joggyakorlását jelenti. E minősített eset 
tehát – az előző kettővel ellentétben – az elkövető cselekményét nem pusztán annak személyi 
minőségére figyelemmel emeli a minősített esetek közé, hanem ezen személyi minőségnek 
a helytelen, elítélendő felhasználását, kihasználását, mellyel egyidejűleg a sértett magánéle-
tét sérelem éri. Álláspontom szerint visszaélés tartalma itt olyan jogosítványok, informáci-
ók, ismeretek és helyzetek felhasználását jelenti, amivel az elkövető a sértett feletti hatalmi 
vagy befolyási helyzete révén rendelkezik (például személyes adatok ismerete, utasítási jogkör, 
munkakörülmények meghatározásának joga). Tehát maga az állapot, az elkövető személyi 
minősége teszi azt lehetővé, hogy a háborgató vagy fenyegető magatartásokat realizálja, tehát 
személyi minőség és a magatartás közötti összefüggés nem hipotetikus.

Gyakorlati tapasztalataim szerint további nehézségeket vet majd fel, hogy csupán a hatalmi 
vagy befolyási helyzet önmagában ne eredményezze a minősített eset megállapítását, hiszen 
az elkövetőnek önmagában nem e minősége, hanem az azzal való visszaélés fogja a súlyo-
sabb büntetési tételt megalapozni. Kérdéses, hogy a sértetti szubjektum hogyan fogja ebben 
a hatóságokat befolyásolni. A sértett érzékelheti úgy, hogy a gyanúsított valóban előnyös 
helyzetét kihasználva zaklatta vagy fenyegette, de ugyanakkor felmerülhetnek olyan esetek is, 
mikor az elkövető magatartása hatalmi helyzetétől függetlenül is ugyanúgy megvalósulhatott 
volna.75

4. Megjegyzések

A korábbi szabályozáshoz képes újítást hoz, hogy az új kódex 230. §-a alapján a zaklatás 
elkövetőjével szemben kitiltás is alkalmazható lesz szankcióként. Ezt a jogalkotó azzal magya-
rázta, hogy „a zaklatás bűncselekmény elkövetése után indokolt, hogy az elkövető a sértett lakóhelyén ne 
jelenhessen meg.” 

A jelenlegi szabályozással egyezően a zaklatás magánindítványra üldözendő bűncselekmény 
marad. A miniszteri indokolás szerint „az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmé-
nyek tárgyi súlya viszonylag kisebb, az e bűncselekményekkel okozott sérelem alapvetően magánjellegű, és 
egyes cselekményeknél a sértett és az elkövető kapcsolatára tekintettel indokolt a sértett megítélésétől függővé 
tenni, hogy kívánja-e a büntetőeljárás lefolytatását.” Továbbra is kérdéses marad, hogy miért zárkó-
zik el a jogalkotó a zaklatás (1) bekezdés szerinti fordulatának magánvádas bűncselekménnyé 
minősítésétől, hiszen e tényállásnak jogi tárgya és a sértetti szubjektum maghatározó szerepe 
alapján helye lenne a magánvádas bűncselekmények között. A jövőbeli szabályozásra tekintet-
tel e de lege ferenda javaslatomat is fönntartom.

Összegzésként elmondható, hogy a zaklatás jövőbeli tényállása nem hoz olyan módosítá-
sokat, melyek megkönnyítenék a jogalkalmazó munkáját, sőt, néhol tovább bonyolítják azt. 
A jövőbeli szabályozáson érezhető a jogalkotó részéről azon törekvés, mellyel a tényállás 
egyszerűsítését és bizonyíthatóságának könnyítését célozza. Ezen törekvések mindaddig 
helyénvalóak, ameddig megvalósításuk nem vezetnek olyan dogmatikai hibákhoz, melyek 
nemhogy csökkentenék, de növelik a tényállás megszövegezéséből adódó jogi problémák 
számát.

75 Véleményem szerint további elhatárolási nehézségek merülnek majd fel az új kódex 196. §-ában található szexu-
ális kényszerítés kísérlete (mint „szexuális zaklatás”) és a zaklatás között, tekintve, hogy e tényállás is rendelkezik 
hasonló minősített esettel. 
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X. Záró gondolatok

Jelen dolgozat célja az volt, hogy rávilágítson zaklatás tényállásával kapcsolatosan mindazon 
jelenlegi és várható problémákra, melyek még megoldásra várnak. De lege ferenda javaslata-
imat a joggyakorlatra tekintettel fogalmaztam meg, annak érdekében, hogy olyan lehetséges 
megoldásokat vázoljak fel, melyek kiutat mutathatnak a jelenlegi (és jövőbeli) szabályozás 
zsákutcáiból. Tételes törvényszöveg megfogalmazására én magam nem tettem kísérletet, hi-
szen a jogalkotó feladata, melynek mindenképpen a jogalkalmazási tapasztalatok tükrében kell 
eleget tennie.

Végezetül dolgozatom zárásában a bevezetésben feltett kérések megválaszolását tartom 
indokoltnak. A tényállás átfogó elemzése után megállapítható, hogy a zaklató magatartásokkal 
szembeni büntetőjogi fellépés szükséges, azonban a mai szabályozásban nem érvényesül vi-
tathatatlanul a büntetőjog ultima ratio jellege. Véleményem szerint ennek oka nem a szabályo-
zás szintjére, sokkal inkább annak módjára vezethető vissza. A jelenleg hatályos törvényszö-
vegből az tűnik ki, maga a jogalkotó is bizonytalan abban, hogy milyen absztrakciós szinten 
fogalmazza meg a zaklatás tényállását. 

A védendő jogi tárgyból fakadó szükségszerű szubjektivitást próbálják ellensúlyozni olyan 
tényállási elemekkel, mint a célzat és az elkövetési mód. Ezek tartalmát azonban nem határoz-
za meg, a hiányos rendelkezésre álló forrásanyag pedig túlságosan tág keretet szab a jogalkal-
mazónak a tényállási elemek értelmezésében, mellyel ellentétest hatást vált ki, növelve ezzel a 
jogbizonytalanságot. 

A jelenlegi szabályozás révén tehát aránytalanul nagy teher nehezedik a jogalkalmazó vál-
lára, melyet a jogalkotó helyezett rá. Kérdéses, hogy ez a teher mikor fog enyhülni, hiszen a 
jövőbeli szabályozásból kitűnik: a súlya nem, csupán a megjelenése fog változni. 
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Simon Emese Réka – Szalóky Béla

A lakhatáshoz való jog kérdéskörének alakulása 
Magyarországon és nemzetközi viszonylatban1

Helyezés: I. díj (Alkotmányjog IV. tagozat), a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium különdíja
Témavezető: Dr. Tóth Judit, tanszékvezető egyetemi docens; Dr. Sulyok Márton, 
tanársegéd; Dr. Jakó Nóra Ágnes, gyakornok

„Emberi méltóság – korlátok nélkül; emberek – hajlék nélkül?”2

I. Bevezetés

Dolgozatunkban a lakhatáshoz való joggal foglalkozunk. Elsősorban magyar viszonylatban 
járjuk körbe a témát, történeti és nemzetközi kitekintésekkel kiegészítve. Célunk, hogy egy 
olyan megoldási kísérlettel álljunk elő, amely a lehető legnagyobb körben biztosítaná ezen jo-
got, különös tekintettel a létminimum szintjén vagy az alatt élők jogainak az emberi méltóság 
előtérbe helyezésével történő érvényesítésére.

Vizsgálatunk során arra törekszünk, hogy minél árnyaltabb képet alakítsunk ki a lakhatás-
hoz való jog kérdéséről, és a lehető legtöbb szempont megvizsgálása után dolgozzunk ki de 
lege ferenda javaslatot, amely a szociális biztonság megteremtését teheti lehetővé azoknak a 
személyeknek, akik nem képesek önállóan biztosítani az emberhez méltó lakhatás körülmé-
nyeit. Ezzel kapcsolatban szeretnénk a társadalmi elvárhatóságra rávilágítani, amely az Alaptv. 
Nemzeti Hitvallásban jelenik meg és a következőként rendelkezik:

„MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden ma-
gyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:(…)Vállaljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi mél-
tóság.(…) Vállaljuk az elesettek és szegények megsegítésének kötelességét. Vállaljuk, hogy 
a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság 
kiteljesítése.”3

Véleményünk szerint nem megfelelő csak egy aspektusból vizsgálni a lakhatáshoz való jog 
kérdését, ugyanis a modern demokratikus társadalmak esetén már elvárható az állam sze-
repvállalása abban, hogy ne csak olyan mértékű ellátást biztosítson, amelynek segítségével 
a létminimum szintje elérhető, hanem képes legyen olyan lakhatási körülményeket lehetővé 
tenni, amellyel a rászoruló nem indul hátránnyal a munkaerőpiacon való helytállásban, vagyis 
képes lehet megfelelő tisztálkodást, pihenési és higiéniai körülményeket biztosítani magának.

1 Kézirat lezárva: 2012. december 5.
2 Borza Beáta: A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését feltáró projekt. Budapest, 2009. 6.o. 

http://www.obh.hu/allam/2008/pdf/hajlektalanugyi.pdf  (2012. szept. 26.)
3 Magyarország Alaptörvénye
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II. Eszmetörténet

1. Alapvetések

Leszögezhető, hogy a második generációs jogok (gazdasági, szociális és kulturális jogok) 
esetében egyrészt beszélhetünk az állam beavatkozási kötelezettségéről,4 amely következtében 
redisztribúció útján juttat a rászoruló rétegeknek anyagi javakat,5 másrészt pedig tilalmakat is 
tartalmaz, miszerint köteles tartózkodni attól, hogy például beavatkozzon a foglalkozás sza-
bad megválasztásába.

Ezen jogok tekintetében elsődleges a közösség – ellentétben az első generációs jogokkal 
–, de ez nemcsak egy egyirányú viszony, a társadalom is köteles eleget tenni az egyes köte-
lezettségeinek ahhoz, hogy az állam tudja biztosítani ezen jogok érvényesülését (például ha 
az állampolgár nem vállal részt a közteherviselésben, akkor hiába akar az állam törekedni az 
újraelosztásra, nem tud maradéktalanul eleget tenni az elvárásoknak). 

2. A szociális jogok eredete

A szociális alapjogok eszmei alapja a középkorig nyúlik vissza, amikor a filozófiai és politi-
kai gondolkodásban megfogalmazódott a közjó eszméje, melynek fogalmát legpontosabban 
Aquinói Szent Tamás fejtette ki. Vélekedése szerint a közjó általános követelmény, amely 
az igazságosságot fejezi ki. Habár az igazságosság nem tartozik a társadalom működésének 
szűken vett lényegéhez, az állam akkor tud a közjó érdekében eljárni, ha gyakorolja az osz-
tó igazságosságot (iustitia distributiva)6. A középkor feudális berendezkedése azonban nem 
engedte közjogi szerephez jutni a kialakult eszméket, melyek a polgári átalakulással kerültek 
igazán előtérbe.

A polgári társadalmakban kialakult a társadalmi szolidaritás gondolata, amelynek tényleges 
intézményesülésére azonban csak a munkásság állandósuló politikai szerepének következtében 
került sor. Richard Oestler az egyházi és alkotmányos hagyományok elveiből vonta le azt a 
következtetést, hogy a munkásság és a rászorulók az állam szociális támogatására érdemesek, 
mert „történelmi szociális jogaik vannak”. Véleménye szerint a szociális állam az ideális, azon-
ban ez csak akkor érhető el, ha küzdenek érte.7  Oestler mozgalmából végül kialakult a chartiz-
mus, amely komoly szociális előrelépéseket hozott (például rászorulókról való gondoskodás).

A szociális jogok történetében meghatározó szerepe volt a XIII. Leó pápa által 1891-ben 
kiadott Rerum Novarum kezdetű enciklikának. Ez az egyházi dokumentum a szegények 
gondozását állami feladatként határozza meg, valamint szociális jogként nevezi meg a család 
védelmét, valamint a betegség és munkaképtelenség esetére járó segélyezést.8 Ezt követően je-

4 Kulcsár Kálmán: A jogi túlszabályozás társadalmi összefüggései Magyarországon. In Jog és politikai gondolkodás 
modernizálódó társadalmunkban. Magvető Kiadó, Budapest, 1989, 82. o.

5 Az állam szolgáltatása megjelenhet adókedvezmények formájában is. Szamuely László: A jóléti állam ma. Magvető 
Kiadó, Budapest, 1985. 25. o.

6 Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata. Summa theologiae (ford., előszó, jegyz. Tudós-Takács János), Telosz 
Kiadó, Budapest, 1995. 2 II. 58. 1. és 2 II. 61. 1.

7 Eyden, Joan L. M.: The Growth and Development of  the Social Services and the Welfare. In: David C. Marsh 
(ed.): An Introduction to the Study of  Social Administration. Plymouth, Latimer Trend & Co., 1965.

8 Takács Albert: A szociális jogok. In: Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osiris Kiadó, 
Budapest, 2008. 794-795. o.
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lent meg a szociális állammodell, valamint a szociális jogok alapjogi minősége. Ez már jelezte, 
hogy ez nem az úgynevezett „alamizsna”, hanem bárkit megillető állampolgári alapjog. Fontos 
ugyanakkor utalni arra, hogy a nemzetközi jogban nem hagyományos alapjogként tekintenek 
a szociális jogokra, hanem úgynevezett „soft law”-ként.9 

3. A szociális piacgazdaság fogalma, tartalma

Az AB foglalkozott a szociális jogok és a szociális biztonság alkotmányossági kérdésével.10 
Számos alkotmánytól eltérően11 az Alk. nem használja a szociális jelzőt, mindössze csak „a 
parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés poli-
tikai átmenet elősegítéséről” rendelkezik.12

A jogállamiság és a piacgazdaság egymást támogató tényezők; a gazdasági szabadság korlá-
tozása szinte azonnal maga után vonja a politikai jogok korlátozását, valamint a kiszámítható 
jogi keretek nélkül nem érvényesül a jogbiztonság feltétele sem. Semmiképpen sem szabad 
összetéveszteni a szociális jelzőt a szocialistával, ugyanis a modern demokratikus államok 
piacgazdasága egyenesen tagadja a szocializmus elveit. Meg kell említeni, hogy a szociális piac-
gazdaság fontos összetevője az azokról való gondoskodás, akik a versenyben vesztes pozíció-
ba kerülnek és számukra akár törvényi, akár alapjogi szinten is védelmet nyújt. Feltehetőleg az 
átmenettel kapcsolatos aggodalmak, fenntartások csökkentése érdekében került deklarálásra, 
és csak mint államcél jelenik meg. Ebből kiindulva fogalmazható meg azon álláspont, hogy a 
szociális biztonság nem feltétele a formális jogállamnak.13

Ezzel kapcsolatban azt is leszögezték ugyanakkor, hogy a preambulumból nem vezethető 
le közvetlenül semmilyen alkotmányos jog, így ez nem jelenti a szociális jogállam elvének ki-
mondását. Következésképpen, a szociális biztonsághoz való jog nem jelent biztos jövedelmet, 
valamint azt sem, hogy az állampolgár már megszerzett jövedelme nem csökkenhet a jövőben, 
viszont az állam köteles társadalombiztosítási rendszert fenntartani. A társadalombiztosítási 
jog csak bizonyos mértékig működik a vásárolt jog elve alapján, jelen van az állam kötelezett-
sége akkor is, ha a vásárolt jog elve nem, vagy csak részben érvényesül.14 Meg kell említenünk 
még, hogy a rászorulókról való gondoskodás ugyan témánkba illeszkedik, de a terjedelmi 
korlátokra tekintettel jelen dolgozatban nem térnénk ki rá.15

9  Sári János – Somody Bernadette: Alapjogok. Osiris Kiadó, Budapest, 2008. 254-255. o.
10 A kérdéskörrel a 772/B/1990/5. AB hat-ban foglalkozott.
11 Összevetésül lásd Franciaország Preambulumát, amely esetében „szociális köztársaság” kontextusban alkalmazza 

azt, míg a lengyel alkotmány mindössze csak „szociális igazgatás”-ról beszél. (Trócsányi László – Badó Attila: 
Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 381. és 524. 
o.)

12 Az Alaptörvény már semmilyen kontextusban nem használja a szociális jelzőt sem a Nemzeti Hitvallás, sem az 
Alapvetés elnevezésű részekben.

13 Sulyok Márton – Trócsányi László: Preambulum. In: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Század-
vég Kiadó, Budapest, 2009. 95-96. o.

14 43/1995. (VI. 30.) AB hat., ABH 1995, 188, 194-195.
15 ld.: Sári János – Somody Bernadette: Alapjogok. Osiris Kiadó, Budapest, 2008. 268-269., valamint a 42/2000. 

(XI. 8.) AB hat-ot.
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III. Nemzetközi kitekintés

Az alapjogi vizsgálódás során nem maradhat el a nemzetközi tendenciák, illetve egyezmé-
nyek elemzése, hiszen Magyarország az Európai Unió, illetve számos nemzetközi szervezet 
tagjaként olyan nemzetközi kötelezettségeket vállalt, melyek teljesítése befolyásolja a magyar 
törvényi szabályozást és joggyakorlatot.

1. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata16

Az EJENY 25. cikk (1) bekezdése a következőképp rendelkezik: „Mindenkinek joga van 
a saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, 
ideértve az élelmet, a ruházatot, a lakást, az orvosi ellátást és a szükséges szociális szolgálta-
tásokat, továbbá a szociális biztonsághoz munkanélküliség, betegség, rokkantság, özvegység, 
öregség esetén, vagy mikor tőle független egyéb körülmények miatt nincsenek megélhetési 
eszközei.” Az egyezmény egyértelműen fogalmaz az államokkal kapcsolatban, miszerint az 
ebben a dokumentumban foglalt jogoknak maradéktalanul eleget kell tenniük, és hogy ezen 
jogokat nem lehet az ENSZ céljaival és elveivel ellentétesen gyakorolni.

2. Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya

Az 1976. évi 9. tvr-rel kihirdetett GSZKJNE 9. cikke előírja: „Az Egyezségokmányban 
részes államok elismerik, hogy mindenkinek joga van a szociális biztonságra, beleértve a tár-
sadalombiztosítást is.” A 11. cikk 1. pontja úgy rendelkezik, hogy „Az Egyezségokmányban 
részes államok elismerik mindenkinek a jogát önmaga és családja megfelelő életszínvona-
lára, ideértve a (…) lakást, valamint az életkörülmények állandó javulását.”17 Fontos, hogy 
megjelenik egy fokozatos megvalósításra vonatkozó kitétel, ami nem kényszeríti az államokat 
azonnali cselekvésre, bár e kitétel a fejlődő országok okán került be a dokumentumba. Ezzel 
kapcsolatban a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága 1990 decemberében el-
készítette a 3. számú Általános Magyarázatát,18 amelyben rögzítette, hogy a részes államok a 
jogok érvényesítését, gazdasági teljesítőképességükhöz mérten, de a lehető legrövidebb időn 
belül kötelesek megvalósítani.19 A vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetére sem tartalmaz 
szankciókat a dokumentum.20 A 4. számú Általános Magyarázatban21 megfogalmazták, hogy 
a lakhatás joga mindenkit megillet, azaz nem értelmezhető úgy, miszerint az csak az ember 
feje feletti tetőt jelentené, hanem jelenti egyben a békesség, a biztonság és a méltóság érvé-

16 http://www.amnesty.hu/ejeny.pdf   (2012. szept. 26.)
17 42/2000. (XI. 8.) AB hat. V. fejezet utolsó bekezdés; ABH 2000, 329, 334.
18 General Comment No. 3. (1990) on the nature of  statesparties’ obligations (Article 2 (1) of  the Covenant), adop-

ted by the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (UN doc. E/1991/23)
19 Szigeti Andrea: A szociális jogok jellege az alkotmány tükrében. In: Schanda Balázs – Varga Zs. András (szerk.): 

Látlelet közjogunk elmúlt évtizedéről. PPKE JÁK, 2010. 153-154. o.; lásd még Kardos Gábor: Üres kagylóhéj? A 
szociális jogok nemzetközi jogi védelmének egyes kérdései. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2003. 149-150. o.

20 Vö: Bukta Annamária: A lakhatáshoz való jog emberi jogi megközelítésben. In: Háló: a Szociális Szakmai Szövet-
ség hírlevele. 13-14. o. 2005. április, XI. évfolyam 4. szám. 

21 General Comment No. 4. (1991) on the right to adequate housing (Article 11 (1) of  the Covenant), adopted by 
the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (UN doc. E/1992/23)
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nyesülését is általa, így megállapítható, hogy kapcsolatban van az emberi méltósággal, aminek 
következtében sokkal inkább érzékeltethető annak fontossága.22

A lakhatáshoz való jog alapjogként a megfelelő életszínvonalhoz való jogból eredeztethe-
tő, amely központi jelentőséggel bír a gazdasági, szociális és kulturális jogok érvényesülése 
szempontjából. Az ENSZ szervezetén belül az Emberi Jogok Bizottsága, valamint a Diszk-
rimináció Megelőzésével és a Kisebbségek Védelmével Foglalkozó Albizottság fordít kiemelt 
figyelmet erre a jogra. 

Habár az egyezségokmány meghatározza a megfelelő életszínvonal követelményét, a világ 
különböző pontjain találhatunk olyan államokat, ahol ez egyáltalán nem, vagy minőségi hi-
ányosságokkal valósul meg. A probléma különösen a fejlődő országokban számít akutnak, 
hiszen a megfelelő anyagi források hiányában nem biztosítható a megfelelő életszínvonal. A 
fejlett országokban is találkozhatunk a hajléktalanság, illetve a nem megfelelő lakókörülmé-
nyek problémájával. Az ENSZ becslései szerint világszerte a hajléktalanok száma több mint 
százmillióra, míg a nem megfelelő körülmények között élő emberek száma ca. egymilliárdra 
tehető. A legnagyobb probléma, hogy ezek a számok nem mutatnak csökkenő tendenciát. Ez 
is mutatja, hogy a világ összes államának foglalkoznia kell ennek megoldásával ahhoz, hogy 
megfelelő szintre emelkedjenek az általános lakhatási feltételek.

Az ENSZ jelentése szerint a lakhatás állami támogatottságának hiányából vezethető le a 
jelenlegi állapot. A lakhatáshoz való jog nem csak önmagában a lakhatást, hanem a megfelelő 
színvonalú lakhatást is magában foglalja. „A megfelelő hajlék… megfelelő magánélet, tér, 
biztonság, fény, szellőzés, alapvető infrastruktúra és megközelíthetőség (tekintettel a munka-
helyre és a szolgáltatásokra) – mindez megfizethető áron.”23

A Bizottság szerint ez a következőkre terjed ki: a birtok jogi védelme; a szolgáltatások, 
az infrastruktúra és az ellátások elérhetősége; megfizethetőség; lakhatóság (kényelem, fizikai 
védelem); hozzáférhetőség; megfelelő elhelyezkedés; kulturális alkalmasság. Mint ahogy azt 
korábban már említettük, a lakhatáshoz való jog nem szeparálható el más emberi jogoktól, 
kiemelve a szociális biztonsághoz és az emberi máltósághoz való jogot, valamint a diszkrimi-
náció tilalmát. Ez a jog nem eshet önkényes vagy jogellenes korlátozás alá, tekintettel az egyén 
magánéletére, családjára, otthonára.

Azonnali állami intézkedésekre van szükség nemcsak a fejlődő, hanem a fejlett államok-
ban is annak érdekében, hogy az érintett rétegek megfelelő segítségben részesüljenek. A kor-
mányok felelőssége, hogy különleges elbírálásban részesítse a hátrányos helyzetben lévőket, 
elősegítve a társadalmi beilleszkedésüket és az általános életszínvonal emelkedését. Emellett 
a minisztériumok és a helyi hatóságok koordinált működésére kellene hangsúlyt helyezni az 
érintett területek összehangolása érdekében. Az alkotmányjogi szabályozás is fontos eszköze 
lehet a helyzet javításának, főként azokban az államokban, ahol alkotmányosan van körülsán-
colva a lakhatáshoz való jog érvényesülésének lehetősége. Ebben a körben kiemelhetőek az 
erőszakos kilakoltatás eszközei, amelyek prima facie inkompatibilisek az egyezségokmány elő-
írásaival, és csak a legkivételesebb esetben igazolhatók, és csak akkor, ha releváns nemzetközi 
jogi rendelkezések támasztják alá. Tradicionálisan a nemzetközi támogatások kb. 5%-a irányul 
a lakhatás vagy a letelepedés támogatására, amelyek gyakran nem is elegendőek a hátrányos 
helyzetben lévő társadalmi csoportok számára. Ez mielőbbi változtatásra szorul, és alapvető 
előrelépést jelentene, ha az államok költségvetésében is nagyobb hangsúly helyeződne erre 

22 Kardos Gábor: A lakhatáshoz való jog: A nemzetközi jog felfogása és a magyar alkotmánybíróság határozata. 99. 
o. In: Fundamentum, 2001/1. szám.

23 The Right to Adequate Housing, Fact Sheet No. 21/Rev.1, Office of  the United Nations High Commissioner for 
Human Rights
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a problémára. Az Európai Unió támogatási rendszere megadja a lehetőséget a kormányok 
számára, hogy bizonyos kereteken belül belátásuk szerint osszák be a nemzetközi forrásokat.

3. Európai Szociális Karta

Az ESZK kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény 16. Cikke is hasonló kötelezettséget fo-
galmaz meg, miszerint „a Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy olyan intézkedé-
sekkel támogatják a családi élet gazdasági, jogi és szociális védelmét, mint például a szociális és 
családi juttatások, pénzügyi intézkedések, a családok lakhatásának biztosítása, a fiatal házasok-
nak nyújtott kedvezmények és egyéb megfelelő eszközök.”24 Érdemes rávilágítani, hogy csak 
hasonlóság mutatkozik a GSZKJNE-val, azonban a mi értelmezésünkben azonnali cselekvésre 
sarkallja a szerződő feleket. Számos rendelkezést ratifikált Magyarország a II. részből kötele-
zettségként, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a társadalombiztosításhoz való jogra vo-
natkozó rendelkezés nem tartozik ezek közé. Ezen egyezménynek elkészült egy módosítása is 
(Módosított ESZK), amelyet a 2009. évi VI. törvénnyel léptettünk hatályba. Ezen egyezmény 
31. cikke kimondja, hogy „Annak érdekében, hogy biztosítsák a lakhatáshoz való jog hatékony 
érvényesítését, a Felek vállalják olyan intézkedések meghozatalát, amelyek célja: 1. elősegíteni 
a megfelelő színvo nalú lakáshoz való hozzájutást; 2. megelőzni és csökkenteni a hajléktalansá-
got, úgy, hogy annak fokozatos felszámolását tartják szem előtt; 3. a lakások árának elérhetővé 
tétele azok számára, akik nem rendelkeznek megfelelő erőforrásokkal.” Ugyanakkor ezen cikk 
tekintetében Magyarország nem vállalt kötelezettséget.25 Az 1. sz. mellékletben található táblá-
zatban összefoglaltuk a Magyarország által ratifikált és nem ratifikált cikkeket.

4. Európai Unió Alapjogi Chartája26

Az EU Alapjogi Chartájában is találhatunk a szociális biztonságról szóló rendelkezéseket, 
annak a 34. cikkében. E szerint: „(1) Az Unió az uniós jog, valamint a nemzeti jogszabályok és 
gyakorlat által megállapított szabályokkal összhangban, elismeri és tiszteletben tartja a szociális 
biztonsági ellátásokra és szociális szolgáltatásokra való jogosultságot, amelyek védelmet nyúj-
tanak anyaság, betegség, munkahelyi baleset, gondoskodásra utaltság vagy idős kor, továbbá a 
munkahely elvesztése esetén. (3) A társadalmi kirekesztés és a szegénység leküzdése érdekében 
az Unió (…) elismeri és tiszteletben tartja a jogot a tisztes megélhetést célzó szociális támo-
gatásra és lakástámogatásra mindazok esetében, akik nem rendelkeznek az ehhez elégséges 
pénzeszközökkel.” Úgy véljük, hogy az értelmező rendelkezések27 is azt támasztják alá, hogy 
a dokumentum inkább egyfajta államcélt valósít meg nemzetközi viszonylatban is, mintsem 
alapjogot, mivel az EU jogában a lakossági szolgáltatás szabadságának kérdéséhez tartozik.

Mivel ebben a dokumentumban sem jelenik meg a lakhatáshoz való jog alapjogként, az 
Európai Bíróság joggyakorlatában csak érintőlegesen találkozhatunk ezzel a kérdéskörrel. A 
Bíróság 2006. október 26-án hozott ítéletében28 a Portugál Köztársaság kötelezettségszegését 

24 42/2000. (XI. 8.) AB hat. V. fejezet utolsó bekezdés; ABH 2000, 329, 334.
25 Vö: Kardos Gábor: Üres kagylóhéj? A szociális jogok nemzetközi jogi védelmének egyes kérdései. Gondolat 

Kiadói Kör, Budapest, 2003. 163. o.
26 http://eur-lex.europa.eu/hu/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303HU.01000101.htm (2012. szept. 26.)
27 51-52-53. cikk
28 Európai Közösségek Bírósága kontra Portugál Köztársaság, C-345/05.
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állapította meg, mert fenntartotta azokat az adójogi rendelkezéseket, amelyek az adókötelezett 
vagy a vele közös háztartásban élők állandó lakásául szolgáló ingatlan visszterhes átruházásá-
ból származó jövedelem adómentességét alárendelik azon feltételnek, hogy az adókötelezett 
a jövedelmet portugál területen fekvő ingatlan megszerzésébe fektesse be újra. A döntés jog-
politikai indoka pedig az, hogy a tagállamok szabad lakáspolitikája bármilyen rendelkezéstől 
függetlennek kell lennie, és a lakhatáshoz való jog érvényesülését az adójogszabályok átlátha-
tóságának is biztosítania kell.

5. Konklúzió

Az elemzett nemzetközi egyezményekből kitűnik, hogy az európai tendencia a lakhatáshoz 
való jog egyre erőteljesebb védelme felé mutat, azonban lényeges megjegyezni, hogy Magyar-
ország ezen jog védelme terén nem vállalt megfelelő kötelezettségeket (az ESZK 31. Cikkét 
például egyáltalán nem is ratifikálta). A vizsgált dokumentumok erős keretet adnak a lakhatás-
hoz való jog érvényesüléséhez, ennek tényleges védelméhez azonban Magyarország szélesebb 
körű kötelezettségvállalására lenne szükség.

6. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata

A Strasbourgban székelő EJEB joggyakorlatának megvizsgálása előtt fontosnak tartjuk 
megjegyezni, hogy mivel az EJEE nem tartalmaz a lakhatáshoz való jogra vonatkozó rendel-
kezést, így kifejezetten ezzel foglalkozó ügyek nem is kerültek az EJEB elé. Ennek megfelelő-
en olyan ügyeket fogunk vizsgálni, amelyek ugyan nem konkrétan a lakhatással foglalkoznak, 
mégis relevanciával bírnak a vizsgált témánk szempontjából.

6.1. Gillow kontra Egyesült Királyság

A Gillow kontra Egyesült Királyság ügyben29 a lakhatáshoz való jog kérdése az EJEE 8. 
cikkével összefüggésben jelenik meg. A cikk a magán- és családi élet tiszteletben tartásához 
való jogról az alábbiak szerint rendelkezik:

„1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tisztelet-
ben tartsák. 2. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben 
avatkozhat be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbizton-
ság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a 
közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme 
érdekében szükséges.”

A panaszos háztulajdonnal rendelkezett egy szigeten, ahol „állandó lakosi minősítés” mel-
lett nem volt szükséges hatósági engedélyt beszerezni a beköltözéshez. Ezt követően ugyan 
évekre elhagyta a szigetet, de tulajdonjogát fenntartotta a házon. Visszatérése után azon-
ban a lakásügyi hivatal megtagadta visszaköltözését arra hivatkozva, hogy az azóta kihirdetett 
lakásellenőrzésről szóló törvény értelmében már nem rendelkezik „állandó lakosi minősí-
téssel”. Ezt követően családja minden hatósághoz intézett kérelmét elutasították, és eljárást 

29 Berger, Vincent: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata (a Külügyminisztérium támogatásával), 
Budapest, 1999. 416-419. o.
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indítottak ellenük a tulajdonukba való jogellenes beköltözés miatt. A bíróság megállapította, 
hogy a beavatkozások jogosak voltak, hiszen a lakástörvény a sziget gazdasági jólétének előre-
mozdítására irányult, és nem bizonyított, hogy más célra alkalmazták volna.30 

Az EJEB megállapította, hogy a kérelmező életvitelszerű lakhatás céljából építtette a há-
zat. Visszaköltözésekor nem rendelkezett más lakással az Egyesült Királyság területén belül 
vagy azon kívül. Következésképpen aránytalan volt a lakásügyi hivatal elutasító határozata, 
valamint a bírság kiszabása, így sérült a panaszos lakás tiszteletben tartásához fűződő joga.31

6.2. James és mások kontra Egyesült Királyság32

Az ebben az ügyben hozott ítéletében az EJEB kimondta, hogy a modern társadalmak a 
lakosság lakhatását elsődleges szociális szükségletnek tekintik, amelynek szabályozása nem 
vethető alá a piaci erők szeszélyeinek. A méltányosság kategóriája elég tág ahhoz, hogy lefedje 
a nagyobb szociális biztonságot célzó törvényhozás területét, különös tekintettel az emberek 
otthonára. Ez abban az esetben is így van, ha az ilyen jellegű törvényhozás ütközik a létező 
szerződéses jogviszonyokban megállapított jogokkal és kötelezettségekkel, illetve ha az állam-
nak vagy a társadalomnak nem származik belőle közvetlen, általános érvényű előnye.

6.3. Guzzardi kontra Olaszország33

Ez az ügy arra mutat rá, hogy a lakhatáshoz való jog tágabb értelemben magában foglalja az 
emberhez méltó körülmények biztosítottságának jogát. Jelen esetben a panaszost büntetés-vég-
rehajtási eljárás keretein belül egy szigetre száműzték, ahol biztosítottak számára szállást (egy 
egyszerű lakást) és megfelelően nagy életteret ahhoz, hogy normális életet élhessen azt kivéve, 
hogy a területet engedély nélkül nem volt jogosult elhagyni, illetve – ezt biztosítandó – megfi-
gyelés alatt tartották. Az EJEB kimondta, hogy az EJEE alapján nem állapítható meg a lakha-
táshoz való jog, de a hatóságok senkire sem kényszeríthetnek elviselhetetlen életkörülményeket. 

6.4. Konstantin Markin kontra Oroszország34

Pinto de Albuquerque bíró különvéleményében megfogalmazta, hogy a szociális jogok köz-
vetlenül, a panaszos diszkriminatív bánásmódban részesítésétől függetlenül levezethetők az 
EJEE rendelkezéseiből. E körben kiemelendő a különvéleményben konkrétan megnevezett 
lakhatáshoz való jog35. Ezek biztosítására tisztességes eljáráshoz való jog formájában járulé-
kos jog került alapításra.36

30 EJEE 18. Cikke: „A jelen Egyezményben említett jogok és szabadságok korlátozásait nem lehet más célra alkal-
mazni, mint amelyre elő vannak írva.”

31 Coussirat-Coustere, V.: La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en 1986, A.F.D.I. 1987. 239-263.
32 1986. június 12., hiv. szám: 8793/79, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57507 

(2012. okt. 12.)
33 1980. november 6., hiv. szám: 7367/76, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57498 

(2012. okt. 12.)
34 2012. március 22., hiv. szám: 30078/06,  http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109868 

(2012. okt. 12.)
35 EJEE 3. Cikkének alkalmazásában a Moldovan és mások kontra Románia 107.g) és 110. §-ai, ill. a M.S.S. kontra 

Belgium és Görögország 263-264. §-ai alapján; 8. Cikk alkalmazásában a Stanková kontra Szlovákia 60-62. §-ai 
alapján, amely az alkotmánybíróság érvelését „meggyőzőnek” találta

36 Az EJEB meghatározta a szociális jogok hatékony védelmét biztosító igazságszolgáltatási rendszer felállítására 
vonatkozó pozitív kötelezettséget a Danilenkov és mások kontra Oroszország 136. §-a alapján.
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6.5. Mellacher és mások kontra Ausztria37

Az ítélet 45. szakasza szerint az állam hozhat olyan törvényt, amellyel szükség szerint kont-
rollálja a tulajdonnal való rendelkezést. Az ilyen törvények elsősorban a lakhatás kérdéskörét 
feszegetik, amely szociális és szociálpolitikai aspektusokat vizsgálva is központi probléma. A 
törvényhozásnak tekintettel kell lennie a társadalmi és egyéni érdekekre, azonban az EJEB 
tiszteletben tartja az ezt érintő szabályozásokat mindaddig, amíg a méltányosság határait nem 
sértő indoklással támasztják azt alá.38

6.6. Konklúzió

Az EJEB joggyakorlatából kitűnik, hogy a lakhatáshoz való jog nem tartozik azon alap-
jogok közé, amelyek a legegyszerűbben kikényszeríthetők. Az évek során számos olyan ügy 
fordult elő, ahol megjelent ezen jog, azonban csak más, az EJEE-ben rögzített jogokkal ösz-
szefüggésben. Az ESZK-ban in concreto megjelenik a lakhatáshoz való jog, ezzel szemben az 
EU Alapjogi Chartájában a lakástámogatáshoz való jog, valamint a szociális szolgáltatásokhoz 
való jogosultság jelenik meg. Az évek során a joggyakorlat egyre inkább olyan irányba fej-
lődött, amely előremutatónak mondható a lakhatáshoz való jog tekintetében. A Konstantin 
Markin kontra Oroszország ügyben már nem csak más jogokból levezetve, hanem önállóan is 
megjelenik a lakhatáshoz való jog, melynek biztosítására járulékos jogot is alapítottak (2012). 
Úgy gondoljuk, hogy ez rendkívül fontos eredmény, és a jövőre nézve biztató az általunk 
vizsgált alapjog további érvényesíthetősége szempontjából.

IV. Európai alkotmányok39

Az alábbi összehasonlítások során elvi csoportosításra törekszünk, mely nem jelentik azt, 
hogy teljes mértékben megegyező az egyes országok alkotmányának szövegezése, mindössze 
hasonlóságok alapján igyekszünk összefüggéseket találni.

1. Ahol nem rendelkeznek a szociális biztonsághoz való jogról mint 
alapjogról

Az osztrák alkotmány esetében a 12. cikk (1) bekezdésének 1. pontja úgy rendelkezik, hogy: 
„(1) A Szövetség feladata az alapelvekkel kapcsolatos törvényhozás, a tartományok feladata 
pedig a végrehajtási törvények kibocsátása és végrehajtása a következő ügyekben: 1. szegé-
nyügy; népesedési politika, amennyiben nem esik a 10. cikk alá; népjóléti intézmények, anya-, 
csecsemő- és ifjúságvédelem (…)” Itt csak alapelvekről rendelkezik az alkotmány, nem említi 
a szociális biztonsághoz való jogot, mint alapjogot, ugyanakkor megfogalmazza azokat az 
elveket, amelyek mentén köteles az állam eljárni. A dán alkotmányban a 8. részben kerül-
37 1989. december 19., hiv. számok: 10522/83, 11011/84, 11070/84; Series A no. 169
38 ld. még: Spadea és Scalabrino kontra Olaszország 29. §-a 
39 Az alábbi linken találhatóak angol nyelven a hatályos európai alkotmányok, amelyek szövegét figyelembe vettük, 

és ahol szükséges volt, magyarra fordítottuk: http://legislationline.org/documents/section/constitutions (2012. 
okt. 9.), valamint Trócsányi László – Badó Attila: Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. KJK-KERSZÖV 
Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005.
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nek említésre az alapjogok, amely azt mutatja, hogy Dániában nem tulajdonítanak akkora 
jelentőséget az alapjogok szerepének, mint ahogy például azt a német Grundgesetz esetében 
tapasztalhatjuk. A 75. § szerint: „(2) Bármely önmagát, illetve eltartottjait eltartani képtelen 
személy, ha tartásukra semmilyen más személy felelőssége nem áll fenn, jogosult állami támo-
gatást igénybe venni, feltéve, hogy összhangban áll az ezt szabályozó jogszabályban foglalt 
kötelezettségekkel.”

Az ír alkotmány külön fejezetet (A szociális politika irányadó alapelvei40) szentel az állam 
szociális feladatainak megfogalmazására. Ennek jogpolitikai okát abban látjuk, hogy az ír ál-
lam nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a szociális jogok valóban érvényesülhessenek 
az országban, és fontosnak tartja, hogy alkotmányos szinten is szabályozásra kerüljön ez a 
kérdéskör. A 45. cikkben rendelkezéseket találunk arra vonatkozóan, hogy az állam vállalja, 
hogy igyekszik támogatni az állampolgárai jólétét azzal, hogy a lehető leghatékonyabb szoci-
ális ellátórendszert hozza létre. Az állam politikáját többek között a következő célkitűzések 
határozzák meg: biztosítani kell az állampolgárok munkához való jogát, és ezáltal azt, hogy 
képesek legyenek megteremteni a megfelelő életszínvonal körülményeit; a hitelügyintézés vo-
natkozásában állandó és uralkodó célként az emberek jólétét kell kitűzni; valamint támogatni 
kell a rászorulókat. Ezek a rendelkezések államcéli szinten fogalmazzák meg a szociális gon-
doskodás szükségességét.

A máltai alkotmány szabályozása érdekes: ugyan rendelkezik a szociális jogokról, de az 
alapelvek záró cikkében kifejti, hogy ezekre az alapelvekre bíróság előtt nem lehet jogot for-
málni; „17. cikk. (…) (2) A dolgozók ésszerű, hozzájáruláson alapuló biztosításra jogosultak 
baleset, betegség, rokkantság, öregség és önhibán kívül bekövetkező munkanélküliség esetére. 
(…) 21. cikk. Jelen fejezet rendelkezéseire hivatkozva nem lehet bíróság előtt jogot alapítani, 
de az azokban foglalt alapelvek iránymutatóul szolgálnak az ország kormányzásánál, és segítik 
az államot az alapelvek törvénybe foglalásában.”. A német alaptörvényben szintén nem talál-
hatunk konkrét rendelkezést a szociális biztonsághoz való jogra, ahogy az olasz alkotmány-
ban sem.  A német Grundgesetz azonban kimondja, hogy „a Német Szövetségi Köztársaság 
demokratikus és szociális szövetségi állam”41, mellyel erős keretet ad a szociális gondoskodás 
állami kötelezettségének.

2. Az alapjogi szabályozás

A belga alkotmány merőben eltér mind az Alaptv., mind az osztrák alkotmány rendelkezé-
seitől. Az emberi méltósághoz való jogból alapjogként vezeti le mind a lakhatáshoz, mind a 
társadalombiztosításhoz, és mind a szociális, egészségügyi és jogi támogatáshoz való jogot. 
Ezen rendelkezések a belga alkotmány 23. cikkében találhatóak. Eszerint „Mindenkinek joga 
van ahhoz, hogy az emberi méltóságnak megfelelő módon éljen. (…) Ezek a jogok többek 
között az alábbiakat foglalják magukban: (…) 2. jog a társadalombiztosításhoz, az egészség-
védelemhez és a szociális, egészségügyi és jogi támogatáshoz; 3. a megfelelő lakhatáshoz való 
jog;(…)” 

Alapjogként jelenik meg a görög alkotmányban is a lakhatás: „(4) A hajléktalanok és a nem 
megfelelő hajlékkal rendelkezők otthonteremtéséről az állam gondoskodni köteles.”, valamint 
meg kell említeni a 25. cikk szerint nemcsak azt garantálja az állam, hogy abban az esetben, ha 
valaki hajléktalan vagy nem megfelelő hajlékkal rendelkezik, gondoskodik róla, hanem egyfaj-

40 Eredeti: Directive Principles of  Social Policy
41 Eredetileg: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.”
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ta folyamatos szinten tartást is meghatároz, amely igen erős kötelezettséget ró a mindenkori 
görög kormányra.

A portugál alkotmány 65. cikkében több ponton keresztül foglalkozik a lakhatásról, maga 
a cikk elnevezése is az, hogy „Lakáskérdés és várostervezés”, amely rendelkezések kötelezik 
az államot: „65. cikk (…) 1. Mindenkinek joga van maga és családja számára olyan, megfelelő 
méretű lakással rendelkezni, mely megfelel a higiéniai követelményeknek és alkalmas a család 
magánéletének megóvására. 2. A lakhatáshoz való jog biztosítása érdekében az állam köteles: 
a) (…) lakáspolitika kidolgozására és végrehajtására (…); b) (…) támogatni a gazdaságos és 
szociális lakásépítéseket; c) ösztönözni a magánépítkezést, (…) és biztosítani a (…) lakáshoz 
való hozzájutást;”. A spanyol alkotmány is alapjogként tekint a lakhatáshoz való jogra és a 
szociális biztonsághoz való jogra, és mintegy sarkalatos pontokat határozta meg azokat: „47. 
cikk. Minden spanyolnak joga van arra, hogy megfelelő lakással rendelkezzen. (…)”.

A cseh szabályozásban az államszervezetre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó alkot-
mány mellett megjelenik egy Alapjogi Katalógus, amely részletesen szól az alapjogokról. En-
nek jelentősége az, hogy az alkotmánytól különváló szabályozás nyomatékosítja az alapvető 
jogok fontosságát, és nagyobb hangsúlyt helyez ezek érvényesítésére. A 30. cikk kimondja: 
„(1) Az állampolgároknak joguk van a megfelelő anyagi biztonsághoz idős kor, munkaképte-
lenség, valamint a gondozó elvesztése esetére. (2) Mindenkinek, akinek anyagi szüksége meg-
kívánja, joga van olyan támogatáshoz, amely biztosítja számára az alapvető életszínvonalat.”

3. A magyar megoldáshoz hasonló formulák

E körben Ciprust emelnénk ki, ahol az Alk.-hoz hasonló módon szabályozták a szociális 
biztonsághoz való jogot az alkotmány 9. cikkében, amely nem mondja ki konkrétan a szo-
ciális biztonsághoz való jogot mint alapjogot: „Mindenki jogosult a méltó megélhetéshez és 
a szociális biztonsághoz.” Itt érdemes megemlíteni a holland szabályozást, amely így rendel-
kezik: „20. cikk. (…) (2) A társadalombiztosításhoz való jogosultságot törvény szabályozza. 
(3) Azoknak a Hollandiában lakó holland állampolgároknak, akik a létfenntartásukat fedezni 
nem tudják, törvény által szabályozandó igényük van a hatóságok által folyósított segélyre.” 
Felfedezhető, hogy nem jelez kikényszeríthetőséget az állam irányába, így egyértelműen meg-
állapítható, hogy mint alapjog nem jelenik meg.

A lett alkotmányban a következőt találjuk: „109. cikk. Mindenkinek joga van a szociális 
biztonsághoz öregség, munkaképtelenség, munkanélküliség és törvényben megállapított más 
esetekben.” Itt az alkotmányozó rendkívül szűken rendelkezik, és minden egyebet alacso-
nyabb szintű törvényeken keresztül kíván szabályozni (így pl., hogy milyen keretek között 
gondolja a megvalósítását ezen alapjog biztosításának).

A szlovák alkotmány és a szlovén alkotmány is hasonlóan rendelkezik a szociális bizton-
sághoz való jogról. A szlovák alkotmány szövege: „Mindenki, aki anyagi szükséget szenved, 
olyan segítségre jogosult, amely az alapvető életfeltételei biztosításához szükséges.”; míg a 
szlovéné: „50. cikk. (1) Az állampolgároknak a törvényben megállapított esetekben joguk van 
a szociális biztonsághoz.(…)”. A szlovén alkotmány erőteljesebben határozza meg az állam-
polgárok jogait, sokkal inkább védi azokat, szélesebb körben rendelkezik ezen alkotmányos 
jogokról, mint a szlovák alkotmány. A svéd alkotmányban ugyan szintén csak államcélként 
jelenik meg, azonban itt már konkrétan megnevezi a lakhatáshoz való jog biztosításának köte-
lezettségét. Az alkotmány elején található rendelkezés utal a kérdés fontosságára, és arra, hogy 
a svéd állam célkitűzése nem veszítheti el jelentőségét, és nem veszhet el az alkotmány számos 
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rendelkezése között. Svédország szociális mutatói évtizedek óta lenyűgözőek, ami szintén 
azt mutatja, hogy az alkotmányos rendelkezések szintjén megjelenő szociális jogok sikeresen 
átültethetők a gyakorlatba megfelelő politikai támogatottság mellett.42

Litvánia alkotmányában a szociális jogok megjelenítésére a 4. fejezetben (Nemzetgazdaság 
és munka) kerül sor. Az 52. cikk szerint: „Az államnak garantálnia kell állampolgárai számára 
azt a jogot, hogy öregségi és rokkantsági nyugdíjat vehessenek igénybe, valamint szociális tá-
mogatásban részesüljenek munkanélküliség, betegség, özvegység, a családfenntartó elvesztése 
esetére, valamint minden olyan esetre, amelyre törvény ilyen jogot alapít.” Ebben a cikkben 
nem találunk konkrét utalást a lakhatás biztosításának kérdésére, azonban általános jelleggel 
megjelenik a szociális támogatások fontosságának gondolata, amelyet részletesebben külön 
törvényekben szabályoznak. Hasonló szabályozást találhatunk a finn alkotmányban is.

A lengyel alkotmányt megvizsgálva látható, hogy az Alk-hoz hasonlóan a szociális biz-
tonsághoz való jog alapjog, és egyben az Alaptv-hez hasonlóan rendelkezik a lakhatásról, 
mint államcélról: „67. cikk. (1) Az állampolgároknak joguk van a szociális biztonsághoz (…) 
75. cikk. (1) A közhatalmi szervek törekednek az állampolgárok lakásigényeinek kielégítésére, 
különösen a hajléktalanság felszámolására, az alacsony jövedelmű háztartások fejlesztésére és 
az olyan tevékenységek támogatására, amelyek azt célozzák, hogy minden állampolgár lakást 
szerezzen.” Rendkívül tágan fogalmazza meg az állampolgárok szociális jogait, amely némi-
képp köszönhető az igen erős keresztény kötődésnek is. Véleményünk szerint előremutató 
rendelkezéseket tartalmaz, leginkább a nők és gyermekek tekintetében, igyekszik mégis azzal 
a fordulattal a lehető legvégső esetben a szociális biztonsághoz való joghoz folyamodni, hogy 
„amennyiben más eszköz nincsen”.43

V. Két gyakorlati megvalósítási modell – Anglia és Franciaország44

Kiindulásként vett forrás egy 11 OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) országot vizsgáló kutatás, amely kettő olyan országot talált, amelyben a lakha-
táshoz való jog törvényi szinten is megjelenik: ez a két ország pedig Anglia45 és Franciaország.

1. Anglia

Angliában 1977-ben fogadták el a hajléktalantörvényt [Housing (Homeless Persons) Act 
1977], amely következtében a szociális bérlakások kvázi szociális védőháló funkciót töltenek 
be azok számára, akik egyéb módon nem tudnak a lakhatásukról gondoskodni. Jogszabályi 
háttérként meg kell említeni továbbá az 1985-ös és 1996-os lakhatási törvényeket, valamint 

42 Heclo, Hugh: Modern Social Politics in Britain and Sweden. From Relief  to Income Maintenance.  New Haven, 
1974.

43 Összesítő táblázatot ld. a  2. sz. mellékletben
44 Loison-Leruste, Marie - Quilgars, Deborah: Increasing Access to Housing: Implementing the Right to Housing 

in England and France. In: European Journal of  Homelessness, 2009., valamint vö: Fehér Boróka: Összefoglaló 
a franciaországi lakhatáshoz való jog megvalósulásáról, feltételeiről, különböző tanulmányok alapján. 2011.

 http://foglakprojekt.hu/downloads/doktar/Ford/FeherBoroka/OsszefoglaloForditas/Osszefoglalo_a_fran-
ciaorszagi_lakhatashoz_valo_jog_megvalosulasarol_felteteleirol_kulonbozo_tanulmanyok_alapjan.pdf  (2012. 
október 1.) 

45 Ezen szabályozás az Egyesült Királyság mindegyik tagországában kodifikálva lett, de ebben a dolgozatban mind-
össze az angol szabályozást vettük górcső alá.
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a 2002-es hajléktalansági törvényt. Az országban a szociális bérlakások aránya drasztikus 
csökkenés után érte el a jelenlegi 17%-os értéket.46 A lakhatási támogatás mértéke jelenleg a 
munkanélküli egyének esetében akár 100%-os is lehet, míg az alacsony jövedelmű, rászoruló 
egyének esetében átlagosan 65% körül mozog.

A céljuk tehát egyrészt a lakbérnek jóval a piaci szint alatt való meghatározása, és a haj-
léktalanná válás megelőzése azáltal, hogy időben beavatkoznak az alacsony jövedelmű egyé-
nek helyzetébe úgy, hogy kedvezőbb feltételeket biztosítanak számukra. Két további törvény 
meghatározza azon rétegeket, amelyek elsőbbséget élveznek, ezek pedig: hajléktalanok; nem 
megfelelő körülmények között élők; azok, akik bizonyos szomszédságba való költözése saját 
vagy mások életminősége miatt elengedhetetlen. A lakhatásról a helyi hatóságoknak kell gon-
doskodniuk, amely tekintetében figyelembe kell venniük, hogy bizonyos csoportok elsőbb-
séget élveznek.47 

Ki kell emelni, hogy súlyponteltolódás figyelhető meg a prevenció irányába. A helyi önkor-
mányzatok dolgozóinak feladatai közé tartozik az is, hogy a panaszokat kezeljék, az anyagokat 
összeállítsák, a hiányzó iratokat beszerezzék, vagy abban segítsenek, de először minden eset-
ben az egyéb megoldási lehetőségeket vázolják fel az egyének számára, hogy amennyiben van 
más megoldás, ahhoz folyamodjanak, és ebben az esetben ki sem térnek a lakhatáshoz való 
joggal kapcsolatos tájékoztatásra. A jog érvényesülésének kisebb gátat vet az a tény, hogy az 
ellátásnak több szintje van, amely megnehezíti a lehető legszélesebb kör lefedését.48

2. Franciaország

Franciaországban 2007. március 5-én fogadták el49 a „Droit au logement opposable” (rö-
viden DALO) elnevezésű törvényt, amely jogi úton is kikényszeríthetővé tette a lakhatáshoz 
való jogot, amelyhez roppant intenzív társadalmi kampány is kapcsolódott annak érdekében, 
hogy azon személyek, akik számára ez megoldást nyújt, értesüljenek róla. A bérlakások száma 
folyamatos növekedést mutat, így megállapítható, hogy a kb. 17%-os arányt más úton érte el, 
mint Anglia, de ide beleszámítanak olyan magánpiaci lakások is, amelyek bérleti díjai tartósan 
alacsonyan maradtak.

Az juthat szociális bérlakáshoz, akinek a jövedelme alacsony és szociális támogatások va-
lamint részmunkákból származnak a bevételeik. Jellemző formái a szociális bérlakásoknak a 
kvázi lakótelepek (más elnevezéssel HLM), amelyeknek jellemzően a piacinál jóval alacsonyabb 
szinten van a bérleti díja. Ezen lakások kiosztását két összetevőből álló bizottság osztja ki, 
amely összetétele egyfelől önkormányzati képviselőkből, másfelől a lakók szövetségéből áll. 

Kétféle jogorvoslati lehetőség áll fent: egyrészt a mediációs bizottságok, amelyek a helyi 
közigazgatás vezetőjének folyamatosan jelentést készítenek, amelyben kiemelik azokat, akik 
prioritást élveznek a rászorultságban; másrészt a közigazgatási vezető, aki a javaslatot és a helyi 
viszonyokat figyelembe véve gondoskodik a legideálisabb lakhatási lehetőség kiválasztásáról 
és egyben a főbérlővel való megegyezésről. Arról ugyanakkor egy jogszabály sem rendelkezik, 
hogy abban az esetben milyen eszközök állnak rendelkezésre, ha a helyi közigazgatási egység 

46 1979-ben az összes lakások 30%-a volt bérlakás, míg ez az arány mára 17-19% között mozog, amelyből kb. 10% 
önkormányzati, míg kb. 8% lakásszövetkezeti tulajdonban van.

47 Ilyenek pl. a kiskorú gyermeket nevelő családok, a fogyatékosok, mentális betegek, idősek, várandós nők, fiatal-
korúak.

48 Máshol iktatják a szociális bérlakások iránti kérelmeket, a panaszokat, illetőleg máshol készítik el a lakhatással 
kapcsolatos stratégiákat.

49 2008. január 01. napján lépett hatályba.
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nem döntene megfelelő határidőn belül egy adott ügyben.50 Benyújtható továbbá felülvizsgá-
lati kérelem is a közigazgatási bíróságon.

3. Konklúzió

Mindenképpen látni kell azt, hogy a törvény által nyújtott mozgástér nem elegendő ahhoz, 
hogy ezen jog maradéktalanul érvényesülhessen, ahhoz szükséges a társadalmi közreműködés, 
a köz felelősségvállalása azon ügy iránt, hogy megoldható legyen a lakhatási krízishelyzetek 
kezelése. Látható Anglia esetében, hogy elsősorban a prevenciót helyezik előtérbe, amellyel 
kapcsolatban megállapítható, hogy hosszú távon egyrészt jóval költséghatékonyabb, másrészt 
az emberi méltóság sérelme is kisebb eséllyel következik be a későbbiek folyamán, amely az 
alapjogok védelme szempontjából fontos. Mindkettő ország esetében megfigyelhető, hogy 
igyekeznek a piacinál alacsonyabb szinten tartani a bérleti díjakat, amely egyrészt megkönnyíti 
az alacsony jövedelműek boldogulását.

VI. A magyar szabályozás 

1. Intézménytörténet

A szociális jogok alkotmányos deklarálása Magyarországon először a sztálinista Alk.-ban 
jelent meg. Ezen alkotmány 1949 és 1972 között hatályos szövegében a szociális jogok két 
nagy területe, az egészség és a megélhetés védelme még nem vált el egymástól. A második 
generációs jogokat a polgári és politikai jogok elé sorolták,51 az alkotmány 47. §-a azonban 
nem rögzített konkrét jogot az ellátásokra, csak az állam terhére fennálló kötelezettséget, és 
azt is csak a dolgozók vonatkozásában.52 Meg kell említeni az Alk. eredeti szövegében fellel-
hető következő rendelkezést, miszerint: „58. § (1) A Magyar Népköztársaság állampolgárainak 
öregség, betegség és munkaképtelenség esetén anyagi ellátáshoz van joguk. (2) A Magyar 
Népköztársaság az anyagi ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás keretében és a szociális 
intézmények rendszerével biztosítja.”53 Fontos megjegyezni, hogy nem állapít meg minimális 
követelményt, ami 1989 után belekerült („megélhetéshez szükséges”). Érdemes azt hangsú-
lyozni, hogy ez értelmezhető úgy is, hogy viszonylagos nagyvonalúsággal rendelkeztek ezen 
jogokról, amelyeknek gyakorlati kikényszeríthetősége nem volt a rendszerváltás előtt.

Így a szociális jogok helyett csak az állam intézmény-fenntartási kötelezettségét fogalmaz-
ták meg. Az Alkotmány 1972-es reformját követően már alkotmányos jogként kerültek dek-
larálásra az általános értelemben vett szociális jogok: „A Magyar Népköztársaság állampolgá-
rainak öregség, betegség és munkaképtelenség esetén anyagi ellátáshoz van joguk.”54 Érdemes 

50 Elsőbbséget élvező csoportok számára 2008. december 01. óta, míg a nem elsőbbséget élvező csoportok számára 
csak 2012. január 01. napjával válik lehetségessé.

51 Ennek az a magyarázata, hogy a szociális jogokat a politikai és szabadságjogok előfeltételének tekintették, hiszen 
pl. aki éhezik, annak nem nagyon számít, hogy van-e sajtószabadság.

52 47. § „(1) A Magyar Népköztársaság védi a dolgozók egészségét és segíti a dolgozókat munkaképtelenségük esetén.”
53 http://www.red-help.net/Az-1989-evig-ervenyben-levo-Alkotmany-teljes-szovege (2012. szept. 22.)
54 1972. évi I. tv. az 1949. évi XX. tv. módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szöve- 

géről 58. § (1), megtekinthető: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8487 (2012. okt. 9.)
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azonban megjegyezni, hogy az „anyagi ellátáshoz van joguk” kitétel nem rendelkezik az ellátás 
mértékéről való iránymutatásról. Így az 1989. október 23-ig hatályos alkotmányszöveg tény-
legesen csak az állam feladat-ellátási kötelezettségét tartalmazta, és az állampolgárok számára 
nem állt rendelkezésre olyan jog, amely ennek kikényszeríthetőségét biztosította volna. Az 
Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény szövegében a szociális jogok sza-
bályozására nem az alkotmányokban megszokott módon, a meghirdetett jogok alapjogként 
történő értelmezését korlátozó rendelkezések közbeiktatásával került sor, hanem a nemzetkö-
zi deklarációk általánosságával és emelkedettségével.  Emiatt az alkotmánybírósági gyakorlat 
kezdeti időszakában komoly nézetkülönbségek alakultak ki az alkotmánybírák között, hiszen 
„még abban sem volt egyetértés, hogy a szociális biztonsághoz való jog alanyi jog-e vagy 
csupán államcél”.55 Ennek elsődleges oka a szociális jogok természetét övező lezáratlan vitára 
vezethető vissza, így véleményünk szerint érdemes figyelmet szentelni a kérdéskör vizsgálatá-
ra. Nem kívánták a rendszerváltozás idején szociális államként meghatározni Magyarországot, 
így megmaradtak – több kelet-közép európai országhoz hasonlóan – a szociális piacgazda-
ságnál, amiből az AB értelmezése szerint nem vezethető le közvetlenül szociális jog, mint 
alapjog.56

A szociális jogok alapjogi státuszának57 értelmezése során vizsgálnunk kell alkotmányos 
szabályozásuk szükségességét, illetve ennek megfelelően alkalmazható irányát. A vitatott kér-
dések között megjelenik, hogy a szociális jogok univerzálisak (vagyis mindenkit megilletnek 
vagy csak az adott állam állampolgárait) és bírói úton kikényszeríthetőek-e, ami az első ge-
nerációs jogok tekintetében egyértelműen megállapítható. Vita tárgyát képezi továbbá, hogy 
az első és második generációs jogok eltérő jellege nem indokol-e különbségételt alkotmányos 
szabályozásuk tekintetében. Ugyanis míg az első generációs jogok esetében többnyire abszo-
lút és számon kérhető állami kötelezettségek fogalmazódnak meg, a szociális alapjogokkal 
szemben csak viszonylagos (a rendelkezésre álló anyagi erőforrások mértékétől függő) álla-
mi kötelezettségek állnak fenn. Ezzel szorosan összefüggő, szintén komoly vitákat gerjesztő 
kérdés, hogy a rendelkezésre álló erőforrások fényében lehetséges-e meghatározni a szociális 
jogok alkotmányos mértékét, és ha igen, milyen formában.58 

Habár az előbbiekben felvetett problémákra születetett olyan elméleti válasz, amely az 
alapjogként történő alkotmányba foglalást támogatja, azonban az alkotmányozás nemzetközi 
gyakorlatában mégis ritkán szabályozzák ekként, így az alkotmányos védelem szintje elmarad 
az első generációs jogokhoz képest, és ez az államok nemzetközi kötelezettségvállalásaiban 
is megjelenik.

55 Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 660. o.
56 Eleinte az AB az Alk. értelmezésével kapcsolatban azt az álláspontot preferálta, hogy a Magyar Köztársaság nem 

szociális jogállam, és így ezáltal a szociális biztonság nem feltétele a jogállamiságnak (ld. 31/1990. (XII. 18.) AB 
hat., ABH 1990, 136, 138, 140-141). Szembe helyezkedett ezen állásponttal Kilényi Géza, Szabó András, Vörös 
Imre és Zlinszky János, akik kezdettől fogva azon az állásponton helyezkedtek el, miszerint nem csak egy „prog-
ram” a szociális biztonsághoz való jog, erre az állampolgároknak az Alk. 70/E. §-a alapján joguk van (ld. 24/1991. 
(V. 18.) AB hat., ABH 1991, 363, 364-367). Zlinszky egy másik határozathoz fűzött különvéleményében kifejtette, 
hogy ezen szakasz (1) bekezdésének második fordulata „világosan kifejezett alanyi jogot létesít minden magyar 
állampolgár javára: a megélhetéshez szükséges ellátásra való állampolgári jogot rögzíti, többek közt önhibán kívül 
bekövetkezett munkanélküliség esetére is.” (ld. 31/1993. (V. 21.) AB hat., ABH 1993, 242, 244-246).

57 A szociális biztonsághoz való jog egy interdiszciplináris jog, amely szoros összefüggésben áll az emberi méltóság-
hoz való joggal, a tulajdon védelméhez való joggal, amely kapcsolódik továbbá az állam intézményvédelmi köte-
lezettségéhez is. Azonban terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőségünk az ezekkel való összevetésére a szociális 
biztonsághoz való jognak. 

58 Juhász Gábor: Az alkotmányeszme mostohagyermeke: néhány gondolat a szociális biztonsághoz való jog termé-
szetéről és szabályozásáról. In: Esély 1996/3. szám. 29-47. o.
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2. Az Alkotmány és az Alaptörvény szövegének összehasonlítása

Az Alk. 70/E. §-a rendelkezik a szociális biztonsághoz való jogról, míg a 2012. január 1. 
napján hatályba lépő Alaptv. már nem garantálja a szociális biztonsághoz való jogot, hanem 
államcélként fogalmazza meg a Szabadság és felelősség XIX. cikkében, míg a XXII. cikkben 
említést tesz a lakhatásról. Ezek a rendelkezések a következők:

1949. évi XX. törvény

„70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; 
öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett mun-
kanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak.

(2) A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális 
intézmények rendszerével valósítja meg.”

Érdemes még megemlíteni, hogy 2011-ben elfogadott magyar Alaptv. mellett két koncepció 
is napvilágot látott. Szili Katalin tervezetét59 benyújtotta az Országgyűlés elé, míg Jakab And-
rás magántervezetet készített.60 A magántervezetben semmilyen változás nem jelenik meg, az 
Alk. 70/E. §-át teljes egészében átemelné az új alkotmányba, mindössze csak a számozása 
tér el, így az a 48. §-ban lenne megtalálható. Terjedelmesebb a változás viszont Szili Katalin 
tervezetében. Az „I. fejezet A köztársaság”61 és a „II. fejezet Állampolgárok alapvető jogai és 
kötelezettségei”62 fejezetekben is rendelkezik a szociális biztonsághoz való jogról, a támogatá-
sokról, némelyik szakaszban mint államcél, némelyik szakaszban mint alapjog. Véleményünk 
szerint az elérendő cél támogatandó, és az indoklásban is kiemeli Szili Katalin, hogy fontos 
jogról van szó, bár nem értünk egyet a koncepció megvalósításával, mivel nem egyértelmű, 
hogy alapjogként vagy államcélként tekint ezen jogokra a dokumentum, és úgy gondoljuk, 
hogy célszerűbb lett volna elhelyezni mindegyik rendelkezést a II. fejezetben, bár érdemes 
leszögezni, hogy az első tervezet elkészítéséhez képest a tényleges javaslat benyújtására több-
szöri változtatás után kerül sor.

59 Szili Katalin független országgyűlési képviselő alkotmánytervezete. http://www.parlament.hu/
irom39/02628/02628.pdf  (2012. szept. 23.)

60 Alkotmány a jövőnek: az LMP alkotmánykoncepciója. http://lehetmas.hu/wp-content/uploads/2011/02/lmp_
alkotmanykoncepcio.pdf  (2012. szept. 23.)

61 „3. § A köztársaság előmozdítja a szociális jogok, mint alapjogok érvényesülését, különös tekintettel a szociális 
biztonsághoz, a munkához, a lakhatáshoz és a lakhatás biztonságához való jogra.”...”5.§(1) A köztársaság elő-
mozdítja a szociális biztonsághoz való jog érvényesülését. (2) Mindenkinek joga van az emberi lét alapvető felté-
teleihez, amelyet az állam a társadalombiztosítási és a szociális juttatások összességével biztosít. (3) Mindenkinek 
joga van ahhoz, hogy öregség, betegség, árvaság, özvegység vagy keresőképtelenséggel járó egészségi állapot 
esetén a gazdaság teherviselő képességével, valamint az érintett jövedelmi és vagyoni helyzetével összhangban 
álló pénzbeli ellátásban részesüljön. Törvény ezen ellátások igénybevételét az érintett teherviselő képességéhez 
igazodó járulék fizetéséhez kötheti. (4) A szociális biztonsághoz való jog érvényesülése érdekében a Köztársaság 
a) gondoskodik a szociális intézmények működtetéséről, b) elősegíti a tartósan egészségkárosodott, valamint a 
testi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek ápolását, képzését, foglalkoztatását és társadalmi beilleszkedését, c) 
támogatja az idősek zavartalan életvitelét segítő szolgáltatásokat.”

62 „22. § (1) A Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, 
özvegység, árvaság és a munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. (2) A Köztár-
saság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg.”
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Alaptörvény

XIX. cikk

„(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot 
nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett 
munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra 
jogosult.

(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók eseté-
ben a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.

(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő 
személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.

(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló 
egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmé-
nyek működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság 
feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja.”

XXII. cikk

„(1) Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszol-
gáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.”

Az Alk. szövegét megvizsgálva kiderül, hogy abban a szociális biztonsághoz való jog jele-
nik meg, míg az Alaptv-ben már csak törekvésként jelenik meg ezen jog. Lényeges változás-
nak tekinthetjük, hogy a korábban jogként megjelenő formula államcéli besorolást kapott, 
azonban az alkotmányi szövegtől függetlenül az AB. vonatkozó gyakorlata határozza meg az 
érvényesülés milyenségét, amelyet a későbbiekben elemzünk.. A következő fejezetet az Alk. 
rendelkezéseinek elemzésére szánjuk, hiszen az Alaptv. kapcsán még nem alakult ki megfelelő 
gyakorlat ahhoz, hogy részletesen tudjuk tárgyalni.  Ezen felül nem tartjuk megfelelőnek az új 
rendelkezéseket a szociális jogok érvényesülésének szempontjából, amelyet a de lege ferenda 
javaslatunkban részletesebben tárgyalunk.

3. Az Alkotmány

 Jelen fejezetben különös figyelmet kívánunk fordítani arra, hogy a szociális biztonsághoz 
és a lakhatáshoz való jog megítélése hogyan változott az évek során. Ebben jelentős szerepet 
játszott az AB joggyakorlatának alakulása, hiszen számos határozatban fellelhetjük az ezen 
jogokat érintő viták megoldási kísérleteit.

3.1. A 70/E. § helye az Alkotmányban

Az Alkotmány 1989-es módosítása során megváltozott az alapvető jogok felsorolásának 
sorrendje, hiszen a korábban háttérbe szorított polgári és politikai jogok kerültek a felsorolás 
elejére, míg a második generációs jogok a XII. fejezet végén kaptak helyet. Bár ez az Alkot-
mány rendszerén belül nem keletkeztet hierarchikus viszonyt, mégis értelmezhető úgy, hogy a 
gazdasági és szociális jogok másodrangúságát jelzi.



139

Az Alkotmány 8. § (4) bekezdése alapján a szociális biztonsághoz való jog azokhoz a jo-
gokhoz tartozik, melyek gyakorlása rendkívüli jogrend esetén sem függeszthetők fel vagy 
korlátozhatók. Ez a rendelkezés fokozott védelmet biztosít ennek a jognak, ez azonban nem 
jelenti azt, hogy az alapvető jogok között kiemelt szerepet kapna, így véleményünk szerint a 
szociális biztonsághoz való jog fontosságára vonatkozó kérdés nem válaszolható meg csupán 
e rendelkezésre alapozva.

3.2. A szociális biztonsághoz való jog alanyai

Az Alkotmány a védelemben részesültek körét egyértelműen a magyar állampolgárokra 
szűkíti. A mondat második részének értelmezéséhez azonban szükséges annak tisztázása, 
hogy a pontosvessző után következő felsorolás taxatívnak vagy példálózó jellegűnek számít, 
hiszen taxatív felsorolás esetében további szűkítésről beszélhetünk (öregek, betegek, rokkan-
tak, özvegyek, árvák, önhibájukon kívül munkanélkülivé vált személyek). Az AB hivatalosan 
nem foglalkozott a kérdéssel, azonban Kilényi Géza alkotmánybíró kísérletet tett a kérdés 
tisztázására a 26/1993. (IV. 29.) AB hat-hoz fűzött különvéleményében.63 A szakasz nyelv-
tani értelmezése során arra jutott, hogy a pontosvessző alkalmazásával (kettőspont helyett) a 
felsorolás példálózó jellegűnek tekinthető. Ezt az álláspontot osztotta Vörös Imre is, aki arra 
a következtetésre jutott, hogy a szociális biztonsághoz való jog minden magyar állampolgárt 
megillett, akik „különböző módon és különböző mértékben meghatározott megélhetéshez 
szükséges ellátásra jogosultak”.64 Mivel a fentiekkel ellentétes vélemény nem fogalmazódott 
meg, elfogadhatónak tartjuk azt az álláspontot, hogy ez a jog a magyar állampolgárok mind-
egyikét megilleti, és nem korlátozódik a mondat második részében felsorolt csoportokra.

3.3. A szociális biztonsághoz való jog tartalma

Az Alkotmány szövegének szűkszavúságára való tekintettel az AB feladatává vált a szociális 
biztonsághoz való jog tényleges tartalmának meghatározása, amelyet nem könnyített meg az 
a tény, hogy a sem a nemzetközi jog dokumentumai, sem pedig a társtudományok nem szol-
gálnak a „szociális biztonság” egyértelmű meghatározásával, mivel az részjogosultságok és 
állami kötelezettségek halmaza, nem homogén. Az értelmezési lehetőségek közül szeretnénk 
kiemelni kettőt, amelyekkel leginkább egyet tudunk érteni.

Adrian Sinfield a szociális biztonságot azzal azonosítja, amikor az egyén teljes körű vé-
delemben részesül a jólétét biztosító források elvesztésével szemben. Véleménye szerint a 
szociális védelem klasszikus területein kívül a vállalati (foglalkozási) és a pénzügyi (adóügyi) 
jóléti intézkedésekre is kiterjed a szociális biztonság fogalma.65 

Danny Pieters megközelítése szerint a szociális biztonság a társadalom által a tagjai részére 
a szolidaritás folyamata révén a gazdasági veszteségek és meghatározott költségek veszélyével 
szemben nyújtott védelem.66

Az AB működésének kezdeti időszakában jelentős véleménykülönbségek alakultak ki a bí-
rák között, amelyet az is jelzett, hogy az ebben a tárgykörben született határozatokhoz fűzött 
különvélemények száma az átlagosnál nagyobb volt. Számos határozat tagadta a szociális biz-

63 ABH 1993, 196, 204
64 ABH 1993, 196, 218
65 Ld: Sinfield, 1989.
66 Pieters, 1993, 4-5.
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tonsághoz való jog alanyi jogi jellegét, mint például a 2093/B/1991. AB hat.,67 a 32/1991. 
(VI.6.) AB hat.,68 valamint a 600/B/1993. AB hat.,69 ezzel szemben Zlinszky János a 31/1993. 
(V. 21.) AB hat-hoz fűzött különvéleményében arról írt, hogy az „Alkotmány 70/E. § (1) be-
kezdésének második fordulata (…) világosan kifejezett alanyi jogot létesít, minden magyar ál-
lampolgár javára: a megélhetéshez szükséges állampolgári jogot rögzíti”.70 Később a 28/1994. 
(V.20.) AB hat. indoklása már arról beszélt, hogy „kivételesen maguknak az Alkotmányba 
felvett egyes szociális jogoknak is van közvetlenül alanyi jogi oldala”.71

Az alkotmánybírósági gyakorlat ilyen jellegű megosztottsága 1995-ig, a Bokros-csomaggal 
kapcsolatban hozott döntésekig volt jellemző, hiszen a csomagban szereplő szociális megszo-
rítások kérdésének kezelése megkívánta, hogy az AB egységes álláspontot alakítson ki. Ezt az 
AB új módszertan kidolgozásával érte el, melynek keretében alapjogvédelmi analógiákat (a 
társadalombiztosítási ellátások tulajdonjogszerű védelme), valamint alkotmányos alapelveket 
(a szerzett jogok védelme mint a jogbiztonság része) fektettek le a szociális biztonsághoz való 
jog hatékony védelmének biztosítása érdekében. A ’90-es évek végén a szakasz értelmezése 
újabb fordulatot vett, és a 32/1998. (VI. 25. ) AB hat-tal72 lényegében visszakerült a kiinduló-
pontra, hiszen az ellátási minimumok biztosításának követelménye felé fordult azzal a kiegé-
szítéssel, hogy előtérbe került ezek tartalmának meghatározása is. Az új megközelítés szerint 
a szociális biztonsághoz való jog az állam által biztosítandó megélhetési minimum, amely 
elengedhetetlen az emberi méltósághoz való jog megvalósulásához. Meglátásunk szerint ez az 
álláspont az, amely a legjobban kifejezi a vizsgált alapjog tartalmát.

Azonban a szociális biztonsághoz való jog gyakorlati megközelítését az új koncepció sem 
változtatta meg érdemben: továbbra is csupán állami kötelezettségnek minősül. Jelentősége 
tehát inkább elvi jellegű, hiszen az alanyi jogként való elismerés alapjául szolgálhat.

3.4. Az állami kötelezettségvállalás alkotmányos mértéke

Az AB kezdeti álláspontja szerint a 70/E. §-ban foglaltak „általános jelleggel nevesítik az 
államnak a polgárok szociális biztonsága tekintetében fennálló kötelezettségeit, de nem je-
lentenek alanyi jogot egy bizonyos jövedelem megszerzéséhez vagy életszínvonal fenntartá-
sához”.73 Később módosult ez a felfogás, és a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvény-
módosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit vizsgáló 43/1995. (VI. 30.) 
AB hat-ban74 már ez a megfogalmazás szerepelt: „Az elvonások folytán a szociális ellátások 
mértéke egészében nem csökkenhet a 70/E. § szerint megkövetelhető minimális szint alá.” 
Azonban a minimális szint meghatározására csak 1998-ban került sor, a fent említett 32/1998. 
(VI. 25.) AB hat-ban, amikor a következő választ adta: „Az Alkotmánybíróság e határozatá-
ban általános alkotmányi követelményként állapította meg, hogy az Alkotmány 70/E. §-ában 
meghatározott szociális biztonsághoz való jog a szociális ellátások összessége által nyújtandó 
olyan megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza, amely elengedhetetlen az emberi 
méltósághoz való jog megvalósulásához. Eme alkotmányi feladatok megvalósítása során a 
jogalkotó viszonylag nagy szabadságot élvez és az egyes ellátások minimumösszegeit megha-

67 ABH 1992, 546-547.
68 ABH 1991, 146, 163.
69 ABH 1993, 671-672.
70 ABH 1993, 242, 245.
71 ABH 1994, 134, 138.
72 ABH 1998, 251, 254.
73 2093/B/1991. AB hat.
74 ABH 1995, 188, 192.
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tározhatja más jövedelemfajták (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, minimálbér, 
stb.) százalékban is.”75

 Az emberi méltósághoz való jog bevonásával az AB utat nyitott egy olyan lehetséges értel-
mezési lehetőség felé, amely túlmutat a puszta emberi lét feltételeinek biztosításán. Ezen az 
állásponton a 42/2000. (XI. 8.) AB hat.76 változtatott.

3.5. A 42/2000 (XI. 8.) Alkotmánybírósági határozat

Az 42/2000 (XI 8.) AB hat. meghozatalára annak kapcsán került sor, hogy az állampolgá-
ri jogok országgyűlési biztosa77 és a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési biztosa78 
közösen terjesztett elő egy, az alkotmány értelmezése és mulasztásban megnyilvánuló alkot-
mánysértés megállapítása iránti indítványt az AB elé.79 A határozat a korábbi megfogalmazást 
pontosította, és az emberi méltósághoz való jog az élethez való joggal való elválaszthatatlan 
egységére hivatkozva lényegében kiüresítette azt: „Az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése sze-
rinti megélhetési minimum alkotmányos alapkövetelményeként meghatározott emberi élethez 
és méltósághoz való jog védelmében az állam az emberi lét feltételeiről köteles gondoskodni.”

Ez a konkrét esetre nézve azt jelentette, hogy a lakhatási jog biztosítása helyett az „állam 
ellátási kötelezettsége hajléktalanság esetén az emberi életet közvetlenül fenyegető veszély-
helyzetben” a szállás biztosítására, azaz az emberi lét alapvető feltételeinek biztosítására terjed 
ki. Az AB ítélkezési gyakorlata is tehát azt mutatja, hogy a szociális biztonsághoz való jog 
államcélként, és nem alapjogként deklarálva jelenik meg a magyar alkotmányjogban.80 

Az AB a határozatában kifejtette, hogy a szociális biztonsághoz való jog a szociális ellátások 
összessége által nyújtandó megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza, amiből kö-
vetkezően kijelentették, hogy nem vezethetőek le konkrét alapjogok, így az állam felelőssége 
sem. Az állam csak a polgárok megélhetéséhez szükséges társadalombiztosítási és szociális 
intézményi rendszert köteles létrehozni, fenntartani és működtetni. Mindazonáltal kijelen-
tették, hogy az államnak minden körülmények között törekednie kell az általános ellátási kö-
telezettsége alapján a szociális biztonság lehető legteljesebb megvalósítására, amelyet egyben 
nemzetközi kötelezettségvállalások is előírnak. A 23/1990. (X. 31.) AB hat-ban lévő megál-
lapításra is hivatkoznak, miszerint „az emberi élet és méltóság egységéből fakadó alapjogokat 
az alkotmányos jogállam a vonatkozó nemzetközi egyezmények és az alapvető jogelvek figye-
lembevételével, az Alkotmányban meghatározott közösségi és egyéni érdekek szolgálatában 
hivatott szabályozni.”81

3.5.1. Czúcz Ottó párhuzamos indoklása
A Czúcz Ottó által a 42/2000. (XI. 8.) AB hat-hoz fűzött párhuzamos indoklásával részben 

egyetértünk, azonban úgy véljük, hogy nem csak közvetlen a fenyegetés esetén kerülhetne 
sor a beavatkozásra, hanem az állam szállásról való gondoskodását mint preventív eszközt is 
alkalmazni kell. Manapság a társadalmi elvárás, a piac által diktált árak, az időjárás szélsőséges 
volta mind egyre inkább azt erősítik bennünk, hogy nem elegendő ezen közvetlen fenyegető 
helyzetre kiterjeszteni az állam kötelezettségét, az államnak már akkor is közbe kell lépnie, ha 
75 32/1998. (VI. 25.) AB hat. ABH 1998, 251, 254.
76 ABH 2000, 329, 334.
77 dr. Polt Péter
78 dr. Kaltenbach Jenő
79 Ügyszám: 5/G/1998., előadó: Bihari Mihály
80 Juhász, 2009, 2579-2594.
81 42/2000. (XI. 8.) AB hat. V. fejezet 5. pont; ABH 2000, 329, 334.
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az állampolgárok – és itt különösen értendő a kiskorúakra, a fogyatékkal élőkre és az idősko-
rúakra – reális veszélyként élik meg a hajléktalanná válást. Nem kizárólag a szokványos szo-
ciális gondokon túlmenően kellene az államnak határozott fellépést tanúsítania. Ugyanakkor 
védhető azon álláspont, hogy nem várható el az államtól, hogy kivizsgálás nélkül támogasson 
mindenkit, de törekedni kell arra, hogy az adott szerv ésszerű időn belül döntést hozzon a 
támogatásra való jogosultság megállapításáról.

3.5.2. Bagi István különvéleménye
Bagi István különvéleményében osztja azt a nézetet, hogy az Alk. 70/E. § (2) bekezdéséből 

a megélhetési minimum garantálásából nem vezethetőek le konkrét részjogok, és nem ért 
egyet azzal, hogy az AB azt a megállapítást tette, hogy az állam köteles hajléktalanság esetén 
az emberi életet közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet elhárításához szállásról gondoskodni. 
Mi úgy gondoljuk, hogy igenis elvárhatóvá vált mindez.

3.5.3. Holló András különvéleménye
Holló András különvéleményében azon véleményt preferálja, miszerint nem vezethető le 

konkrét nevesített alkotmányos kötelezettség az alkotmány többször is nevezett szakaszából. 
Továbbá úgy vélekedik, hogy az Alk. nevesített rendelkezése esetén a törvényhozás feladata 
azt konkrét állami kötelezettségekkel megtölteni. Egyfelől védhető az álláspont, mert elméle-
tileg az alkotmány egy kerettörvény, mégis megismételjük korábban is kifejtett álláspontunkat, 
miszerint a modern demokráciának alapfeltétele, hogy a lakhatás a lehető legtágabb körben 
biztosított legyen.

3.5.4. A határozat konklúziói
Az AB tehát meglehetősen szűken értelmezi a jelenlegi alkotmányos keretek között a szo-

ciális biztonsághoz való jogot. Nem tartják lehetségesnek, hogy konkrét ellátások legyenek 
megfogalmazva az Alaptv-ben, mivel megfosztanák a törvényalkotót attól a lehetőségtől, 
hogy az adott nemzetgazdasági helyzethez igazítsa a szociális ellátások rendszerét, azaz nem 
forintosítható azon ellátások összessége, amivel az állam eleget tesz ezen kötelezettségének.82 
Azonban szerintünk a jelenkor társadalma nem hagyhatja szó nélkül az egyre inkább növek-
vő hajléktalanságot, amely sok esetben nem is a munkanélküliség következménye, hanem a 
bérek, nyugdíjak, támogatások egyre inkább csökkenő reálértéke. A számunkra levonható 
következtetés az, hogy elértünk egy olyan ponthoz, amely már megköveteli azt, hogy eltérjünk 
a 2000-ben megszabott irányelvtől, és új oldalról közelítsük meg mind a szociális biztonság-
hoz való jogot, mind magát a lakhatáshoz való jog kérdéskörét annak érdekében, hogy az 
emberhez méltó lakhatási körülmények biztosítottak legyenek a társadalom peremére kiszo-
ruló egyéneknek is, amely a mi olvasatunkban azt jelenti, hogy emberhez akkor méltó egy 
lakásként funkcionáló épület, ha az összközművesített, található benne elkülönült illemhely és 
fürdőhelyiség, továbbá egészségügyileg megfelel a minimális követelményeknek (nem egész-
ségre káros anyagból építették).83

82 42/2000. (XI. 8.) AB hat. ABH 2000, 329, 334.
83 Vö: Kardos, 2003, továbbá Kardos, 2001, 101-102. Ez utóbbiban felveti Kardos, hogy ugyan az AB elutasítja a 

70/E. § azon értelmezési szándékát, miszerint a lakhatáshoz való jog, mégis úgy rendelkezik, hogy amennyiben 
közvetlen életveszély áll fent, úgy köteles az állam szálláshelyről gondoskodni, amellyel a nem létező lakhatáshoz 
való jog egyik következményét ismerte el.
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3.6. 38/2012 – Az új Alkotmánybírósági határozat

A nemrégiben kihirdetett határozat többségi álláspontjának szeretnénk ismertetni azon ren-
delkezéseit és megállapításait, amelyek a témánkhoz szorosan kapcsolódnak, de eltekintenénk 
a határozat teljes egészében való bemutatásától a terjedelmi korlátokra való tekintettel. Az 
indítvány előterjesztője az akkor még állampolgári jogok országgyűlési biztosa megnevezéssel 
– amelyet később átalakítottak, és alapvető jogok biztosa névvel illettek – volt, amelyben az 
1999. évi LXIX. tv. (régi Szabs.) 146/A. §84 alkotmányellenessé nyilvánítását és megsemmi-
sítését kérte, majd ezt kiegészítette a 2012. évi II. tv. (Szabs.) 186. §85 vizsgálatára. Az indít-
ványozó kifejtette indoklásában, hogy „a közterületen életvitelszerű lakhatás szabálysértéssé 
nyilvánításának nincs alkotmányosan igazolható, valódi, érdemi és legitim indoka, ami ösz-
szeegyeztethetetlen az érintett személyek alapvető jogaival, kiemelten az emberi méltósághoz 
való jogukkal, valamint – figyelemmel a kiszabható elzárás büntetésre – a személyes szabad-
sághoz való jogukkal.”

A határozat indoklásában arra az álláspontra helyezkedett az AB, hogy a jogalkotó ezzel 
nem egy társadalomra veszélyes magatartást, hanem magát az élethelyzetet rendelte bünte-
tendővé. Azon egyének, akik arra kényszerülnek, hogy közterületen éljenek, ritkán saját dön-
tésükből választják ezt a megoldást, az esetek jelentős többségében rendkívül súlyos krízis 
vezet idáig, akár egy válás, akár a munkahely elvesztése, vagy néhány rossz döntés a múltban, 
így kénytelenek a mindenki számára nyitva álló közterületeket igénybe venni. Megállapították, 
hogy ezen tényállás tekintetében sem a büntetendővé nyilvánítás indoka, sem a törvényhozó 
által védeni kívánt jogtárgy nem állapítható meg egyértelműen. Álláspontjuk szerint az Sztv. 
a szociális gondoskodás körébe vonja azon hajléktalanokról való gondoskodást, akik közte-
rületen kénytelen élni. Az Sztv. 4. § (3) bekezdése86 határozza meg a hajléktalanok fogalmát, 
amely alapján nem jogellenes magatartás az, ha egy egyén az utcán kénytelen élni, és az önkor-
mányzatok ellátási felelőssége körébe tartozó feladatként írja elő a közterületen élők szociális 
segítését. Sem a Szabs. szabályozása, sem annak indoklása alapján nem állapítható meg az AB 
álláspontja szerint, ami indokolná az Alaptv. XIX. cikkében szabályozott állami feladatvállalás 
alapján az Sztv-ben a szociális ellátás körébe vont élethelyzetet kriminális magatartássá nyil-
vánítson a törvényhozó.

84 „146/A. § (1) Aki az önkormányzat rendeletében meghatározott, a közterület életvitelszerű lakhatás céljaira törté-
nő használatára, illetve az életvitelszerű lakhatáshoz használt ingóságok közterületen történő tárolására vonatko-
zó szabályokat ismételten megszegi, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az 
(1) bekezdésben meghatározott szabálysértés ismétlődése akkor állapítható meg, ha az eljárás alá vont személyt az 
eljárás alapját képező cselekmény elkövetését megelőző hat hónapon belül ugyanilyen szabálysértés elkövetéséért 
jogerősen felelősségre vonták. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság ha-
táskörébe tartozik. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szankció nem alkalmazható, ha a városi önkormányzat 
a hajléktalan-ellátás feltételeit nem biztosítja.”

 http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141594.573287 (2012. nov. 24.)
85 „186. § (1) Aki a közterület belterületét rendeltetésétől eltérő módon, életvitelszerű lakhatás céljára használja, 

illetve életvitelszerű lakhatáshoz használt ingóságokat közterületen tárol, szabálysértést követ el. (2) Az (1) be-
kezdésben meghatározott szabálysértés nem állapítható meg, ha a feladat ellátására kötelezett önkormányzat a 
hajléktalan-ellátás feltételeit nem biztosítja. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterü-
let-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.”

 http://www.budapest13.hu/letoltes/oldalak/kozterulet-felugyelet-/2012-evi-ii-torveny-a-szabalysertesekrol 
(2012. nov. 24. )

86 „E törvény 7., 78., 84. és 89. §-ainak alkalmazásában hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiségben tölti.”
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3.6.1. Konklúziók
Véleményünk szerint elvi jelentőség tulajdonítható a határozatnak, mivel egyértelműen 

kifejezte az AB azon álláspontját, miszerint „A hajléktalanság szociális probléma, amit az 
államnak a szociális igazgatás, a szociális ellátás eszközeivel és nem büntetéssel kell kezelnie.” 
Ezzel a jövőre nézve is meghatározta azon irányt, miszerint a hajléktalanság nem bűncselek-
mény, és nem annak poenalis eszközökkel való eltüntetése, hanem a megoldás felkutatása a 
cél, amely egyrészt alapjogi szempontból egyedüli út, másrészt az adott állam szempontjából 
járhatóbb is, figyelembe véve azon megállapítást, miszerint a prevenció, ha csak a financiális 
hátterét megvizsgáljuk, összességében kevesebb ráfordítást igényel hosszabb távon, mint az 
adott helyzet kezelése, amellyel kapcsolatban de lege ferenda javaslatunkban bővebben is fo-
gunk foglalkozni.87

VII. Az ombudsman intézményének szerepe

Fontosnak tartjuk kiemelni az ombudsman koordináló szerepét, amely jóval túlmutat egy 
szimpla alapjogi vizsgálódáson, mintegy irányító szerepet deklarálva ezen intézménynek. „A 
hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését feltáró projekt”-ben megfogalma-
zásra került az ombudsmani szerepfelfogás a hajléktalanok jogainak védelme tekintetében, 
miszerint: „Az országgyűlési biztosnak a hajléktalanok jogvédelmével összefüggésben az a 
feladata, hogy az Alkotmányból kiindulva, a lassan két évtizedes alkotmánybírósági gyakorlat 
felhasználásával egy logikus, következetes érvrendszert mutasson fel. A szociális szempontú 
megközelítés mellett a hangsúlyt egy tisztán alapjogi szempontrendszerre kell helyezni, úgy, 
hogy a szociális szempontokat semmi esetre sem szabad száműzni: ebben a szférában az om-
budsman koordináló szerepe kerül előtérbe.”88

1. A „karfás” jelentést megelőző ombudsmani gyakorlat

Először szeretnénk beszélni a „karfás”89 jelentést megelőző ombudsmani gyakorlatról. A 
hajléktalankérdéssel az ombudsmani intézmény az 1995-ös megalakulásától kezdve foglalko-
zik. A rendszerváltást követően egyre leépülő szociális lakások rendszere és emellett a folya-
matos intenzív árnövekedés egyre jobban ellehetetlenítette a lakáshoz jutást és a lakások fenn-
tartását azon rétegek számára, akik a létminimum szintjén voltak kénytelen élni. Az 1997-es 
évben száznál is több panaszos fordult az ombudsmanokhoz, akik igyekeztek rámutatni arra, 
hogy a végrehajtási törvényt módosítani kell azok érdekében, akik nem képesek ezen hiteleket 
és lakhatásukat finanszírozni. Az ombudsmanok 2001-es beszámolójukban arra is rávilágítot-
tak, hogy a hajléktalanok esetén nem csak a lakhatással kapcsolatban kell szót emelni, hanem 
az egészségügyi ellátásuk sem megfelelő.

Ennek következtében a SZCSM az EM-mal karöltve munkacsoportot állított fel annak ér-
dekében, hogy e alkotmányos visszásságot vizsgálja. Jelentősnek tekinthető az is, hogy 2001-
ben az általános biztos és a kisebbségi biztos közös közleményében felhívta arra a figyelmet, 

87 Az AB-i hat-ra a következő reakció érkezett a kormány oldaláról: vagy egy új törvényt készítenek az AB hat-ának 
megfelelően, vagy az Alaptörvény módosítását fogják eszközölni – derült ki miniszterelnök országgyűlési felszó-
lalásából. http://hvg.hu/itthon/20121204_Orban_levelet_ir_a_nagyvarosiaknak (2012. dec. 4.)

88 Borza, 2009, 13.
89 Dr. Szabó Máté ombudsman 2007 decemberében készített OBH 2641/2006. számú ügyben készült jelentése



145

hogy alapjogsérelem éri azokat, akiket a téli időszakban lakoltatnak ki, ugyanis ez közvetlenül 
veszélyezteti az életüket és testi épségüket. 2002-ben fogalmazták meg azt az álláspontot, mi-
szerint egyrészt hatékonyabban, másrészt kevesebb ráfordítással lehet a hajléktalanná válást 
megelőzni, mint azt „kezelni” vagy a hajléktalanná vált személyeket re- szocializálni. 2003-ban 
szintén rámutattak, hogy az otthontalan emberek számára már nem a jog a kérdés, hanem 
maga az élet.

Ennek hatására a 2004. évi beszámolóban az ombudsmanok már nem csak megvalósítási 
kísérletekről szóltak, hanem konkrét kezdeti lépésekről. A hatékony együttműködésnek és 
a közfigyelemnek köszönhetően az új szociális program által is kitörést lehetett észrevenni, 
amelynek következtében 2005-ben mindössze 3 konkrét panasz érkezett az országgyűlési biz-
tosok elé.90

2. A „karfás” jelentés

2006-ban azzal fordultak az ombudsmanhoz, hogy egyes fővárosi kerületek közbülső kar-
fákat szereltek fel a köztéri padokra azzal a céllal, hogy a hajléktalanok ne tudják alvóhelyként 
használni azokat. A vizsgálat alapján önmagában nem okoz alkotmányos visszásságot a köz-
bülső karfák felszerelése, a mögöttes cél mégis alapjaiban rengeti meg az emberi méltósághoz 
való jogot, hiszen a hajléktalanok kirekesztését erősíti.

Megállapították, hogy az emberi méltósággal összeférhetetlen minden olyan intézkedés, 
amely a hajléktalanok életszükségleteit tovább nehezíti, illetve ellehetetleníti. Megfogalmazták 
továbbá, hogy nem elég csupán alkotmányossági szempontból kezelni a hajléktalanok kérdé-
sét, hanem az egész társadalomban időszerű egy szemléletváltás, amely elősegíti a probléma 
hatékony kezelését, továbbá egy több pilléren nyugvó rendszert kell kialakítani, amely a meg-
előzésen át, a krízishelyzetek enyhítésével, a reintegrációval és az utókövetéssel valósul meg. 
Feltárták azt is, hogy az önkormányzati bérlakások száma évről évre csökkenő tendenciát 
mutat, és egyre inkább jellemzővé válik, hogy az önkormányzatok a piaci ár közelébe igazítják 
a bérleti díjat. Ugyanakkor az tapasztalható, hogy javulás mutatkozik a krízishelyzetek kezelé-
sében. A megfelelő lakhatás hiánya, a hosszú évek alatt elavult szakképesítés és a foglalkozás 
hiánya egymást gerjesztik, s még inkább elmélyítik a problémát. Elsősorban a jogi szabályozás 
hiányosságát kell kiküszöbölni ahhoz, hogy megfelelő módon fel lehessen venni a harcot a 
hajléktalansággal. A jelentés kapcsán az ombudsmani hivatal öt pontba szedte a szükségesnek 
tartott intézkedéseket:

1) meg kell szüntetni az emberi méltóságot sértő városképvédelmi intézkedéseket;
2) a Hajléktalanügyi Fővárosi Koordinátor közreműködésével a főpolgármesternek gon-

doskodnia kell a kerületi hajléktalan ügyintézés méltó és szakmailag kifogástalan végre-
hajtásáról;

3) a Kormánynak biztosítania kell a hajléktalanok beilleszkedésének financiális és intézmé-
nyi hátterét;

4) a Kormány dolgozzon ki összehangolt hajléktalanügyi stratégiát, a kormányzati cikluso-
kon átívelő, nagyszabású programot;

5) fektessenek nagyobb hangsúlyt a költségvetésben a hajléktalanügy kérdésére.91

90 Hajas, 2008.
91 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2641/2006. számú ügyben.
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3. A „karfás” jelentés konklúziói

Egyetértünk a jelentés kapcsán felvázolt megoldási kísérlettel hozzátéve, hogy azon meg-
állapítás, miszerint a hajléktalanok helyzete javuló tendenciát mutat, már nem állja meg he-
lyét. Tisztán kell látni azt, hogy a 2008-ban elindult világméretű válság komoly hatással van 
a hajléktalanokra is, ennek eredménye, hogy egyre több család kerül a létminimum szintjére, 
esetleg veszíti el a hajlékát. A 201092-201193-201294 évre szóló költségvetési irányszámokból 
tisztán látszik, hogy az utolsó 3 költségvetési évben csökkenő tendenciát mutat a hajléktala-
nokra fordítandó keret, holott egyre inkább nő azok száma, akik már elveszítették a lakásukat, 
vagy annak határán állnak, így a probléma megoldása egyre sürgetőbbé válik. Fontos szerepe 
lehet a későbbiekben az ombudsman intézményének, amely egyfajta kapocsként állhat az 
állam és a rászorulók között.

VIII. De lege ferenda

1. Alapjog vagy államcél? 

De lege ferenda javaslat kapcsán az első, amit kifejtenénk, hogy alapjogként vagy állam-
célként látjuk-e a lakhatáshoz való jog jövőjét. Ahogy azt már korábban említettük, az Alk. a 
szociális biztonsághoz való jogot alapjogként deklarálta és a lakhatáshoz való jogról nem ren-
delkezett, amellyel kapcsolatban a 42/2000. (XI. 8.) AB hat-ban fogalmazta meg álláspontját 
az AB.95 Véleményünk szerint a jelenlegi nemzetgazdasági viszonyok között nem biztosítható 
a lakhatáshoz való jog alapjogként történő garantálása, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ab-
ban az esetben, ha megfelelő financiális hátteret képes teremteni az állam, úgy szükségesnek 
tartjuk az Alaptv. módosítását, amelynek következtében mind a lakhatáshoz, mind a szociális 
biztonsághoz való jog alapjogként kerülne deklarálásra.

Fontosnak tartjuk, hogy a két rendelkezés közvetlenül egymás után legyen elhelyezve, ezzel 
is erősítve azt, hogy ez a két jog szoros összefüggésben áll egymással. Ennek megfelelően a 
jelenlegi XX. cikket XXI-re, a XXI. cikket XXII-re, míg a XXII. cikket XX-ra számoznánk át.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint módosítanánk az Alaptv.-t:

XIX. cikk

 „(1) Magyarország állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz. Anyaság, betegség, rok-
kantság, özvegység, árvaság, hajléktalanság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség 
esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. (...) (3) Magyarország társadalombiztosítási rend-
szert köteles működtetni annak érdekében, hogy minden állampolgár társadalombiztosításhoz való joga érvé-
nyesülhessen. (…)”

92 Magyarország 2010. évi költségvetéséről
93 Magyarország 2011. évi költségvetéséről
94 Magyarország 2012. évi költségvetéséről
95 ld. 21 – 22. o.
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XX. cikk

„Magyarország minden állampolgárának joga van az emberhez méltó lakhatás feltételeinek megte-
remtéséhez és fenntartásához, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez.”

2. Az Sztv. rendelkezéseinek módosításáról

Mivel az Alaptv. csak keretet ad ezen jogok érvényesüléséhez, szükségesnek tartjuk az Sztv. 
módosítását is azzal, hogy az általunk a javaslatban nem említett rendelkezéseket változatlan 
formában fenntartanánk. A törvényt a lakhatáshoz való jog relevanciájában kívánjuk vizsgálni, 
különös tekintettel a hajléktalan személyek szociális ellátására és a lakhatás megőrzését célzó 
támogatásokra. Úgy véljük, hogy a hangsúlyt nem a hajléktalanság problémájának kezelésére, 
hanem annak megelőzésére kell helyezni, hiszen a probléma akkor kezelhető leghatékonyab-
ban, ha nem a bekövetkezett eredménnyel próbálunk meg kezdeni valamit, hanem a probléma 
forrását igyekszünk orvosolni. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a hajléktalanság 
égető problémája nem maradhat megfelelő megoldási kísérlet felvázolása nélkül, hiszen egy 
régóta fennálló problémával állunk szemben.

2.1. Bentlakásos intézmények

A bentlakásos szociális intézményekkel kapcsolatban az alábbi törvénymódosítási javasla-
tokat tesszük:

„71/B. § (1) A hajléktalanok otthonában olyan hajléktalan személy gondozását kell bizto-
sítani, akinek az ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható 
és kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igényel.

(2) A fokozott gondozás és ápolás kiterjed az ellátásra szoruló személy rendszeres szakápolói felügyeletére, 
az orvosi ellátás, valamint szükség esetén kórházi ellátás megszervezésére.”

Az a meglátásunk, hogy a törvényi rendelkezésnek pontosan tartalmaznia kell az adott sza-
kasz esetén, hogy pontosan mire terjed ki az adott személy ellátásra való jogosultsága, hiszen 
minden jogszabály esetén fontos az átláthatóság és egyértelműség. A fenti szakasz esetén azért 
tartjuk ezt kiemelkedően fontosnak, mert az ellátás megszervezése pontos törvényi meghatá-
rozás nélkül nem lenne egységes és teljes körű. 

Ugyanezen okok alapján az éjjeli menedékhelyre vonatkozó szakaszt is kibővítenénk az 
alábbiak szerint:

„84. § (1) Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak be-
tartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai 
szállás biztosítását lehetővé tevő térítésmentes szolgáltatás. A hajléktalannak az éjjeli menedékhely 
egyszeri tisztálkodási, étkezési lehetőséget biztosít.”

A hajléktalanok átmeneti szállására vonatkozó szabályozást megfelelőnek tartjuk a hatályos 
törvényszövegben, azonban a hajléktalanok rehabilitációs intézményével kapcsolatban jelen-
tős változtatásokat eszközölnénk a következők szerint:
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„75. § A rehabilitációs célú segítőprogramok feladata, hogy segítse a hajléktalan
a) reszocializációját;
b) mukaerőpiacra való visszaintegrálását;
c) jogszabály adta lehetőségekről való tájékoztatását;
d) önellátásra való képességének kialakítását;
e) további lakhatásának biztosítását.
76. § A 75. §-ban foglalt feladatok ellátásáról az intézmény vezetője köteles gondoskodni. Amennyiben 

feladatainak megvalósítását nem tudja maradéktalanul ellátni, jogosult a feladatait saját felelősségére, egy 
általa megválasztott személyre – az adott intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően - átruházni.

77. § A rehabilitációs ellátás pontos tartalmát az ellátott és az intézmény vezetője megállapodásban kö-
telesek rögzíteni.

78. § Ha a segítőprogram célja – az intézmény vezetőjének megállapítása szerint – megvalósul, illetve 
megvalósulására az adott személy felróható magatartása miatt nincs reális esély, az intézmény vezetője dönthet 
az intézményből való elbocsátásról, melynek részletes szabályait az adott intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza.”

E három új szakasz megfogalmazását azért tartjuk lényegesnek, mert a hajléktalanok haté-
kony rehabilitációja révén csökkenthető annak kockázata, hogy az adott egyének újra hajlék-
talanná váljanak. Meglátásunk szerint a hatékony működésre nagyobb esély mutatkozik, ha a 
törvényi szabályozás széles körben lefedi az intézményekre vonatkozó szabályokat, és így a 
szociális biztonsághoz való jog is megfelelően érvényre juthat.

2.2. A lakásfenntartási támogatás

Az Sztv. vonatkozásában a másik általunk górcső alá vett terület a lakhatás megőrzését célzó 
támogatásokat érinti. A lakásfenntartási támogatással kapcsolatos rendelkezéseket teljes kö-
rűnek tartjuk, azonban néhány tekintetben a támogatás mértékével nem értünk egyet. A 38. § 
(6) bekezdését az alábbiak szerint módosítanánk:

„A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 50%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: 
TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az 
a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 7500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra ke-
rekítve kell meghatározni.”

Az eredeti törvényszövegben 30%, valamint 2500 forint szerepel az általunk megváltoz-
tatott helyeken. Mindenképpen fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a lakhatáshoz való jog 
érvényesüléséhez szükségesnek tartjuk ezen értékek növelését, de mivel nem vagyunk kom-
petensek szakmailag a gazdasági kérdésekben, így az általunk meghatározott számok csak 
irányadóak. Azt szeretnénk vele szemléltetni, hogy az adott bizonytalan gazdasági környezet-
ben a lakás megtartása egyre több ember számára válik nehézkessé, és a támogatás növelésére 
van szükség ahhoz, hogy csökkentsük a létminimum szintje alá sodródók számát.



149

2.3. Adósságkezelési szolgáltatás

A másik támogatási forma, amelyet szeretnénk kiemelni, az adósságkezelési szolgáltatás. 
Az erre vonatkozó rendelkezéseket (55-55/C. §-ok) megfelelőnek tartjuk, azonban néhány 
szót szeretnénk szólni arról, hogy ezt az ellátást milyen okból tartjuk elengedhetetlennek a 
szociális biztonság megvalósulásához. A 2008-as hitelezési válság kirobbanása óta számos 
háztartás sodródott arra a szintre, hogy már nem képek önerejéből finanszírozni a hitelin-
tézetektől felvett, leginkább deviza alapú hiteltartozásukat. Az adósságválság következtében 
megfizethetetlenné váltak a törlesztő részletek sokak számára, így a lakhatásuk elvesztésétől 
ez a támogatás jelent menedéket számukra.

3. Konklúzió

Összességében tehát láthatjuk, hogy az alapjogok biztosításához szükség van alacsonyabb 
szintű jogszabályokra, hiszen ezek jelentik a gyakorlatban történő tényleges megvalósulás biz-
tosítékát. Természetesen a javaslat nem fedi le a szociális háló egészét, de igyekeztünk az ál-
talunk legfontosabbnak tartott kérdéseket a társadalmi elvárhatóságnak megfelelően, az adott 
nemzetgazdasági körülmények figyelembevételével megalkotni.

IX. Összegzés

Dolgozatunkban a lakhatáshoz való jogot vizsgáltuk, és a nemzetközi háttér áttekintésé-
nek  segítségével olyan de le ferenda javaslatot készítettünk, amely jogi keretet biztosít ezen 
jog megfelelő érvényesülésének. A téma jelentősége véleményünk szerint abban áll, hogy 
Magyarországon egyre égetőbbé válik a lakhatással kapcsolatos problémák kezelése, hiszen a 
hajléktalanok száma évek óta folyamatosan nő, a gazdasági válság miatt bekövetkező eladóso-
dások pedig egyre több állampolgár számára eredményezik a lakás elvesztését. Úgy véltük, az 
Alaptörvény rendelkezései nem biztosítanak megfelelő garanciát a lakhatáshoz, illetve a szo-
ciális biztonsághoz való jogok érvényesüléséhez. De lege ferenda javaslatunk kiindulópontját 
az Alaptörvény alábbi hiányosságai jelentették:

a) a korábban alapjogként deklarált szociális biztonsághoz való jogot államcéllá degradálta, 
és az Alk-ban példálózó jelleggel megjelenő felsorolást taxatíve meghatározott élethely-
zetekre korlátozta, amelyek között nem szerepel a hajléktalanság;

b) a támogatások rászorultsági alapon jelennek meg az érdemesség bevonásával, azonban 
a szegénypolitikára96 való tekintet nélkül;

c) csakis állami intézményi úton valósítható meg a jogvédelem, amelyen az állam akármi-
kor váltotathat;

d) a méltóságvédelem mércéjét nem alkalmazza;
e) a vállalt nemzetközi kötelezettségektől elszakadva jelennek meg a rendelkezések.

A szociális jogok által nyújtott garanciák mindig elengedhetetlen kellékei a modern alkot-
mányoknak, bár megfigyelhető az is mind az angol, mind a francia példában, hogy hiába válik 

96 A szegénypolitika rászorultsági elv, amely taxatív küszöbmeghatározást feltételez az érdemesség alapján. (Tóth Judit)
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az kikényszeríthető joggá, nem elégséges, de mindenképpen szükséges. A társadalmi részvétel 
is fontos ebben a kérdésben, azonban a stabil jogi keret alapfeltétele az alapjogi garanciák 
tényleges érvényesülésének.

Rövidítések jegyzéke

Alk. 1949. évi XX. törvény: a Magyar Köztársaság Alkotmánya
AB Alkotmánybíróság
AB hat. az Alkotmánybíróság határozata
ABH az Alkotmánybíróság Határozatai
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Gál Andor

A gyermekprostitúció anyagi büntetőjogi kérdései, 
különös tekintettel az ügyfél cselekményére

Helyezés: II. díj (Büntetőjog II. tagozat)
Témavezető: Dr. Szomora Zsolt, egyetemi docens

Bevezetés

A gyermekprostitúció szabályozása a büntető anyagi jog területén egy meglehetősen új 
kérdéskört jelent, hiszen nemzetközi instrumentumok is csak a XX-XXI. század fordulóján 
jelentek meg konkrétan e tárgyban. Ekkorra érett meg számos nemzetközi szervezetben – 
ENSZ, EU, Európa Tanács, ILO1 – az a gondolat, hogy az ifjúság nagyobb védelmi igényéből 
fakadóan a büntetőjog eszközrendszerének globális szinten történő felhasználása szükséges 
a gyermekek prostitúcióját elősegítő, illetve ahhoz kapcsolódó kizsákmányoló magatartások 
elleni határozott fellépéshez. Ezek az erőfeszítések mára oda vezettek, hogy – elsősorban 
az Európai Unión belüli bűnügyi együttműködésnek köszönhetően – a 2012 júniusában el-
fogadott, de még hatályba nem lépett magyar büntető törvénykönyv már külön tényállást is 
létrehoz a gyermekprostitúcióra vonatkozóan.

A hazai szakirodalom eközben ugyan részletesen tanulmányozta a felnőttek prostitúciójá-
nak egyes modelljeit, illetve a magyar megoldást,2 ám adós maradt a gyermekek ugyanilyen 
tevékenységéből adódó – fentiekben említett egyezmények alapján különösen aktuális – egyes 
specialitások elemzésével.

Diákköri munkám éppen ezt az űrt kísérli meg betölteni. Dolgozatomban elsőként a gyer-
mekprostitúció modern fogalmának meghatározására koncentrálok, hiszen enélkül nem nyíl-
hat lehetőség a védendő érdekek körének pontos körülírására. A jogi tárgy helyes megál-
lapítása munkám egyik alapkövét jelenti, mert nemcsak egyes cselekmények büntetendővé 
nyilvánításának indokát adja meg, hanem a nemi deliktumok értelmezése esetén egyre inkább 
jelentőséggel bíró teleologikus interpretáció alkalmazására is lehetőséget biztosít.3 Célom to-
vábbá a de lege lata szabályozásnak a jogi tárgy, valamint további dogmatikai szempontok 
alapján történő elemzése, így egyes értelmezési, elhatárolási anomáliák bemutatása a bírói 
gyakorlatból. Tekintettel arra, hogy – ellentétben a hazai kommentárokkal – a német nyelvű 
irodalomban már korábban részletes kidolgozást nyert a gyermek által ellenszolgáltatásért 
nyújtott szexuális szolgáltatás problematikája, így az ott tett megállapításokat is igyekszem a 
dolgozat anyagává tenni. Mivel témaválasztásom apropóját éppen a nemrég elfogadott bün-
tetőkódex újításai adták, így a terjedelmi korlátok keretei között a 2013. július 1-jével alkalma-
zandó törvény rendelkezései is vizsgálódásom tárgyát képezik. 

1 ENSZ Fakultatív Jegyzőkönyv, Lanzarote Egyezmény, 2011/92/EU irányelv, 182. számú ILO egyezmény
2 Erre lásd: BORAI 1996, 4. p.; FEHÉR 2009, 230-233. p.; NAGY 2009, 274. p.; TAMÁSI 2012, 321-333. p.
3 NAGY 2008b, 7-8 p.; SZOMORA 2009b, 12-13. p.
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A gyermekek prostitúció révén történő kizsákmányolásának anyagi büntető jogi nézőpont-
jához szorosan nem tartozó kérdésekkel (így pl. a felnőttekre vonatkozó különböző nemzet-
közi prostitúciós modellek, a tiltott kéjelgés szabálysértési alakzata, a családon belüli erőszak, 
szexuális bántalmazással kapcsolatos deliktumok) nem kívánok részletesebben foglalkozni.

I. A gyermekprostitúció fogalomtörténete

A gyermekprostitúció jelenségének definiálása elsősorban a hazánkra is vonatkozó nem-
zetközi és uniós instrumentumok alapján lehetséges, hiszen hatályos belső jogunk ugyan a 
prostitúciónak megfeleltethető üzletszerű kéjelgés folytatását meghatározza,4 de a gyermek 
fogalmáról a Btk. XIV. fejezete nem tesz említést. Bár a kifejezetten a gyermekprostitúcióhoz 
kapcsolódó cselekmények globális pönalizálásának kérdése az 1990-es évekre került a nem-
zetközi szervezetek napirendjére, azonban eltérő kontextusban már a múlt század kezdetén 
megjelent vizsgált problémakörünk más nemzetközi dokumentumokban. Ennek indoka a 
prostitúció és az emberkereskedelem sajátos viszonyában keresendő.

1. Kiskorúak5 védelme a szexuális kizsákmányolás ellen a XX. század első 
felében – a prostitúció és az emberkereskedelem kapcsolata

A szakirodalom egységes abban, hogy az emberkereskedelem egyik célcselekményének 
maga a prostitúció, pontosabban annak kizsákmányolása tekintendő. Ez alapján egy esz-
köz-cél viszony írható le, melynek a jogtalanságát maga a célzat adja. 6  Azonban az államok 
sokáig éppen a prostitúciót vették ki a nemzetközi szabályozás köréből, ugyanis e téren nem 
kívántak lemondani saját szuverenitásukról.7 Ez az abszurd helyzet azt eredményezte, hogy a 
korai emberkereskedelem elleni instrumentumok magát a jogtalanságot előidéző célzatot nem 
szabályozták, a büntetőjogi védelmet csupán az eszközcselekmény kriminalizálásán keresztül 
kívánták biztosítani. Ezzel a megoldással ugyanakkor a mai értelemben vett egyes prostitúciós 
bűncselekmények előképét alkották meg, sok esetekben megkülönböztetett védelmet nyújtva 
a fiatalabb korosztálynak.

1910-ben A fehér rabszolgaság visszaszorításáról elnevezéssel született az első ilyen kon-
venció,8 mely lényegében egy kerítésszerű cselekményt büntetett. Azonban itt még – az elő-
zőekben említett anomáliák miatt – nem az elkövető haszonszerzése a diszpozíció célzata, 
hanem más nemi vágyának kielégítése, illetve maga a prostitúció.9 Figyelemre méltó, hogy a 
kiskorúak védelme igen széleskörű, hiszen az instrumentum értelmező rendelkezése alapján 
kiskorúnak a 20. életévét be nem töltött nő tekintendő,10 továbbá a bűncselekmény a felnőt-
tek esetében megkövetelt elkövetési módok (pl. erőszak, fenyegetés) meglétének hiányában 

4 1978. évi IV. törvény (továbbiakban: Btk.) 210/A. § (1) Üzletszerű kéjelgést folytat az, aki rendszeres haszonszer-
zésre törekedve közösül vagy fajtalankodik.

5 Ehelyütt tudatosan nem a gyermek megnevezést használom, mivel az itt bemutatásra kerülő egyezmények védetti 
körként nem a napjainkban elfogadott 18. életév alattiakat jelölik meg, így a gyermek kifejezés használata a dol-
gozat egészét tekintve megtévesztő lehetne.

6 FEHÉR 2008, 68. p.; HOLLÁN 2012a, 46-47. p.
7 HOLLÁN 2012a uo.
8 Becikkelyezte az 1912. évi LXII. tc.
9 Vö. 3.3.3. fejezet
10 A férfiak ekkoriban még nem részesültek büntetőjogi védelemben. 1912. évi LXII. tc. 1. §
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is megvalósul. A dokumentum a XXI. században már meglehetősen elavult, ám a magyar 
büntetőjog által mind a mai napig használatos „kéjelgés” kifejezést alkalmazza anélkül, hogy 
jelentését körülírná.

Az ENSZ keretében 1950-ben New Yorkban, az emberkereskedés és mások prostitúciója 
kihasználásának elnyomása tárgyában született – a témában korábban létrehozott egyezmé-
nyeket felváltó – megállapodás,11 amely szakítva a korábbi gyakorlattal már büntetni rendelt 
konkrétan prostitúciót elősegítő magatartásokat is,12 annak ellenére, hogy a prostitúciót magát 
fogalmi ismérvekkel el sem látta. A konvenció ugyanakkor más tekintetben visszalépést is 
jelentett, hiszen a kiskorúak fokozott védelme itt már nem érvényesült.

2. A gyermekprostitúciót szabályozó egyezmények – a modern fogalom 
meghatározása

Az államok a XX. század végére határozták el, hogy kizárólag a gyermekeket érintő kör-
ben, lemondva saját büntetőhatalmukról nemzetközi szinten együttműködnek a prostitúció 
kizsákmányolásának szabályozása terén. Mindez lehetővé tette a későbbiekben tárgyalandó 
jogi tárgy konkrét védelmét, valamint az emberkereskedelemtől való elkülönülést.13

Az ENSZ 1989-ben fogadta el a Gyermek jogairól szóló egyezményt, mely a prostitúcióra 
vonatkozó részletes jogharmonizációs kötelezettséget nem írt elő, az államok csupán azt vál-
lalták, hogy megtesznek mindent a gyermekek prostitúció vagy más törvénytelen nemi tevé-
kenység céljára történő kizsákmányolása ellen.14 Az egyezmény alapján gyermeknek minden 
18 év alatti személy tekintendő kivéve azokat, akik a nemzeti jog szerint korábban nagykorú-
ságot nyertek.15 Az egyezményhez 2000-ben fűzött A gyermekek eladásáról, a gyermekpros-
titúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló fakultatív jegyzőkönyv amellett, hogy tényleges 
kriminalizációs kötelezettséget ró a részes államokra, magát a gyermekprostitúció fogalmát is 
megadja: „Gyermekprostitúciónak minősül a gyermek szexuális tevékenységekben történő felhasználása, 
díjazás vagy más ellenszolgáltatás fejében.”16

Az Európai Unió először 1997-ben alkotott instrumentumot a szexuális kizsákmányolás 
tárgyában, de az együttes fellépés sem a gyermeket, sem pedig a prostitúciót nem értelmezte, 
csupán a kizsákmányolást jelentő magatartásokat részletezte.17 Később a Tanács 2004/68/
IB kerethatározata a gyermekek szexuális kizsákmányolását már önállóan, az emberkeres-
kedelemtől függetlenül szabályozta, gyermeknek pedig „bármely 18 évesnél fiatalabb személyt” 
tekintette.18 Jóllehet az uniós aktus büntetni rendelt a prostitúcióhoz kapcsolódó számos ki-
zsákmányoló magatartást, ám érthetetlen módon még itt sem szerepel magának a prostitúci-
ónak a definiálása. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve nem változtat 
a gyermek EU-ban eddig alkalmazott fogalmán, a gyermekprostitúciónak pedig – az uniós 
jogszabályok közül elsőként – pontos meghatározást ad: „gyermek felhasználása szexuális cse-

11 A belső jogba az 1955. évi 34. tvr. transzformálta.
12 Ez indokolta az üzletszerű kéjelgés elősegítése bűncselekményének a Btk-ba történő felvételét.
13 HOLLÁN ezt nem tartja szerencsésnek, megítélése szerint magát a célcselekményt az emberkereskedelemmel 

azonos dokumentumban kellene szabályozni. HOLLÁN 2012a, 126-127. p.
14 Gyermek jogairól szóló egyezmény 34. cikk b) pont. 
15 Ez a magyar jogban a 16. életévének betöltését követően történő házasságkötéssel lehetséges. Ptk. 12. §, Csjt. 10. 

§ (3) bek. 
16 ENSZ Fakultatív Jegyzőkönyv 2. cikk b) pont 
17 97/154/IB tanácsi együttes fellépés
18 2004/68/IB kerethatározat 1. cikk a) pont.
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lekményekre, ahol pénzt, egyéb díjazást vagy ellenértéket adnak vagy ígérnek azért cserébe, hogy a gyermek 
szexuális tevékenységben vesz részt, függetlenül attól, hogy azt a gyermek vagy harmadik személy számára 
adják vagy ígérik.”19

Magyarország részese továbbá a gyermekprostitúció mint a gyermekmunka egyik legrosz-
szabb formája ellen fellépő 182. számú Nemzetközi Munkaügyi Szervezet keretében megal-
kotott egyezménynek, valamint aláírta az Európa Tanács vonatkozó konvencióját is, amely a 
gyermekprostitúció meghatározására is gondot fordít: „a „gyermekprostitúció” kifejezés azt jelenti, 
amikor valaki egy gyermeket szexuális tevékenység céljára használ, és amelynek a során pénzt vagy valami-
lyen más jutalmat vagy ellenszolgáltatást adnak vagy ígérnek fizetségképpen, tekintet nélkül arra, hogy ezt a 
kifizetést, ígéretet vagy ellenértéket a gyermek kapja vagy egy harmadik személy.”20

A fentiekben kifejtettek alapján a passzív alanyi kört illetően azt mondhatjuk, hogy a nem-
zetközi instrumentumok keresztmetszetéből hazánkra a 18. életévüket be nem töltött szemé-
lyek fokozott büntetőjogi védelemben való részesítése fakad.

Az ENSZ egyezmény fakultatív jegyzőkönyve, majd pedig az Európa Tanács, illetve az 
Európai Unió jogi aktusának a gyermekprostitúció fogalmával kapcsolatos értelmezése meg-
egyezik abban, hogy a gyermek egyszeri felhasználása is már büntetendő. Magam részéről 
az EU irányelv és az ET konvenció definícióját tekintem a modern gyermekprostitúciónak, 
hiszen ez a két instrumentum már figyelemmel van arra is, ha az ellenszolgáltatást vagy egyéb 
díjazást nem adják, hanem csak ígérik, valamint ha azt nem a gyermek, hanem egy harmadik 
személy kapja. Meglehetősen tág körben nyilvánít tehát büntetendővé cselekményeket ez az 
általam is elfogadott felfogás, amelynek indokát a védendő jogtárgy megadásával lehet csak 
megfelelően tisztázni.

II. A jogi tárgy

A Btk. XIV. fejezetének II. címében elhelyezett tényállások közül a szakirodalom prosti-
túciós deliktumként az üzletszerű kéjelgés elősegítését (205. §), a kitartottságot (206. §) és 
a kerítést (207. §)21 jelöli meg, melyek jogi tárgya a kommentárok alapján egységesen a nemi 
erkölcs, a nemi kapcsolatok társadalomban elfogadott rendje.22

Témánk szempontjából ez az álláspont két okból sem lehet irányadó. Egyrészt a nemi er-
kölcs jogtárgyi alkalmazása önmagában vitatott, hiszen SZOMORA több tanulmányában is 
rámutat,23 hogy az erkölcs „maga is egy önálló szabályrendszer, amely mint ilyen, nem a jog alatt, hanem 
a jog mellett azzal egy szinten helyezkedik el.”24 Ebből következően hiányzik a jogi tárgy sérthető-

19 2011/92/EU irányelv 2. cikk d) pont.
20 Lanzarote Egyezmény 19. cikk 2. pont
21 HOLLÁN kritikával illeti ezt a kategorizálást, ugyanis a kerítés tényállása üzletszerű kéjelgésre utaló elemet nem 

tartalmaz, így az prostitúciós cselekmény hiányában is megvalósulhat. HOLLÁN 2011, 672. p. 
22 BALOGH 2005, 186-191. p.; FEHÉR 2009, 234-238. p.; FÖLDVÁRI 2007, 217-220. p.; MÁRKI 2012, 536-542. 

p.; GELLÉR-HOLLÁN-KIS 2005, 734-741. p.; NAGY 2009, 274-279. p.; SINKU 2008, 270-274. p.
23 Az Alkotmánybíróság álláspontjának ismertetésével együtt, bővebben lásd SZOMORA 2006, 611-638. p.; SZO-

MORA 2009a, 54-64. p. Ehhez az állásponthoz csatlakozik – a prostitúciós deliktumok jelenlegi szabályozását 
alkotmányosnak ítélő 1165/B/2004. számú AB határozat kritikája kapcsán – HOLLÁN. Szerinte a nemi erkölcs 
idejétmúlt, bizonytalan kategória, amely büntetőjogi beavatkozás indokát nem adhatja. Ebből, valamint több 
egyéb ehelyütt nem részletezett szempontból – prostituált nem feltétlen sértett; olyan cselekményt is büntet a 
tényállás, ami nem szükségszerűen kizsákmányoló jellegű stb. – következően HOLLÁN MIKLÓS álláspontja 
szerint a hatályos Btk. 205-207. §§- ban szabályozott tényállások nem szükséges és arányos büntetőjogi beavatko-
zást jelentenek, ezért alkotmányellenesek. HOLLÁN 2012b, 7. p.

24 SZOMORA 2009a, 56. p.
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sége, „hiszen nem tudjuk, hogy a nemi erkölccsel ellentétes szabályok valójában mit sértenek.”25 Másrészt 
esetünkben nyilvánvalóan nem a jogalkotó morális meggyőződése által kreált közösségi érdek 
védelme a domináns. A jogi tárgy a gyermekprostitúció területén álláspontom szerint szük-
ségképpen individuális jellegű, hiszen a jogtárgysértés maga a kizsákmányolás, amely sértettek 
hiányában – csupán erkölcsi szempontok mentén – nehezen értelmezhető. Követve tehát 
ezt a gondolatmenetet a védendő érdekhez a passzív alanyok joghelyzetének vizsgálatával 
juthatunk el.

A gyermekeket megillető különleges védelmet nemcsak nemzetközi instrumentumok,26 
hanem a magyar jogrendszer alapját képező jogforrás, az alkotmány is deklarálja. A már ha-
tályát vesztett 1949. évi XX. törvény szerint az államnak kötelezettsége az ifjúság érdekeinek 
védelme,27 továbbá „minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a 
védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges.”28 A 2012. 
január 1-jétől alkalmazandó Alaptörvény szerint: „Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, 
szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.”29 Mindezek az alkotmányos 
rendelkezések a gyermek oldalán alapjogot keletkeztetnek, melynek védelme az Alaptörvény 
I. cikk (1) bekezdése értelmében „az állam elsőrendű kötelezettsége.”30 Az állampolgári jogok or-
szággyűlési biztosának 2011. évi jelentése szerint ez az intézményvédelmi kötelezettség jelent 
jogalkotási feladatot is,31 amely értelemszerűen a büntetőjog területét – mindenkor figyelembe 
véve annak ultima ratio jellegét is – sem hagyhatja érintetlenül.32 Egy gyermekprostitúcióhoz 
kapcsolódó különös részi tényállás megalkotásához azonban ilyen absztrakt, alkotmányban 
rögzített kategóriák nem lehetnek elégségesek, további konkretizálásuk szükséges.

A gyermekek olyan tagjai társadalmunknak, akik koruknál, érettségüknél fogva könnyen 
befolyásolhatóak, nem elég tapasztaltak, így felnőtt embertársaik gondoskodására, védelmére 
szorulnak, ebből következően – érzelmi és anyagi vonatkozásban is – függenek tőlük.33 Ez 
az alárendeltségi viszony magában hordozza értelemszerűen a visszaélés lehetőségét, amely 
esetünkben a prostitúció kizsákmányolásában ölt testet.

Mindenekelőtt arra kell figyelemmel lennünk, hogy az ellenszolgáltatásért nyújtott szexuális 
tevékenység sértheti, veszélyeztetheti a gyermek szexuális önrendelkezését, ami a harmonikus 
személyiségfejlődésére is káros kihatással lehet. SZOMORA álláspontját elfogadva ez azzal 
magyarázható, hogy a nemi cselekmény csak akkor nem sérti a gyermek érdekeit, ha azt 
önkéntesként, pozitív behatásként éli meg,34 ugyanakkor prostitúciós tevékenység során ez 
nyilvánvalóan hiányzik, hiszen a nemi cselekmény tanúsításában döntően a kizsákmányoló 
személy – tipikusan pszichikai jellegű – ráhatása, valamint anyagi szempontok befolyásolják.35 
A gyermek haszonszerzés céljából történő felhasználása ilyen tevékenységre pedig magától 

25 Uo.
26 Ezeket részletesen ismerteti FEHÉR 2008, 68. p.
27 1949. évi XX. törvény 16. §
28 1949. évi XX. törvény 67. § (1) bek.
29 Alaptörvény XVI. cikk (1) bek.
30 Alaptörvény I. cikk (1) bek. 2. mondat
31 Lásd AJB 1472/2011 számú jelentés 30. p. 
32 A büntetőjogi beavatkozás egyébként az Alaptörvény más rendelkezéseivel is összhangban van. Jóllehet a XII. 

cikk biztosítja a munka és foglalkozás szabad megválasztásának jogát, ám a XVIII. cikk (1) bek. alapján „Gyerme-
kek foglalkoztatása - testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető, törvényben meghatározott esetek kivételével - tilos.” A 
gyermek által folytatott prostitúciós tevékenység e rendelkezésből következően is alkotmányellenes.

33 A függőségi viszony nemcsak rokoni kötelékek révén alakulhat ki, hanem bármilyen idősebb személlyel való 
kapcsolat alapján is létrejöhet. SZOMORA 2009a, 195. p.

34 SZOMORA ezt a szexuális önrendelkezési képesség relatív korlátozottságának nevezi, amely a felnőtt partnerek 
irányában áll fenn.   SZOMORA 2009a, 195. p., 200. p.

35 HOLLÁN 2011, 672. p.
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értetődően súlyos sérelmet jelent a passzív alanyra nézve, amely kellő alapot ad a büntetőjogi 
fellépésre. Igaz ez azzal együtt is, hogy a 18 év alatti gyermekek között olyanok is lehetnek, 
akik már rendelkeznek kiforrott személyiséggel, amelynek köszönhetően saját maguk, min-
denki mástól függetlenül döntenek a prostitúció folytatásáról, így szexuális önrendelkezésük 
nem sérül. Kizsákmányolás természetesen ekkor is megvalósulhat, mivel pedig az első feje-
zetben ismertetett nemzetközi összefogás éppen a 18. év alatti korosztály mindenek fellett 
álló védelméből indul ki, a fokozott büntetőjogi beavatkozás ezen helyzetekben is indokolt.

Összegzésként elmondható, hogy a gyermekprostitúció kizsákmányolása sérti a gyermek 
– az alkotmány és számos nemzetközi egyezmény által biztosított – testi, szellemi, erkölcsi 
fejlődéséhez, egyszersmind megfelelő személyiségfejlődéséhez való jogát, ezért a szexuális ki-
zsákmányolás területén a büntetőjogi szankciók kilátásba helyezése nemcsak indokolt, hanem 
kötelező is.

III. A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezéseinek elemzése 

A de lege lata büntető anyagi jogi szabályozás jogtárgy szempontjából történő elemzésekor 
első körben azokkal a tényállásokkal szükséges foglalkozni, melyek esetén a passzív alanyi 
kör kifejezetten a gyermekekre korlátozódik; a speciális sértetti kör alapján ezek képezik a 
gyermekprostitúció szabályozásának magját. A szóba jöhető diszpozíciók közül kiemelkedő 
jelentőséggel bír a Btk. 202/A. §-a, amely lényegében egy sui generis gyermekprostitúciós 
tényállásnak tekinthető. Ha ebből a rendelkezésből indulunk ki, a későbbiekben könnyebbé 
válhat az egyes elhatárolási, halmazati kérdések tisztázása, illetve az olyan tényállások vizsgá-
lata is, ahol a passzív alanyok felnőttek is lehetnek, a gyermekeket pedig csupán a minősített 
eseteken keresztül illeti meg többletvédelem.

1. A sui generis gyermekprostitúciós tényállás -  Btk. 202/A. §
 
A Btk. 202/A. § szerint „Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel ellenszolgáltatás fejében 

közösül vagy fajtalankodik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” E 
törvényhely 2007. június 1. óta van hatályban,36 felvételét a kódexbe – az előzőekben már 
említett – uniós jogharmonizációs kötelezettség teljesítése indokolta. A Tanács 2004/68/IB 
kerethatározatának 2. cikk c) pontja szerint ugyanis büntetni kell a „gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenységet, amelyben […] ii) a gyermek által folytatott szexuális tevékenységért fizetségképpen pénzt vagy 
egyéb díjazást vagy ellenértéket nyújtanak.”

1.1. A tényállás elhelyezése a kódexben

A jogalkotó a fenti tényállást megrontás bűncselekményénél helyezte el mint sui generis 
deliktumot. A törvényhozó megoldása első látásra annyiban indokoltnak tűnik, hogy a két 
bűncselekmény jogi tárgyát tekintve hasonló jellemzőkkel bír. A megrontásnál ugyanis szintén 
a gyermek zavartalan személyiségfejlődése a védendő érdek,37 ám abban az esetben a jogtárgy 

36 A rendelkezést a 2007. évi XXVII. tv. 7. §-a iktatta be. 
37 A megrontás jogi tárgyaként a szakirodalom döntően az ifjúság erkölcsi, nemi fejlődését említi (lásd FEHÉR 221. 
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sérelmét a 14. év alatti passzív alannyal végzett közösülés vagy fajtalanság már önmagában 
megvalósítja, míg a 202/A. § alapján a nemi cselekmény végzése – a 18. életévét be nem 
töltött személy által – ellenszolgáltatásért cserébe kell történjen, azaz a törvény utóbbi bűn-
cselekmény megvalósulásához többletfeltételt követel meg.38 Ez nyilván abból adódik, hogy 
gyermekprostitúció esetén a jogi tárgyat leginkább a kizsákmányolás sérti, nem pusztán a 
nemi cselekmény. Ebből következően helyesebben járt volna el a jogalkotó, ha ezt a deliktu-
mot – figyelemmel annak sui generis jellegére is – önálló elnevezéssel, a megrontástól elkülö-
nülten szabályozza.

1.2. A tényállás elemzése

A bűncselekmény passzív alanya a 18. életévét be nem töltött személy, aki az elkövetővel 
azonos vagy tőle különböző nemű is lehet. Megítélésem szerint a 14. életévét be nem töltött 
személy ennek a deliktumnak nem lehet a sértettje,39 mivel a vele folytatott nemi cselekmény 
ellenszolgáltatás nyújtása nélkül is büntetendő a Btk. 201. § szerinti megrontás alapján.

A deliktum elkövetési magatartása az ellenszolgáltatás fejében történő közösülés vagy faj-
talanság. A fajtalanság fogalmát a törvény értelmező rendelkezése határozza meg: „a közösülés 
kivételével minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szol-
gál.”40 A közösülés büntetőjogi definícióját hatályos kódexünk nem tartalmazza, azt a gyakor-
lat munkálta ki, eszerint a közösülés befejezett, ha az erre irányuló szándék mellett a nemi 
szervek érintkezése megtörténik.41

Önmagában azonban ennek a két szexuális magatartásnak a 18. életévét be nem töltött sze-
méllyel történő végzése nem tényállásszerű, az is szükséges a bűncselekmény megvalósulásá-
hoz, hogy tanúsításuk a passzív alany részéről „ellenszolgáltatás fejében” történjék. A „fejében” szó 
tényállási elemként való alkalmazása több szempontból is problematikus. Egyrészt nem derül 
ki egyértelműen belőle, hogy a befejezettség megállapításához az előny tényleges realizálása 
szükséges, vagy ahhoz annak ígérete is elegendő. A hazánkra jelenleg még irányadó keretha-
tározat egyébként nem is teszi kötelezővé – ellentétben az azt felváltó, 2011-ben elfogadott 
irányelvvel42 – a tagállamok számára az ígéret pönalizálását, ettől függetlenül természetesen 
a magyar Btk. még büntethetné, ám ez a jogalkotói szándék nem derül ki félreérthetetlenül a 
diszpozícióból.43 Mindebből következően véleményem szerint a 202/A. § nem felel meg a bünte-
tőjogi normával szemben támasztott meghatározottsági követelményeknek.

A vizsgált tényállási elemhez fűződő másik anomália az, hogy a nyelvtani értelmezést alapul 
véve arra a következtetésre jutunk, hogy a bűncselekményt bárki elkövetheti, azaz olyan fiatal-
korú is, akinek a védelme érdekében a deliktum megalkotásra került. Ez a helyzet ráadásul úgy 
állhat elő, hogy mind a szexuális szolgáltatás igénybevevője, mind annak nyújtója 18. év alatti 
személy, tehát két gyermek egymás sérelmére követi el ugyanazt a bűncselekményt. A jogal-

p.; NAGY 2009, 261. p.,), ugyanakkor SZOMORA (2009a, 200. p.) szerint a védendő érdek – általam is elfoga-
dottan – a gyermek harmonikus személyiségfejlődése.

38 Ebből az is következik, hogy a Btk. 202/A. § passzív alanyi köre lényegében a 14-18. életév közötti korosztályra 
korlátozódik.

39 A sértett és passzív alany fogalmakat e témakörben azonosnak tekintem, a lehetséges eltérésekre lásd NAGY 
2008a, 107. p.

40 Btk. 210/A. § (2) bek.
41 FEHÉR 2009, 215. p.; NAGY 2009, 251. p.
42 A de lege lata szabályozást a kerethatározattal vetem össze, mivel a munkám szempontjából releváns tényállások 

megalkotását ez az uniós jogi aktus indokolta, továbbá Magyarországra mindaddig ez vonatkozik, amíg az irány-
elv átültetése – a 2013. dec. 18-i határidőig – meg nem történik. Az irányelv vonatkozó rendelkezésére lásd 25. lj.

43 Az ígéret fakultatív büntetendősége miatt a kerethatározat-konform jogértelmezés sem nyújthat ehhez segítséget.
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kalmazásban gyakran használatos „kapcsos kommentár” vonatkozó fejezete erre az eshető-
ségre rá is világít, de az ott tett megállapítások a saját álláspontommal teljesen ellentétesek.44 
MÁRKI szerint ugyanis, ha a nemi cselekményt kifejtő személyek 18 éven aluliak, egyikük 
sem tekinthető sértettnek, hanem „mindketten elkövetik – önálló tettesként – a 202/A. § szerinti 
megrontást.”45 Ez a nézet véleményem szerint – az általam megjelölt jogi tárgyat figyelembe 
véve – nem fogadható el, és a tényállás megszövegezésének hibája könnyedén kiküszöbölhető 
lenne oly módon, hogy tettesi kvalifikációt követelünk meg, továbbá rögzítjük azt, hogy csak 
az ellenszolgáltatás nyújtója követi el a bűncselekményt. Ez egyértelműen jogalkotási feladat. 

Felmerülhet ezen kívül egy olyan megoldás is a probléma feloldására, amely nem igényli a 
jogalkotó részvételét, az eredménye ugyanakkor meglehetősen bizonytalan. Ez pedig a vita-
tott jogszabályhely jogtárgyharmonikus értelmezése. A jogi tárgy rendszerimmanens funk-
ciójának46 köszönhetően van lehetőség ezen interpretáció alkalmazására, amelynek „legfőbb 
elve szerint egy rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az lehetőleg alkalmas eszköz legyen a szabályozással 
kitűzött törvényi cél elérésére.”47 Segítségével a jogszabály megváltoztatása nélkül lenne kizárható a 
fiatalkorú személyek felelősségre vonása, hiszen a tényállás pontosan az ő védelmükre irányul. 
Azonban ennek az eszköznek az alkalmazása a hazai gyakorlatban azon túl, hogy elég ritka, 
eredményessége is változó képet mutat.48 Emellett fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy SZO-
MORA szerint: „Előfordulhat, hogy a jogalkotó által deklarált jogi tárgy nincs összhangban a törvényi 
tényállással, a törvényi rendelkezés valójában nem azt védi, amit a jogalkotó azzal védeni kíván, s ezen csak 
jogalkotással, törvénymódosítással lehet segíteni.”49 Megítélésem szerint a 202/A. § esetén ez a helyzet 
forog fenn, és különösen igaz ez annak végiggondolásával, hogy a de lege lata szabályozás 
értelemszerűen nem felel meg – a megalkotása indokául szolgáló, a jogi tárgyat védeni kívánó 
– uniós instrumentumok elvárásainak, hiszen azok a kizsákmányolás sértettjének úgy bizto-
sítanak kiemelt védelmet, hogy a másodlagos viktimizáció elkerülése elsődleges szempont 
marad.50 Az unió jogának való megfelelés biztosítását pedig magától értetődően nem lehet a 
jogalkalmazás feladatává tenni akkor, ha az értelmezés lehetséges kereteit szétfeszíti.

Lezárva ezt a gondolati egységet, az előzőekben felsorakoztatott érvek világossá teszik szá-
munkra azt, hogy a normaszerkesztés hibáját esetünkben a jogalkalmazó – a kompetenciák 
összemosása nélkül – nem tudja orvosolni, így feltétlenül a törvény – a fentiekben javasolt 
módon történő – megváltoztatása mutatkozik szükségesnek. Természetesen hozzá kell tenni 
azt is, hogy ez a megállapítás csak akkor igaz, ha dolgozatom kiinduló premisszáját elfogadva 
a jogi tárgy a gyermekek szexuális kizsákmányolás elleni védelme. Abban az esetben ugyanis, 
ha védendő érdekként a nemi erkölcsöt határoznánk meg a teleologikus értelmezés éppen el-
lenkező eredményre vezetne, hiszen két 18 év alatti személy ellenszolgáltatás fejében kifejtett 
nemi cselekménye ugyanúgy sérti az erkölcsi viszonyokat, mint a felnőttek prostitúciós tevé-
kenysége, ezáltal pedig a gyermekek büntetőjogi felelősségre vonásának megalapozottságához 
kétség sem férhetne.

Az elkövetési magatartással kapcsolatban fontos még megjegyezni, hogy az a hatályos ma-
gyar törvénykönyv fogalomrendszerében nem is jelent feltétlenül prostitúciót. A kódex defi-

44 MÁRKI 2012, 526/10. p.
45 Uo.
46 E pozitivista nézet szerint „a már létező tényállások úgy értelmezendők, hogy a törvényhozó célját kutatják és a ratio legis a 

jogtárgy maga.” NAGY 2008b, 5. p.
47 SZOMORA 2009b, 13. p.
48 SZOMORA számos példán keresztül mutatja be, hogy a bírói gyakorlat mennyire eltérően használja különböző 

bűncselekményeknél ezt a jogalkalmazási technikát. Részletesen lásd SZOMORA 2009b, 15-17. p.
49 Uo.
50 2004/68/IB kerethatározat 9. cikk; 2011/92/EU irányelv 14. cikk; Lanzarote egyezmény 31. cikk
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níciója51 szerint ugyanis az üzletszerű kéjelgés „folytatása” minősül prostitúciós cselekménynek, 
azaz több, ellenszolgáltatásért végrehajtott szexuális magatartás meríti ki a Btk. 210/A. § (1) 
bek. szerinti értelmező rendelkezést. Ezzel szemben a vizsgált törvényhely alapján – összhang-
ban a nemzetközi instrumentumok alapján megadott modern fogalommal52 – egyetlen szexu-
ális cselekmény is tényállásszerű, ha azt a gyermek ellenszolgáltatásért fejti ki. Az eltérés abból 
adódhat, hogy az értelmező rendelkezés az olyan prostitúciós bűncselekményekhez kapcso-
lódik, amelyek passzív alanya felnőtt személy is lehet, így a tényállás megalkotásának alapvető 
indokát nem a gyermek szexuális kizsákmányolása ellen biztosítandó kiemelt védelem adta. A 
dolgozatom témáját képező jelenséghez kapcsolódó jogi tárgy esetén azonban szükséges – az 
uniós elvárásokkal összhangban – előrehozni a büntetőjogi felelősség megállapítását csupán 
egyetlen szexuális magatartásra nézve is, hiszen már az is veszélyeztetheti az életkora alapján 
kiszolgáltatott passzív alany harmonikus személyiségfejlődését.

Ezekkel együtt is a fentiekben megadott meghatározást53 veszem alapul a továbbiakban is, 
a deliktum sui generis jellegéből adódóan – tényállásspecifikusan – prostitúciónak elfogadva 
az egyszeri nemi cselekményt is. Ehelyütt csupán a 202/A. § szerinti prostitúció és a Btk. más 
bűncselekményeinél alkalmazott üzletszerű kéjelgés fogalmi eltéréseire kívántam rámutatni, a 
hagyományosan prostitúciós bűncselekményeknek tekintett tényállások elemzésével a későb-
biekben foglalkozom részletesebben.

Az elkövetési magatartás további lényeges eleme maga az ellenszolgáltatás, melyet a tör-
vény nem határoz meg. A magyar szakirodalom is csak annyit jegyez meg, hogy az előny 
leggyakrabban vagyoni típusú, de az lehet más jellegű juttatás – pl. munkavégzés, megbízás 
teljesítése, szállás vagy egyéb ellátás biztosítása54 – is. A deliktum megvalósulása szempontjá-
ból irreleváns, hogy az ellenszolgáltatást ténylegesen maga a sértett, vagy pedig egy harmadik 
személy kapja.55 Az előny ígéretének pönalizálása a tényállásban benne lehet, ezzel kapcsola-
tos megállapításaimat a fentiekben a „fejében” kifejezés kapcsán már kifejtettem. E témakört a 
későbbiekben a német, osztrák megoldások vizsgálatakor behatóbban elemzem még.

A bűncselekmény az ellenszolgáltatás fejében történő közösülés vagy fajtalanság kifejtésé-
vel befejezett (immateriális bűncselekmény). Mivel a közösülésre irányuló magatartás már ön-
magában fajtalanságot valósít meg, így a kísérletnek nincs gyakorlati jelentősége. A deliktum 
előkészületét a törvény nem rendeli büntetni, így abban az esetben, ha a passzív alany vagy 
egy harmadik személy megállapodik a szexuális szolgáltatás összegéről, de a nemi cselek-
ményre ténylegesen nem kerül sor, bűncselekmény nem valósul meg.

A tényállás tettese bárki lehet, így fiatalkorú személy is, az ezzel kapcsolatos aggályaimról 
a fentiekben már szóltam. Az elkövető a sértettel azonos és tőle különböző nemű is lehet. 
A bűnrészesség az általános szabályok szerint alakul azzal, hogy a passzív alany a deliktum 
felbujtója nem lehet, „még e bűncselekmény elkövetési magatartását kezdeményező magatartása esetében 
sem.”56

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el. Az elkövető tudatának át kell fognia a 
passzív alany 18. életévnél fiatalabb voltát, és azt is, hogy a nemi cselekmény gyermek általi 
kifejtésére az ellenszolgáltatásért cserébe kerül sor.

A rendbeliség a passzív alanyok száma szerint alakul.

51 Lásd 4. lj.
52 Lásd 1.2. fejezet
53 Lásd 1.2. fejezet
54 MÁRKI 2012, 526. p., NAGY 2009, 266. p.
55 Ez a kerethatározat vonatkozó rendelkezéséből még csak kikövetkeztethető, de az irányelv már expressis verbis 

tartalmazza is. 2004/68/IB kerethatározat 2. cikk c) pont ii) alpont; 2011/92/EU irányelv 2. cikk d) pont
56 NAGY 2009, 267. p.
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Az elemzés befejezéseként azt a korábbiakban ismertetett álláspontomat tudom megerő-
síteni, mely szerint a magyar jogalkotó által az uniós jogharmonizációs kötelezettség teljesí-
téseként létrehozott sui generis tényállás nem tudja biztosítani maradéktalanul a jogi tárgy 
védelmét, hiszen az egyrészt félreérthető elemet („fejében”) tartalmaz, másrészt – sértve az 
uniós instrumentumot – úgy is értelmezhető, hogy maga a gyermek követi el bűncselekményt. 
A gyermekek szexuális kizsákmányolásával szembeni megfelelő fellépés érdekében a jövőben 
feltétlenül szükséges a tényállás megváltoztatása. Ezzel összefüggésben érdemes kitekintést 
tennünk más uniós tagállamok büntető anyagi jogszabályainak e témakörben hatályban lévő 
normaszövegeire, illetve ahhoz kapcsolódó szakirodalmára, hogy átfogóbb képet kaphassunk 
a jogharmonizációs kötelezettség teljesítésének lehetséges megoldásairól.57 Az összevetésre 
Ausztria és Németország de lege lata szabályozását választottam, így a következőkben az öSt-
GB és a dStGB vonatkozó rendelkezéseinek rövid ismertetésére kerül sor.

1.3. Az osztrák gyermekprostitúciós tényállás

Ausztria példamutató módon már az uniós kerethatározat megalkotása előtt, 2002-ben gyer-
mekprostitúciós tényállást helyezett el büntető kódexében, amely – változatlan formában – 
jelenleg is hatályban van.58 Az öStGB vonatkozó rendelkezése a szexuális integritás és önren-
delkezés elleni deliktumok között, a szexuális visszaélés fiatalkorúval elnevezésű bűncselekmé-
nyen59 belül kapott helyet. A tényállás itt történő elhelyezése azért is volt a magyarnál helyesebb 
megoldás, mert ennek a sui generis diszpozíciónak első két változata kifejezetten azt bünteti, 
ha az elkövető a fiatalkorú – nemi érettségének hiányából vagy kényszerhelyzetéből fakadó 
– kiszolgáltatott helyzetével visszaélve végez nemi cselekményt, tehát a szexuális magatartás 
végzését nem önmagában, csak meghatározott elkövetési mód fennállta esetén pönalizálja.60

A témánkat érintő törvényhely magyar fordítása a következőképpen adható meg: „Aki tizeny-
nyolcadik életévét be nem töltött személyt ellenszolgáltatás nyújtásával arra bír rá, hogy rajta vagy máson nemi cse-
lekményt végezzen, vagy vele illetve mással magán végeztessen, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”61

A passzív alany valójában itt is a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét el nem ért az el-
követővel azonos vagy tőle különböző nemű személy, hiszen a 14 év alattiakkal való nemi 
cselekmény végzése önmagában, ellenszolgáltatás nyújtása nélkül is büntetendő.62

Az elkövetési magatartás azonban már lényeges eltérést mutat a magyar Btk. 202/A. §-ban 
foglaltakhoz képest. Az osztrák törvény szerint ugyanis az követi el a bűncselekményt, aki a 
18 év alatti személyt ellenszolgáltatás nyújtásával bírja rá nemi cselekmény végzésére, illetve 
annak eltűrésére. Ebből következik, hogy a bűncselekménynek nemcsak az a személy az önál-
ló tettese, aki eredményes rábírása révén maga végez nemi cselekményt a gyermekkel, hanem 

57 A jogharmonizációs jogösszehasonlítást mint módszertani szempontot a magyar szakirodalomba először HOL-
LÁN MIKLÓS monográfiája hozza be. Lásd HOLLÁN 2012a, 31. p. 

58 A rendelkezés [öStGB 207b. § (3) bek.] 2002. aug. 8. napjától hatályos. SCHICK-WK 2006, 77. p.
59 öStGB 207b. § Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 
60 A 207b. § (1) bekezdése a nemi érettség hiányának, a (2) bekezdés pedig a fiatalkorú kényszerhelyzetének kihasz-

nálását bünteti. A passzív alany e két esetben a 16. életévét be nem töltött személy, ezért használom a fiatalkorú 
kifejezést, illetve a deliktum megnevezésében is ez szerepel.

61 SZOMORA fordításának átvétele. SZOMORA 2009a, 252. p. A 207b. § (3) bek. eredeti szövege: „Wer eine Person, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, unmittelbar durch ein Entgelt dazu verleitet, eine geschlechtliche Handlung an ihm 
oder einem Dritten vorzunehmen oder von ihm oder einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren zu bestrafen.”

62 SCHICK –WK 2006, 80. p. Konkuráló tényállások, amelyek a 14 év alattit védik: öStGB 206. § Súlyos szexuális 
visszaélés gyermekkorúval (Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen) és 207. § Szexuális visszaélés gyer-
mekkorúval (Sexueller Missbrauch von Unmündigen)
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az is, aki – előny adásával – rábírja a passzív alanyt arra, hogy más részére nyújtson szexuális 
szolgáltatást. Ez utóbbi esetben azonban olyan helyzet áll elő, amely alapján a sértettel tény-
legesen szexuális kapcsolatot létesítő személy – amennyiben ő nem nyújt egyáltalán ellenszol-
gáltatást – e tényállás alapján nem vonható büntetőjogi felelősségre. Álláspontom szerint a 
szolgáltatást igénybevevő személy cselekménye – amennyiben tudomása van arról, hogy a 18. 
életévét be nem töltött személy vele ellenszolgáltatásért cserébe végez nemi cselekményt – ez 
esetben ugyanúgy sérti a jogi tárgyat, mint a – bűncselekményt tettesként elkövető – rábíró 
személy magatartása, hiszen előbbi személy éppen a gyermeknek azt a szexuális önrendelke-
zését befolyásoló függő helyzetét zsákmányolja ki, amit a rábíró személy az ellenszolgáltatás 
adásával teremtett meg. Figyelemmel az uniós instrumentumokra is, szerintem nem szeren-
csés a passzív alany rábírását elkövetési magatartásként szerepeltetni, mivel egyrészt magában 
hordozza az előbbiekben ismertetett joghézag keletkezésének lehetőségét, továbbá egy har-
madik személy sértettet befolyásoló magatartása a tényleges nemi cselekményt végző alap-
cselekményéhez kapcsolódó (közvetett) bűnsegédi bűnrészesség alapján is büntetendő lehet.

Az elkövetési magatartás ugyanakkor tartalmaz számos előremutató elemet. Az általam ko-
rábban javasoltaknak63 megfelelően az „ellenszolgáltatás nyújtója” követi el a bűncselekményt, 
azaz a szabályozás a másodlagos viktimizáció elkerülésére figyelemmel van, így a prostituált 
nem lehet e bűncselekménynek az elkövetője.64 Ennek a tényállási elemnek további előnye, 
hogy kétséget kizáróan nem hordozza magában – ellentétben a magyar törvényben található 
„fejében” kifejezéssel – az ígéret pönalizálásának lehetőségét, így az de lege lata az öStGB alap-
ján nem büntetendő. Az osztrák kódex emellett a szexuális magatartásokat egységesen „nemi 
cselekményként” értékeli, nem tesz tehát különbséget közösülés, illetve fajtalanság között. De 
lege ferenda utóbbi két tényállási elem magyar Btk.-ba történő átvétele a jogi tárgy megfelelő 
védelme érdekében feltétlenül indokolt.

Az öStGB – a magyar törvénnyel ellentétben – az ellenszolgáltatást konkrétan meghatározza, 
a vonatkozó rendelkezés szerint e fogalom körébe tartozik „minden értékkel bíró, pénzben kifejez-
hető ellenszolgáltatás, akkor is, ha az más személynek szolgál a javára, mint annak, akinek ajánlják vagy 
adják.”65 Az osztrák szakirodalom joggal illeti éles kritikával ezt a nem kifejezetten a prostitúciós 
cselekményekre, hanem az egész törvényre nézve megalkotott definíciót, ugyanis nagyon széles 
körben értelmezhető.66 Minden materiális jellegű juttatás ide tartozhat,67 így például akár moziba, 
vagy vacsorára történő meghívás is.68 A kommentárok kiemelik, hogy emiatt nagy jelentőséggel 
bír a szexuális cselekmény és a nyújtott előny viszonyában a kauzalitás meglétének a vizsgálata,69 
hiszen okozatossági kapcsolat hiányában – noha erre az értelmező rendelkezés egyáltalán nem 
utal, az csak a törvényszövegből következtethető ki – a bűncselekmény nem valósul meg.

A kauzalitás feltárása a szexuális cselekmény és a juttatás között azonban nehéz bizonyítási 
feladat. Felmerül például a kérdés, elköveti-e a deliktumot az a férfi, aki 16-17 éves, kamasz-
korából adódóan szeszélyes lelkiállapotú, korábbi veszekedésük miatt rá neheztelő barátnőjét 

63 Lásd 3.1.2. fejezet
64 Az osztrák kommentár külön ki is tér ennek jelentőségére, hiszen a gyermek ez esetben – ellentétben a magyar 

„kapcsos kommentár” nézetével – feltétlenül áldozatként kezelendő, aki vagy aktív, vagy passzív szerepben, de 
szükségképpeni résztvevője (németül: notwendige Beteiligung) a nemi cselekménynek.  SHICK 2006, 83. p. A 
magyar álláspontra lásd 44. lj.

65 öStGB 74. § (1) bek. 6. pont eredeti szövege: „Entgelt: jede einer Bewertung in Geld zugängliche Gegenleistung, 
auch wenn sie einer anderen Person zugute kommen soll als der, der sie angeboten oder gegeben wird;”

66 SCHICK-WK 2006, 81. p.
67 A nem anyagi vonzatú – immateriális – juttatások ugyanakkor nem tartozhatnak a fogalom körébe. FABRIZY-KK 

2002, 610. p.
68 SCHICK-WK 2006, 81. p.
69 FABRIZY-KK 2002, 610. p.
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egy teljes mértékben általa finanszírozott külföldi utazással engeszteli ki, ahol szexuális kap-
csolat létesítésére is sor kerül közöttük. Az okozati összefüggés itt is fennállhat, amennyiben 
a külföldi utazás felajánlása, majd későbbi tényleges igénybevétele – nem pedig a férfihoz 
fűződő érzelmi kötődés – volt a nemi cselekmény tanúsításának valódi indoka a sértett részé-
ről. Lényeges, hogy a 18 év alatti személyben a szexuális szolgáltatás végzésének szándékát 
kizárólagosan az ellenszolgáltatás váltsa ki,70 abban érzelmi szempontok tehát nem játszhat-
nak szerepet. Ebből következően természetesen a passzív alany és az elkövető szándékának 
részletes vizsgálata lenne szükséges ilyen helyzetekben, azonban példánkban a nő tudattartal-
mának e két aspektusát szétválasztani – mivel volt, vagy továbbra is van a partnerek közötti 
érzelmi kötődés – kifejezetten nehéz jogalkalmazási feladat.

Ezen fiktív jogesettel csak azt kívántam szemléltetni, hogy az osztrák szabályozás alapján 
– a prostitúcióhoz kapcsolódó, az ellenszolgáltatás fogalmát specifikusan értelmező rendel-
kezés hiánya miatt – olyan cselekmények is tényállásszerűek lehetnek, amelyek kriminalizá-
lása – jogtárgysérelem hiányában71 – nyilván nem lehetett a jogalkotó célja. Levonható az a 
konklúzió tehát, hogy abban az esetben, ha de lege ferenda az ellenszolgáltatás tényállási elem 
meghatározását – annak kimunkálását nem bízva a bírói gyakorlatra – törvényben kívánjuk 
szabályozni, feltétlen szűkebb – kifejezetten a gyermekprostitúcióra vonatkozó – értelmezést 
kell alkalmazni, mint az előbbiekben ismertetett osztrák definíció.

A bűncselekmény elkövetői körét illetően hasonló problémával találkozunk, mint a magyar 
szabályozás esetén,72 vagyis e deliktumot is bárki megvalósíthatja, így – a tényállás által védeni 
kívánt – 18. életévét be nem töltött személy is.

Az osztrák gyermekprostitúciós bűncselekmény vizsgálata a jogi tárgy megfelelő védelme 
szempontjából vegyes tapasztalatokkal szolgált. A kódexbeli elhelyezés, illetve a fentiekben 
kiemelt két tényállási elem – „ellenszolgáltatás nyújtása”, valamint „nemi cselekmény” – alkalmazása 
de lege ferenda a magyar szabályozásban is szükségesnek mutatkozik. Ezzel szemben a meg-
lehetősen széles értelmezésre lehetőséget adó ellenszolgáltatás-definíció, a joghézagot hagyó 
sui generis elkövetési magatartás, és a tettesi kör meghatározása nem nyújtanak elégséges vé-
delmet az általam megjelölt jogi tárgynak, így a normaszöveg ezen elemei nem szolgálhatnak 
követendő példaként a hazai jogalkotás számára.  

1.4. A német megoldás

A gyermekprostitúciót érintő büntetőjogi rendelkezés a dStGB tizenharmadik, szexuális 
önrendelkezés elleni bűncselekmények elnevezésű fejezetében található szexuális visszaélés 
fiatalkorúakkal73 tényállásán belül kapott helyet. Ennek dogmatikai helyességéről a hasonló 
megoldást alkalmazó osztrák szabályozás kapcsán elmondottakat itt is irányadónak tartom.

A tényállás magyar fordítása szerint: „Ugyanúgy74 büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött 
személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel oly módon él vissza, hogy ellenszolgáltatás ellené-
ben rajta nemi cselekményeket végez, vagy vele magán végeztet.”75

70 Ez a követelmény magából az elkövetési magatartásból ered, hiszen a rábírás fogalmilag szándékkiváltó cselek-
ményt jelent.

71 A védendő érdek nyilvánvalóan nem sérül ugyanis akkor, ha a gyermeket a nemi kapcsolat kialakításában döntően 
nem az ellenszolgáltatás, hanem emocionális szempontok vezetik.

72 Lásd 3.1.2. fejezet
73 dStGB 182. § Sexueller Missbrauch von Jugendlichen (2) bek.
74 Visszautalás az előző bekezdésre, az alapján öt évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő 

a bűncselekmény.
75 dStGB 182. § (2) bek. eredeti szövege:  „Ebenso wird eine Person über achtzehn Jahren bestraft, die eine Person unter achtzehn 
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A deliktum passzív alanya változatlanul a 14. életévét elért, de a 18. életévét még be nem 
töltött, az elkövetővel azonos vagy tőle különböző nemű személy.76

A bűncselekmény elkövetési magatartása az „ellenszolgáltatás ellenében” történő „nemi cselek-
mény végzése” a 18. életévnél fiatalabbi személyen, azonban a deliktum megvalósul akkor is, 
ha az inkriminált szexuális magatartást az elkövető a passzív alannyal saját „magán végezteti”. 
A törvény ezt a cselekményt – a bűncselekmény elnevezésével azonosan – a fiatalkorúval 
való visszaélésként értelmezi.77 Ezen tényállási elem használata összhangban van az uniós 
instrumentumok által nevesített gyermekek szexuális kizsákmányolásával – mint nemzetközi 
szinten büntetendő cselekménnyel78 –, hiszen az szükségképpen visszaélést jelent, konkrétan 
a védetti kör befolyásolhatóságával, kiszolgáltatottságával, illetve az – elkövetővel szembeni – 
alárendelt helyzetével.

A nemi cselekmény – az osztrák törvényi rendelkezésekhez hasonlóan – magában foglal 
minden szexuális magatartást, így a dStGB sem tesz különbséget közösülés, illetve fajtalanság 
között.79

A szexuális kapcsolat létesítése a 18. év alatti személlyel akkor minősül bűncselekménynek, 
ha azt a sértett „ellenszolgáltatás ellenében” fejti ki. A kommentárok egységesek abban, hogy e 
megfogalmazás alapján a juttatás ígérete is elegendő a tényállásszerűséghez, ahhoz az ellen-
szolgáltatás tényleges átadása – a passzív alanynak vagy egy harmadik személynek – nem 
szükséges.80 Ugyanakkor, az „ellenében” kifejezés alkalmazásának dogmatikai helyességéhez 
kétség férhet, hiszen magában hordozza a nyelvtani értelmezés alapján annak a lehetőségét, 
hogy a – magyar Btk. által használt „fejében” szóhoz hasonlóan – a passzív alany is elkövetheti a 
bűncselekményt. A diszpozíció egészét figyelembe véve azonban a 18. életévét be nem töltött 
személy büntetőjogi felelősségre vonása szerencsére kizárt, mivel a törvény tettesi kvalifiká-
cióként rögzíti a 18. életév betöltését, így a tényállás – ugyan nem az elkövetési magatartás 
megfelelő megfogalmazása, hanem az elkövetői kör leszűkítése révén – végeredményben ki-
zárja ezen – a védendő érdek szempontjából – abszurd helyzet előfordulásának lehetőségét.

Az ellenszolgáltatás fogalmát a német Btk. értelmező rendelkezése határozza meg: „minden 
vagyoni előny, amely ellenszolgáltatásként szolgálhat”.81 Az öStGB definíciójához hasonlóan ez a 
meghatározás is az egész kódexre vonatkozik, és vélhetően emiatt is rendkívül tág értelme-
zésre ad lehetőséget. A német szerzők többsége szerint82 a törvényi rendelkezés alapján a 
fogalom körébe kizárólag materiális jellegű, pénzben konkrétan kifejezhető, vagyoni előny-
ként értelmezhető juttatások tartozhatnak (a pénzen kívül pl. meghívás vacsorára, szabadidős 
tevékenységre; rendezvényre szóló belépőjegy átadása stb.). Ellentétes véleményt fogalmaz 
meg FROMMEL, szerinte immateriális előnyök adása is kimerítheti a vizsgált fogalmat – pél-
dául közbenjárás a passzív alany iskolai zenekarba történő felvételéhez83 –, a hangsúly ugyanis 
nem a juttatás vagyoni vagy nem vagyoni jellegén van, hanem azon, hogy az ellenszolgáltatás 
alkalmas legyen a sértett motiválására. Ez a nézet véleményem szerint túllép a törvény adta 

Jahren dadurch missbraucht, dass sie gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt.”
76 A 14 évnél fiatalabb személlyel folytatott nemi cselekmény – a magyar és osztrák törvénnyel megegyezően – ön-

magában bűncselekményt valósít meg. Lásd dStGB 176. § Sexueller Missbrauch von Kindern
77 Lásd erre a diszpozícióban az elkövetési magatartás előtt szereplő „oly módon él vissza” kitételt.
78 Lásd 1.2. fejezet
79 Magát a nemi cselekményt a dStGB 184g §-a értelmezi.
80 FISCHER-KK 2008, 1260. p; LENCKNER-PERRON-EISELE-MK 2006, 1580. p.
81 dStGB 11. § (1) bek. 9. pont: „Entgelt: jede in einem Vermögensvorteil bestehende Gegenleistung.”
82 FISCHER-KK 2008, 1260. p; LENCKNER-PERRON-EISELE-MK 2006, 1580. p.
83 FROMMEL-NK 2005, 3324. p. 



166

meghatározás keretein, hiszen az kifejezetten „vagyoni előnyről” (Vermögensvorteil) tesz emlí-
tést,84 így abba immateriális juttatások semmiképpen sem tartozhatnak bele.

A német kommentárok – az osztrák irodalommal megegyezően85 – kiemelt jelentőséget 
tulajdonítanak az előny – vagy annak ígérete – és a szexuális cselekmény közötti okoza-
tossági kapcsolat meglétének a bűncselekmény megvalósulása szempontjából. A szakiro-
dalom rámutat arra, hogy ennek elemzése részletes bizonyítási eljárást feltételez, hiszen 
az ellenszolgáltatás – a törvény által használt megfogalmazás miatt – széles körben értel-
mezhető.86

A bűncselekmény tettese kizárólag a – gyermekkel ellenszolgáltatás ellenében ténylegesen 
nemi cselekményt végző87 – 18. életévét betöltött személy lehet, vagyis fiatalkorú a tényállást 
nem valósíthatja meg. A dStGB tehát tettesi kvalifikáció megkövetelése révén zárja ki annak 
lehetőségét, hogy olyan személy is elkövethesse ezt a deliktumot, akinek a megóvása érdeké-
ben az megalkotásra került. A jogi tárgy megfelelő védelme szempontjából hasonló tényállási 
elem magyar Btk.-ba történő átvétele de lege ferenda feltétlenül indokolt. A 18. életév betöl-
tésének megkövetelése az elkövetői oldalon megerősíti továbbá azt is, hogy a német jogalkotó 
nem a nemi erkölcsöt, hanem az – általam a dolgozat kiinduló premisszájának tekintett88 
– ifjúság szexuális kizsákmányolás elleni kiemelt védelmét – mint individuális jogtárgyat – 
tekinti a gyermekprostitúciós tényállás esetén védendő érdeknek. Abban az esetben ugyanis, 
ha a nemi erkölcs lenne a jogi tárgya e bűncselekménynek, nem lenne szükséges kizárni az 
elkövetői körből a 18. évnél fiatalabbakat.

A dolgozatom témáját érintő német normaszöveg több szempontból is – kódexbeli elhe-
lyezés, nemi cselekmények egységes felfogása, ellenszolgáltatás-fogalom törvényi értelmezé-
se – hasonló jellemvonásokkal rendelkezik, mint a fentiekben már elemzett osztrák tényállás. 
A két megoldás – az elkövetési magatartások eltérő megfogalmazásán túl – elsősorban abban 
különbözik, hogy a dStGB vonatkozó rendelkezése a 18 év alattiakat az elkövetői körből 
kizárja.

1.5. Következtetések 

A magyar gyermekprostitúciós tényállás kapcsán felmerülő egyes dogmatikai problémák 
feltárását követően elsősorban arra koncentráltam, hogy – az ifjúság szexuális kizsákmányo-
lása elleni büntetőjogi védelem egy-egy lehetséges példájaként – bemutassam az osztrák, 
valamint a német büntető kódexek vonatkozó rendelkezéseit a jogi tárgy számára nyújtott 
védelem és az uniós jogharmonizációs kötelezettségnek való megfelelés nézőpontjából. En-
nek köszönhetően számos olyan jogtechnikai megoldás is ismertetésre került, melyek a hazai 
jogalkotás számára hasznos tanulságokkal szolgálhatnak. Az alábbiakban ezek összegzésére 
kerül sor.

A tényállás kódexbeli elhelyezésére vonatkozó álláspontomat89 továbbra is fenntartva, a 
gyermekprostitúciós bűncselekményt – az általam elfogadott védendő érdeket alapul véve – a 
Btk. olyan szerkezeti egységében szükséges – önálló, sui generis diszpozíció formájában – 

84 Lásd 109. lj. 
85 Lásd FABRIZY-KK 2002, 610. p.
86 FISCHER-KK 2008, 1260. p; LENCKNER-PERRON-EISELE-MK 2006, 1580. p
87 Az osztrák szabályozással ellentétben a német diszpozíció tettese csak az a személy lehet, aki ténylegesen végez 

a gyermekkel – vagy végeztet vele – szexuális cselekményt, aki e magatartásra csupán rábírja a sértettet az adott 
esetben bűnsegéde lehet e tényállásnak. 

88 Lásd 2. fejezet
89 Lásd 3.1.1. fejezet
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elhelyezni, amely a gyermek szexuális önrendelkezése, illetve megfelelő személyiségfejlődése 
védelmét tekinti a deliktum jogi tárgyának.

A vizsgált normaszövegek egységesek abban, hogy a bűncselekmény passzív alanya a 18. 
életévét be nem töltött személy, aki 14 évesnél fiatalabb azonban nem lehet, hiszen ez esetben 
már a nemi cselekmény végzése önmagában – ellenszolgáltatás nyújtása nélkül is – bünteten-
dő, így más bűncselekmény valósul meg.

Az elkövetési magatartások összevetése esetén már lényeges eltéréseket tapasztalhattunk. 
Ahogy arra korábban utaltam, a magyar Btk. által használt közösülés és fajtalanság kategóriák 
alkalmazása meghaladottnak tekinthető, azok – német, illetve osztrák mintához hasonló – 
egységes szabályozása indokolt. Fontos szempont, hogy az elkövető cselekménye csak akkor 
minősülhet bűncselekménynek, ha a gyermek által rajta kifejtett szexuális magatartásért „el-
lenszolgáltatást nyújt.” Ezen megfogalmazás kizárja – ellentétben a magyar diszpozícióban sze-
replő „fejében”, valamint a dStGB-ben használt „ellenében” kifejezésekkel – annak lehetőségét, 
hogy a passzív alany is elkövetheti ezt a deliktumot. A konkrét tényállás megszövegezésekor 
azonban ügyelni kell arra, hogy a „nyújt” szó leszűkíti az elkövetői kört kifejezetten az előny 
adójára, vagyis ha az ellenszolgáltatás nyújtója és a nemi cselekményt végző nem azonos sze-
mély, előállhat olyan helyzet, hogy a gyermekkel ténylegesen szexuális cselekményt végző nem 
vonható büntetőjogi felelősségre.90

Tekintettel arra, hogy az elkövetési magatartás általam választott megfogalmazása nem hor-
dozza magában az ígéret pönalizálását – jóllehet ezt a 2013. december 18-ig implementálandó 
uniós irányelv kötelezővé teszi91 –, így véleményem szerint de lege ferenda az elkövetési ma-
gatartásban az előny kilátásba helyezésére külön utalni kell.

A tényállás lényeges eleme maga az ellenszolgáltatás. A fentiekben vizsgált külföldi kódexek 
ugyan meghatározzák – a magyar Btk.-val ellentétben – a fogalmat, de ezek a definíciók nem 
kifejezetten a prostitúciós bűncselekményekre, hanem az egész törvénykönyvre vonatkoznak, 
így széleskörű interpretációra adnak lehetőséget. A törvényi értelmezés léte indokolt lehet, 
azonban ebben az esetben a meghatározást szűkebbre kell vonni oly módon, hogy egyrészt 
utalunk a nemi cselekmény és az előny közötti közvetlen okozati összefüggés meglétének 
szükségességére, másrészt kizárjuk a juttatások köréből az immateriális ellenszolgáltatásokat. 
Ez utóbbira azért is van szükség, mert az uniós instrumentumok rendelkezéseiből is ez a 
követelmény állapítható meg.92

A tettesi kör meghatározását tekintettem még lényeges elemzési szempontnak. A jogi tárgy 
megfelelő védelme nyilvánvalóan csak úgy biztosítható, ha olyan személy nem követheti el ezt 
a bűncselekményt, akinek a védelme érdekében az megalkotásra került. Erre a követelményre 
egyedül a német szabályozás volt figyelemmel azáltal, hogy tettesi kvalifikációt helyezett el a 
tényállásban.

A büntetési tétel kapcsán röviden annyit jegyeznék meg – mivel erről még nem esett szó 
–, hogy a de lege lata magyar és osztrák szabályozás szerinti három évi szabadságvesztés 
összhangban áll az uniós instrumentumokkal93 és kellő szankciót is jelent a jogi tárgyat sértő 
cselekményekkel szemben. 

90 Erre a problémára már az osztrák szabályozás kapcsán felhívtam a figyelmet. Vö. 3.1.3. fejezet
91 Lásd 1.2. fejezet
92 A vonatkozó kerethatározat és irányelv egyaránt pénzről, egyéb díjazásról vagy ellenértékről tesz említést. A pénz, 

díjazás véleményem szerint részletesebb magyarázatra nem szorul, az egyéb ellenérték pedig olyan értékkel bíró 
– ezáltal pénzben kifejezhető – juttatást jelöl, amely a szexuális cselekmény megfelelő ellentételezéséül szolgál. 
2004/68/IB kerethatározat 2. cikk c) pont ii. alpont; 2011/92/EU irányelv 2. cikk d) pont.

93 Az irányelv a szabadságvesztés-büntetés minimumát két évben határozza meg. 2011/92/EU irányelv 4. cikk (7) 
bek.
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2. A kiskorú veszélyeztetése (Btk. 195. §) vizsgálata a gyermekprostitúció 
nézőpontjából 

A sui generis gyermekprostitúciós tényállás elemzését követően a de lege lata szabályozás 
vizsgálatát azzal a kiskorú veszélyeztetése bűncselekményével (Btk. 195. §) folytatom, amely-
nek sértettje – hasonlóan az eddig tárgyalt deliktumhoz – a kiskorú személy.94 A büntetőjogi 
szabályozás indokát azonban – ahogy az a későbbiekben részletesen kifejtésre kerül – itt már 
nem kifejezetten a nemi erkölcs, vagy az általam elfogadott jogi tárgy alapján a gyermekek 
szexuális kizsákmányolása elleni fellépés adja. A tényállás ugyanis átfogóbb büntetőjogi vé-
delmet nyújt azáltal, hogy jogi tárgyaként az ifjúság testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődése 
jelölhető meg.95

A bűncselekménynek két alakzata kapcsolódik diákköri munkám témájához. Az (1) bekez-
dés szerinti bűntettet kizárólag a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles 
személy96 követheti el, mégpedig azáltal, hogy e feladatából folyó kötelességét súlyosan meg-
szegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti. Az elköve-
tési magatartások figyelembe vételével a gyermekprostitúcióhoz elsősorban a nevelési kötele-
zettség súlyos megszegése alapján lehet kötni e deliktumot, hiszen egyedül e fordulat hozható 
összefüggésbe kizsákmányoló magatartásokkal. A felügyeleti, illetve gondozási kötelezettség 
figyelmen kívül hagyása és a prostitúció folytatása ugyanis véleményem szerint úgy írható le, 
hogy a gyermek e tevékenységet azért tudja megkezdeni, mert a tettes a kiskorú magatartását 
nem ellenőrzi folyamatosan és rendszeresen, időről időre visszatérően, illetve normális testi 
fejlődésének biztosítását elhanyagolja.97 Ez mulasztás, ellentétben a kizsákmányoláshoz kap-
csolódó cselekményekkel, amelyek szükségképpen tevőleges magatartást feltételeznek, éppen 
ezért ezen kötelezettségek megszegése nem köthető a gyermekprostitúció általam elfogadott 
definíciójához.98 Ebből következően, a passzív alany – akár csak egyetlen – prostitúciós cse-
lekményre való rábírása a kvalifikált tettes részéről elsősorban a nevelési kötelezettség súlyos 
megszegését jelenti, amelynek a következménye a kiskorú testi, erkölcsi fejlődését veszélyez-
tető helyzet – vagyis az eredmény – előidézése.

Észrevehető, hogy e tényállás alá – a szolgáltatás igénybevevőjének magatartását mellőzve 
– csak a rábíró személy cselekményét szubszumáltam, mindez azzal magyarázható, hogy e 
bűncselekmény esetében a lehetséges elkövetői kör alapján a tettes és a sértett közötti szexu-
ális kontaktus – mivel az esetek többségében egymással vérségi kapcsolatban állhatnak – más 
bűncselekmény – tipikusan vérfertőzés bűntetti alakzata,99 14 éven aluli passzív alany esetén 
megrontás minősített esete100 – megállapítását alapozza meg. Ehhez kapcsolódóan fontos 

94 A passzív alanyi kört illetően annyi eltérés tapasztalható, hogy a Btk. 202/A. § esetén a 18. életévét be nem töltött 
személy a sértett, míg a kiskorú veszélyeztetésénél a kiskorú személy. Ebből adódóan – hasonlóan a Gyermek Jo-
gairól szóló egyezményhez – szűkebb a védetti kör utóbbi tényállás esetében, hiszen azok a 18 év alatti személyek, 
akik a Ptk. 12. § értelmében házasságkötéssel nagykorúságot nyertek nem lehetnek a Btk. 195. § szerinti deliktum 
sértettjei. Vö. 1.2. fejezet

95 NAGY 2009, 236. p. 
96 A törvény értelmező rendelkezése bővíti ezt a kört. Lásd 195. § (5) bek.
97 Vö. NAGY 2009, 236. p.
98 Lásd 1.2. fejezet
99 A kommentárok egységes álláspontja alapján ebben az esetben a vérfertőzés bűntetti alakzata speciális a kiskorú 

veszélyeztetéséhez képest. BALOGH 2005, 167. p.; MÁRKI 2012, 505. p.; GELLÉR-HOLLÁN-KIS 2005, 687. 
p; NAGY 2009, 269. p.

100 A teljesség kedvéért szükséges megjegyezni, hogy a megrontás tényállása nemcsak a szexuális szolgáltatás igény-
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megjegyezni azt is, hogy egy ilyen kapcsolat kialakítása a családi kötelékeken belül tipiku-
san nem ellenszolgáltatás adásával jön létre, hanem azáltal, hogy a tettes hatalmi helyzetével, 
befolyásával visszaél, vagyis ugyan a szexuális önrendelkezés sérelme fennáll, de tényleges 
prostitúcióról nem beszélhetünk.

Mindezek alapján az a következtetés vonható le, hogy a gyermekprostitúcióhoz kapcsolódó 
cselekmények vonatkozásában a Btk. 195. § (1) bek. szerinti bűncselekmény csak abban a szűk 
körben állapítható meg, ha a tényállás által megkövetelt kvalifikációval rendelkező személy – a 
szolgáltatás igénybevevőjének lényegében segítséget nyújtva – rábírja prostitúciós cselekmény 
kifejtésére a passzív alanyt. Ebben az esetben, a GELLÉR -HOLLÁN-KIS szerzőhármas ál-
láspontja szerint101 valóságos alaki bűnhalmazat létesül az üzletszerű kéjelgés elősegítése 205. 
§ (4) bek. szerinti alakzatával feltéve, hogy a rábírás – figyelembe véve az üzletszerű kéjelgés 
törvényi definícióját102 – nem csupán egy nemi cselekmény végzésére, hanem prostitúciós 
tevékenység folytatására irányult. Ennek a szakirodalmi véleménynek – dogmatikailag – elfo-
gadható magyarázatát az adhatja, hogy a törvény a Btk. 205. § szerinti bűncselekmény (üzlet-
szerű kéjelgés elősegítése) jogi tárgyának a nemi erkölcsöt, a nemi kapcsolatok társadalomban 
elfogadott rendjét tekinti, így az nem azonos a kiskorú veszélyeztetése esetén megjelölt vé-
dendő érdekkel. Ellentétes véleményt fogalmaz meg ugyanakkor MÁRKI és BALOGH,103 

akik szerint – kiindulva a speciális elkövetési magatartásból – az ilyen cselekményt csak az 
üzletszerű kéjelgés elősegítéseként kell minősíteni. A gyermekprostitúcióhoz általam kapcsolt 
védendő érdek104 alapján ezen elhatárolási probléma dogmatikailag helyes megoldása vélemé-
nyem szerint az lenne, ha a – súlyosabb büntetési tétellel, egy évtől öt évig terjedő szabadság-
vesztéssel fenyegetett – kiskorú veszélyeztetésének bűntettét – utalva az individuális jogtárgy 
kiemelt védelmére – a jövőben önállóan állapítaná meg a bírói gyakorlat, hiszen a Btk. 195. 
§-ban szabályozott deliktum a passzív alanyi kör vonatkozásában minősül speciális tényállás-
nak a minden prostituáltat egyaránt – vagy egyes nézetek szerint kizárólag a nemi erkölcsöt 
– védő üzletszerű kéjelgésre rábírással szemben.

A bűncselekmény (2) bekezdés szerinti változatát már bármely nagykorú személy elkövet-
heti, aki a kiskorút bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllött életmód 
folytatására rábír vagy rábírni törekszik feltéve, hogy súlyosabb bűncselekmény nem valósul 
meg.

Az elkövetési magatartás a bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve züllött életmód 
folytatására történő rábírás vagy rábírni törekvés. A rábírás fogalmilag felbujtás, a rábírni 
törekvés pedig ennek kísérlete – vagyis eredménytelen felbujtás –, ami lényegében egy előké-
születi cselekmény (felhívás).105 Ezek a kiskorú elhatározásának döntő motívumát adó106 vagy 
adni szándékozó magatartások az első fordulat alapján bűncselekmény vagy szabálysértés – 
passzív alany általi – elkövetésére irányulnak, melyek közül az előbbire történő rábírásnak 
(vagy felhívásnak) a gyermekprostitúció szempontjából nincs tényleges jelentősége, hiszen de 
lege lata prostitúciós tevékenység folytatása nem minősül bűncselekménynek.107 A szabály-
sértéseket szabályozó hatályos törvény szerint ugyanakkor prostitúciós cselekmény megvaló-
síthat szabálysértést, amennyiben annak tanúsítása a külön törvényben, vagy törvény felha-

bevevője, hanem a rábíró személy esetén is speciális a kiskorú veszélyeztetéséhez képest. (Lásd Btk. 202. §)
101 2005, 688. p;
102 Lásd 4. lj.
103 BALOGH 2005, 187. p.; MÁRKI 2012, 505. p.;
104 Lásd 2. fejezet
105 NAGY 2009, 241. p.
106 BH 1999.339.
107 Az üzletszerű kéjelgés bűncselekményét a kódexből kiiktatta: 1993. évi XVII. tv. 103. §
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talmazása alapján hozott önkormányzati rendeletben megállapított szexuális szolgáltatással 
összefüggő korlátozás, illetve tilalom megszegésével történik.108 Kiemelendő, hogy a törvényi 
rendelkezés értelmében egyszeri szexuális szolgáltatás nyújtása is elegendő – az egyéb feltéte-
lek teljesülése esetén – a szabálysértés megvalósulásához, tehát a kiskorú veszélyeztetésének 
ezen alakzata akkor is megállapítható, ha a tettes részéről csak egy prostitúciós cselekmény 
végzésére történik rábírás vagy rábírni törekvés. Az elkövetési magatartás változatainak – 
mint felbujtásszerű cselekmények – jogi természetéből adódóan azonban a tettes tudatának 
szükségképpen át kell fognia azt, hogy a passzív alany a prostitúciós cselekményt az igazgatási 
szabályok megsértésével – ezáltal szabálysértést megvalósítva – végzi.

Az elkövetési magatartás a másik fordulat szerint „züllött életmód folytatására” irányul, amely 
a bírói gyakorlat szerint „nem elszigetelt, egyszeri magatartást, hanem huzamosabb időn át tartó, erköl-
csileg kifogásolható olyan életvitelt jelent, amely még nem valósít meg bűncselekményt (pl. csavargás, koldulás 
stb.).”109 Ez a jogalkalmazói értelmezés azonban még a szabálysértés elkövetésére vonatkozó 
tényállási elem törvénybe iktatása110 előtt született, vagyis – a jogszabályi változásokra figye-
lemmel – szükséges azzal kiegészíteni, hogy ez az erkölcsileg kifogásolható életvitel nemcsak 
bűncselekményt, hanem szabálysértést sem valósíthat meg, hiszen akkor már a második for-
dulat alapján lesz tényállásszerű a tettesi cselekmény. Ebből az következik, hogy züllött élet-
mód folytatására rábírás vagy rábírni törekvés alapján – a gyermekprostitúció szempontjából 
– csak akkor állapítható meg a kiskorú veszélyeztetésének bűntette, ha a tettes olyan prosti-
túciós tevékenységre bírja rá vagy hívja fel a kiskorút, amely nem valósít meg szabálysértést, 
vagyis az igazgatási szabályok betartásával történik a szexuális szolgáltatás nyújtása. További 
feltétel, hogy a prostitúciós magatartás tanúsítása a gyermek részéről – a „züllött életmód folyta-
tása” törvényi megfogalmazás miatt – ne csak egyszeri legyen, hanem az folyamatos, állandó, 
rendszeres jelleget öltsön.

A deliktum ezen alakzata esetén is tettesi kvalifikációt követel meg a törvény, a bűncselek-
ményt ugyanis csak – az (1) bek. körébe nem tartozó111 – nagykorú személy követheti el. Ez 
a megoldás összhangban áll a jogi tárggyal, hiszen kizárja az elkövetői körből azokat, akiknek 
a védelme érdekében a tényállás megalkotásra került. Amit ehelyütt a jogalkotó dogmatikailag 
helyesen felismer – nevezetesen a tettesi kvalifikáció tényállási elemként való rögzítésének 
szükségességét –, ugyanezt nem teszi meg a sui generis gyermekprostitúciós bűncselekmény-
nél. Mindez ismételten csak azzal magyarázható, hogy a törvényhozó a Btk. 202/A. §-ban 
szabályozott tényállás jogi tárgyának nem a gyermek személyiségfejlődésének szexuális ki-
zsákmányolással szembeni védelmét, hanem a nemi erkölcsöt tekinti.

Az alakzat szubszidiárius jellege ellenére részletesen nem szükséges elhatárolási kérdésekkel 
foglalkozni, hiszen a tettes cselekménye a prostitúció jelenlegi jogi szabályozásából kiindulva 
csak szabálysértésre irányulhat, vagyis nincs olyan büntető kódexbeli tényállás, amelynek a rá-
bíró személy felbujtója lehetne. A más bűncselekményekkel kapcsolatos halmazati kérdéseket 
már a fentiekben – az (1) bek. vonatkozásában a rábíró kapcsán – érintettem, az ott kifejtet-
teket itt is irányadónak tartom.112

108 2012. évi II. tv. 172. § Tiltott kéjelgés
109 BH 1985.51. Nem férhet kétség ahhoz, hogy szexuális cselekmény ellenszolgáltatásért történő – minden érzelmi, 

testi vonzalmat nélkülöző – nyújtása is szükségképpen a züllött életmód körébe sorolandó.
110 Megállapította: 2009. évi CXXXVI. tv. 26. § (2) bek. (Hatályba lépés: 2010. jan. 1.)
111 A két változat ugyanis kölcsönösen kizárja egymást. NAGY 2009, 241. p.
112 Röviden érdemes azonban még kitérni arra a nem tipikus esetre, amikor a rábíró és a gyermekkel ellenszolgálta-

tásért nemi kontaktust létesítő személy megegyezik. A második alakzat esetén, ha a szexuális magatartás egyben 
szabálysértést is megvalósít a kiskorú veszélyeztetése valósul meg, és vele a megrontás 202/A. § szerinti bűntette 
csak látszólagos halmazatban áll, mivel a jogi tárgyak hasonlóak.  Amennyiben az igazgatási szabályok betartásával 
kerül sor a nemi cselekményre értelemszerűen csak a 202/A. § tényállásszerű.
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3. A prostitúciós bűncselekmények

A de lege lata szabályozás elemzésének zárásaként a szakirodalom113 által hagyományosan 
prostitúciós jellegűnek tekintett bűncselekmények [üzletszerű kéjelgés elősegítése (Btk. 205. §), 
kitartottság (Btk. 206. §), kerítés (Btk. 207. §)] egyes gyermekprostitúciós aspektusait mutatom be. 

3.1. Üzletszerű kéjelgés elősegítése (Btk. 205. §)

A Btk. 205. §-nak egyes alakzatai – a deliktum elnevezéséből is adódóan – önálló bűncse-
lekményként olyan magatartásokat rendelnek büntetni, melyek a prostitúciós tevékenységhez 
járuló bűnsegélyt vagy felbujtást valósítanának meg, amennyiben a Btk. az üzletszerű kéjelgést 
pönalizálná. Prostitúciós cselekmény kifejtése de lege lata azonban legfeljebb szabálysértést 
valósíthat meg, így a jogalkotó lényegében az ehhez – vagy az igazgatási szabályok betartása 
esetén, adott esetben nem is jogellenes cselekményhez – járuló segítségnyújtást vagy rábírást 
fenyegeti büntetőjogi szankcióval.114

A Btk. 205. § (1) bek. alapján az követ el bűncselekményt, „aki épületet vagy egyéb helyet üzlet-
szerű kéjelgés céljára másnak a rendelkezésére bocsát.” Ez a diszpozíció a gyermekprostitúció vonat-
kozásában nem is tartalmaz valójában releváns rendelkezést, hiszen e magatartás álláspontom 
szerint a Btk. 202/A. § szerinti deliktumot megvalósító személy – szolgáltatás igénybevevője 
– cselekményéhez járuló bűnsegédi bűnrészesség alapján már büntetendő.115 Az épületet vagy 
egyéb helyet prostitúcióra rendelkezésre bocsátó személyt – amennyiben a sértett korával 
kapcsolatban nincs tévedésben – büntetőjogi felelősség ugyanis azért terheli, mert tudatában 
van annak, hogy egy olyan szexuális kontaktushoz nyújt segítséget, amely – 18. életévét be 
nem töltött személy sérelmére – kizsákmányolást valósít meg. Abban az esetben, ha a szexu-
ális szolgáltatás nyújtója a 18. életévét betöltötte, a segítséget adó személy cselekménye már 
csak az üzletszerű kéjelgés elősegítésének vizsgált alakzata szerint minősülhet.116

Hasonló megállapítások tehetőek a Btk. 205. § (4) bekezdésében szabályozott bűntett eseté-
ben is. Említett törvényhely más üzletszerű kéjelgésre rábírását rendeli büntetni. A gyermekek 
vonatkozásában e magatartás tipikusan a kiskorú veszélyeztetése második – kivételesen első 
– alakzatát valósítja meg.117 Ebből következően álláspontom szerint nem képzelhető el olyan 
helyzet, amely esetében a gyermek számára ez a deliktum biztosítana védelmet, így a bünte-
tőjogi beavatkozás indokát kizárásos alapon a felnőtt korú prostituáltak vagy a nemi erkölcs 
védelme adhatja.118

A bűncselekmény (2) bekezdés szerinti alakzata a bordélyház fenntartását, vezetését, vagy 
annak működéséhez anyagi eszközök szolgáltatását rendeli büntetni. Ez a tényállási változat 
már a gyermekprostitúció anyagi jogi szabályozását ténylegesen érinti, hiszen a (3) bekezdés 
szerinti minősített esete szigorúbb szankcióval fenyegeti az elkövetőt, ha a bordélyházban 

113 Vö. 22. lj.; HOLLÁN ellentétes véleményére lásd 21. lj., a prostitúciós bűncselekmények vonatkozásában felme-
rülő alkotmányos aggályaira pedig lásd 23. lj.

114 Ez az ún. quasi sui generis részesi deliktum egyik példája. Vö. NAGY 2008a, 209. p.
115 Az általam elfogadott jogi tárgy alapján a Btk. 202/A. § speciális tényállás a 205. § (1) bekezdéshez képest.  A 

sui generis gyermekprostitúciós bűncselekmény szerinti minősítés kapcsán fontos leszögezni, hogy már egyetlen 
prostitúciós cselekményhez nyújtott segítség tényállásszerű.

116 Ekkor már HOLLÁN szerint nem arányos a büntetőjogi beavatkozás, véleménye szerint a deliktum dekriminali-
zálása lenne szükséges. Bővebben lásd HOLLÁN 2012b, 7. p.; Vö. 23. lj.

117 Az elhatárolásra lásd 3.2. fejezet
118 HOLLÁN ezen bűncselekmény kapcsán sem tartja alkotmányosnak a büntetőjogi eszközökkel való fellépést. 

HOLLÁN 2012b, 7. p.; Vö. 23. lj.
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üzletszerű kéjelgést folytató személy a 18. életévét nem töltötte be. A bordélyház fogalmát 
a törvény nem határozza meg, a bírói gyakorlat szerint: „olyan vállalkozást jelent, amelyben a 
vállalkozó által fizetett prostituáltak anyagi ellenszolgáltatásért bárki szexuális vágyainak a kielégítésére 
rendelkezésre állnak, az ellenszolgáltatás azonban a vállalkozót illeti.”119 A definícióból következik, 
hogy a jogalkotó a nemi erkölcs mögé bújva akarva akaratlanul a prostitúció kizsákmányolása 
körébe tartozó cselekvőséget pönalizál, a gyermekek e téren meglévő fokozott védelmi igé-
nyét pedig az említett minősített eset elégíti ki. Szükséges hozzátenni, hogy ez a büntetőjogi 
fellépés – amellett, hogy nem is kifejezetten a kizsákmányolás ellen irányul – nem kellően 
hatékony, hiszen csak a bordélyház fogalmi ismérveinek megléte esetén érvényesül. A bordély 
megállapíthatóságát pedig nehezíti, hogy a jogalkalmazói gyakorlat a vállalkozó koordinációs 
tevékenységét120 nem csupán a prostituált részére történő segítségnyújtásban határozza meg, 
hanem ért alatta egyúttal üzletszerű kéjelgésre rábíró cselekményt is.121 Álláspontom szerint 
ez a feltevés téves, hiszen a prostituáltak nem szükségszerűen a bordélyház vezetője, fenntar-
tója hatására kezdik el tevékenységüket, ott úgy is folytathatnak kéjelgő magatartást, hogy ezt 
az életvitelt saját elhatározásukból választották. Ebből következően a büntetőjogi felelősség 
megállapításához nem szükséges a rábírás bizonyítása, a minősített eset vonatkozásában az 
elkövetőnek azonban tudnia kell arról, hogy a prostituált a 18. életévét nem töltötte be.

Az elhatárolási kérdések kapcsán megjegyzendő, hogy a Btk. 205. § (3) bek. szerinti mi-
nősített eset mellett bűnhalmazatban nem állapítható meg a kitartottság bűntette, mivel a 
bordélyház fogalma magában hordoz olyan elemeket – pl. a bevétel a vállalkozót illeti – , 
amelyek lefedik az egészben vagy részben történő kitartatást, emiatt a kétszeres értékelés tilal-
ma kizárja a halmazati minősítést. Szintén a ne bis in idem elvéből fakadóan nem jöhet létre 
bűnhalmazat az üzletszerű kerítéssel sem.122

3.2. Kitartottság (Btk. 206. §)

A tényállás azt rendeli büntetni, aki a prostitúciót folytató személlyel egészben vagy részben kitartatja 
magát. A bűncselekmény megalkotásának indokát nem a prostituált védelme, hanem elsősor-
ban erkölcsi okok, illetve az élősdi, munkakerülő jövedelemszerzés elleni határozott fellépés 
adták.123 Ezt támasztja alá az a jogegységi döntés is, amely rögzíti, hogy a prostituált „[…] csak 
tágabb, kriminológiai értelemben tekinthető a kitartottság mindenkori sértettjének. Büntetőjogi szempontból 
azonban, a magyar Btk. szerint, a sértetti minősége a kitartottság törvényi tényállásának nem szükségszerű 
eleme.”124 Így ez a tényállás csak abban a szűk körben lép fel ténylegesen kizsákmányoló ma-
gatartásokkal szemben, ha a prostituált valóban a deliktum sértettjének tekinthető.125 Mindez 
természetesen a gyermekprostitúció szempontjából nem biztosít elégséges büntetőjogi fel-
lépést, hiszen – azon túl, hogy többletvédelem meg sem illeti a 18 év alattiakat – a bűncse-
lekmény nem a szexuális kizsákmányolás elleni küzdelem jegyében született, ennek követ-
keztében a diszpozíció alá szubszumálható magatartásoknak csak egy meghatározott köre 
tekinthető kizsákmányoló jellegűnek. 

119 BH 1999.339.
120 Előre meghatározza a szolgáltatás díját és a bevétel elosztásának mikéntjét, illetve gondoskodik a tevékenység 

folytatásához szükséges feltételekről. BH 2010.86.; Debreceni Ítélőtábla I.160/2011/6. számú határozata
121 BH 2002.1.; FBK 1996/3.; Debreceni Ítélőtábla I.160/2011/6. számú határozata
122 Btk. 207. § (2) bek.
123 LÁSZLÓ 1989, 322. p.
124 3/1999. BJE indokolása
125 E körbe tartozó eset például, ha a két személy kapcsolatát már nem jellemzi kölcsönös előnyadás, mert a kitartott 

a kitartó összes pénzét elveszi és ezt nem kompenzálja megfelelően.
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3.3. Kerítés (Btk. 207. §)

A gyermekprostitúció modern fogalmából kiindulva lényeges az olyan – haszonszerzési cél-
zatból megvalósított – cselekmények kriminalizálása, melyek elősegítik a szolgáltatás igénybe-
vevője számára a gyermekkel szexuális kapcsolat kialakítását. Hatályos büntető kódexünkben 
a kerítés tényállása tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, a diszpozíció szerint az valósít meg 
bűncselekményt, aki haszonszerzés céljából valakit közösülésre vagy fajtalanságra másnak megszerez. A 
(3) bekezdés szerint súlyosabban minősül ez a cselekmény, ha azt 18. életévét be nem töltött 
személy sérelmére követik el. Ezen törvényhelyek kapcsán fontos leszögezni, hogy témánk 
szempontjából csak az a közvetítői tevékenység releváns, amely ellenszolgáltatásért kifejtett 
szexuális kontaktushoz kapcsolódik. Az alapeset ugyanis olyan kerítést is pönalizál, ami nem 
is prostitúciós magatartáshoz járul.126

Az elkövetési magatartás kulcseleme a „megszerzés”. Ez a joggyakorlatban olyan magatartást 
jelent, „amely megteremti mások nemi kapcsolatának közvetlen lehetőségét, és amely többnyire a passzív 
alany befolyásolása, rábírása folytán történik.”127 Lényeges eleme a meghatározásnak a közvetítő 
személy sértettre történő determináló jellegű ráhatása,128 ennek hiányában álláspontom szerint 
bűncselekmény nem valósul meg.129 Az esetek többségében a gyermekek vonatkozásában ez a 
befolyásoló magatartás kimerítheti a kiskorú veszélyeztetésének bűntettét is, azonban ameny-
nyiben a haszonszerzési célzat és a közvetítői tevékenység bizonyítást nyer, látszólagos alaki 
halmazat folytán – súlyosabb büntetési tételre figyelemmel – csak a kerítés minősített esete 
megállapításának lehet helye.

A szolgáltatás igénybevevőjét terhelheti büntetőjogi felelősség a Btk. 202/A. §-a alapján, ha 
annak feltételei fennállnak.

A kerítés bűntette már akkor befejezett, amikor a tettes a nemi cselekmény kifejtésének a 
közvetlen lehetőségét megteremti, vagyis annak tényleges megvalósulása nem szükséges a 
befejezettség megállapíthatóságához.130 Elképzelhető tehát olyan helyzet, hogy a kerítő úgy 
lesz büntethető, hogy a gyermek szolgáltatását igénybevevő még felelősségre sem vonható a 
202/A. § alapján.

IV. Változások a gyermekprostitúció büntetőjogi szabályozásában. 
Kitekintés a 2012. évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseire 

Az Országgyűlés által 2012 júniusában elfogadott új büntető kódex különös részében a 
hatályos törvénykönyvhöz képest a legjelentősebb változtatásokat talán a nemi deliktumok 
terén tapasztalhatjuk. A gyermekprostitúciót érintő eltérések bemutatására és az eddigi meg-
állapításokkal történő összevetésére dolgozatom záró fejezetében kerül sor.

Mindenekelőtt arról szükséges szólni, hogy az új törvény a hatályos Btk. meghaladottá vált 
terminológiáját – közösülés vagy fajtalanság, üzletszerű kéjelgés – korszerű fogalmakkal – szexuális 
cselekmény, prostitúció – váltja fel, melyeket értelmez is. A 459. § (1) bek. 27. pontja alapján sze-
xuális cselekmény: a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, 

126 Vö. 21. lj.
127 BH 2003.142.
128 NAGY 2009, 279. p.; SCHULTHEISZ 1966, 262. p.
129 Ellentétes véleményt fogalmaz meg MÁRKI, aki szerint megszerzés az is, ha a partnerek befolyásolástól függet-

lenül határozzák el magukat nemi kapcsolatra. MÁRKI 2012, 542. p.
130 BH 2003.8.
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fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul.  A prostitúció fogalmát pedig a 25. pont 
adja meg: a rendszeres haszonszerzés céljából történő szexuális cselekmény végzése. A meghatározásból 
következik, hogy – amennyiben a további nemi aktusokkal összefüggő haszonszerzési célzat 
fennáll – már egy prostitúciós cselekmény is kimeríti a törvényi definíciót, vagyis a jogalkotó 
az üzletszerűség jelenlegi értelmezéséhez hasonló jogi konstrukciót hozott létre.131

A gyermekprostitúció szempontjából releváns tényállások [kerítés (200. §); prostitúció elő-
segítése (201. §); gyermekprostitúció kihasználása (203. §)] – a kiskorú veszélyeztetése kivéte-
lével132 – a törvény XIX., A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények címet viselő 
fejezetében találhatóak. A szerkezeti egység elnevezéséből kitűnik, hogy a jogalkotó a nemi 
bűncselekmények jogi tárgyának most már nemcsak az erkölcsöt, hanem a szexuális önren-
delkezést is tekinti. Ez a szabályozás – ugyan az erkölcs kifogásolhatóan továbbra is szerepel 
még védendő érdekként – az általam megjelölt jogi tárggyal sokkal inkább összhangban áll.

1. Gyermekprostitúció kihasználása (2012. évi C. tv. 203. §)

Az új törvény – egyezően az általam már a fentiekben javasoltakkal – egy önálló – nem 
pedig a megrontás egyik eseteként meghatározott – tényállásban, a büntetőjogi felelősség 
körét kibővítve szabályozza a gyermekprostitúció kizsákmányolását. A bűncselekmény jogi 
tárgya a gyermekek megfelelő személyiségfejlődéseként határozható meg, amelyet elsősorban 
a kizsákmányoló magatartásokkal szemben véd ez a diszpozíció. A törvény a deliktum négy 
alakzatát különbözteti meg, melyek passzív alanya egységesen a 18. életévét be nem töltött 
személy.133

Az első tényállási változat meglehetősen előrehozza a büntetőjogi felelősséget azáltal, hogy 
a 18. életévét be nem töltött személy prostitúciójából haszonszerzésre törekvést is már pönalizálja. Ez 
lényegében egy előkészületi magatartásnak a sui generis tettesi értékelése, amely elsősorban a 
„futtató” személy vonatkozásában jöhetne számításba, ám kizárólagos megvalósulása a gya-
korlatban igen valószínűtlen. Álláspontom szerint ugyanis ez az alakzat csak abban a kivételes 
esetben állapítható meg önállóan, ha a tettes úgy lép kapcsolatba a tőle függetlenül prostitú-
ciót folytató gyermekkel, hogy terhére sem kitartottság, sem pedig a kerítés minősített esete 
megállapításának nincs helye.

A (2) bek. a szolgáltatás igénybevevőjének cselekményét rendeli büntetni. A tényállás je-
lentős előrelépést jelent a hatályos szabályozáshoz képest, hiszen az elkövetési magatartás 
– tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel való szexuális cselekményért ellenszolgáltatást nyújt – az 
általam javasoltaknak megfelelően kizárja a passzív alany általi elkövetés lehetőségét, valamint 
egyértelmű atekintetben, hogy az ellenszolgáltatás ígérete nem elegendő a tényállásszerűség-
hez.134 Kritikaként ugyanakkor megfogalmazható, hogy a bűncselekményt – a többi alakzat-
hoz hasonlóan – továbbra is elkövetheti 18. életévét be nem töltött személy is,135 valamint a 
131 Vö. Btk. 137. § 9. pont
132 A kiskorú veszélyeztetése tényállását (208. §) – a gyermekprostitúció szempontjából releváns rendelkezéseket 

érintetlenül hagyva – a törvény A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények című XX. fejezetében sza-
bályozza.

133 A sértett 14. életévnél fiatalabb nem lehet, mert azt a korosztályt változatlanul külön tényállás [szexuális visszaélés 
(198. §)] védi. 

134 Mivel azonban az irányelv kötelezően előírja a tagállamok számára az ígéret pönalizálását, arra külön utalni kellett 
volna.

135 Ez különösen annak ismeretében érthetetlen, hogy szexuális visszaélésnek az ugyanezen jogtárgyat védő alakzata 
[(198. § (4) bek.] esetén a törvény tettesi kvalifikációt követel meg, így a 18 évnél fiatalabb személy nem lehet 
elkövető. 
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gyermekkel ténylegesen szexuális kontaktust létesítő személy büntetlenül maradhat, ameny-
nyiben az ellenszolgáltatást nem ő, hanem egy harmadik fél nyújtja. Az ellenszolgáltatás fo-
galmának értelmezése – törvényi rendelkezés hiányában – a bírói gyakorlatra marad, melynek 
kialakítása során a fentiekben a külföldi normaszövegek kapcsán levont következtetéseim fi-
gyelembe vételét tartom indokoltnak.

Álláspontom szerint a deliktum többi alakzata – mivel azok elsősorban a „futtató” cselek-
ményeit büntetik – valóságos halmazatba kerülhetnek ezzel az alapesettel. A kétszeres értéke-
lés tilalma miatt azonban nem állapítható meg alaki halmazatban a 18. életévét be nem töltött 
személy sérelmére hatalmi, befolyási viszonnyal visszaélve megvalósított szexuális visszaélés 
bűntette [198. § (4) bek.] mellett136 a 203. § (2) bek. szerinti deliktum, mivel a jogi tárgyak 
megegyeznek.

A (3)-(4) bekezdések által szabályozott deliktumok új tényállási elemet nem tartalmaznak, 
azok lényegében a kitartottság és a prostitúció elősegítése minősített eseteiként foghatóak fel, 
ezért részletesebb elemzésüktől eltekintek.

A sui generis gyermekprostitúciós deliktum kapcsán rövid összegzésként elmondható, 
hogy dogmatikailag helyes döntést hozott a jogalkotó akkor, amikor önálló tényállást hozott 
létre a gyermekprostitúció kizsákmányolásának szabályozására, és ezt a büntető kódex egy 
olyan fejezetében helyezte el, ami a szexuális önrendelkezést (is) védi. Kritikaként szükséges 
azonban hozzátenni, hogy az előremutató változások ellenére véleményem szerint a jogi tárgy 
védelme – egyes tényállási elemek hiánya miatt – még mindig nem biztosított teljes körűen, 
továbbá dogmatikailag nehezen igazolható az a jogalkotói megoldás, hogy nem az összes 
gyermekprostitúcióra vonatkozó rendelkezés ebben az önálló, kifejezetten a 18. életévét be 
nem töltött személyeket védelemben részesítő tényállásban nyert elhelyezést.

2. Prostitúció elősegítése (2012. évi C. tv. 201.§)

A tényállás a hatályos Btk.-ban szereplő üzletszerű kéjelgés elősegítése bűncselekményéhez 
hasonlóan quasi sui generis részesi deliktum,137 tehát olyan részesi magatartásokat nyilvánít 
büntetendővé, amelyek nem bűncselekményhez járulnak. A gyermekek esetében ezeket a cse-
lekményeket súlyosabb büntetéssel fenyegeti a törvény.

A 201. § (1) bek. c) pontja szerint bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő az, aki a 18. életévét be nem töltött személy prostitúciójához segítséget nyújt. Álláspontom 
szerint csak annyiban volt szükséges ezen alakzat megalkotása, amennyiben az elkövető segít-
ségnyújtása a passzív alany részére történik, hiszen a szolgáltatás igénybevevőjének nyújtott 
segítség az ügyfél cselekményét pönalizáló deliktumhoz kapcsolódó bűnsegélyként is bün-
tetendő lenne, így azonban a segítségnyújtó személy csak a 201.§ (1) bek. c) pont alapján 
vonható büntetőjogi felelősségre.

A (2) bek. a rábíró személy cselekményét kriminalizálja. Ezen rendelkezés törvénybe ikta-
tása azt eredményezi, hogy a specialitásra figyelemmel (a büntetési tételek egyébként meg-
egyeznek) a kiskorú veszélyeztetése bűntette látszólagos halmazatba kerül a prostitúció előse-
gítésével. Ebből következően a gyermekprostitúció szempontjából a kiskorú veszélyeztetése 

136 Ezen elhatárolási probléma azonban véleményem szerint a gyakorlatban nem fog gondot okozni, ugyanis az ese-
tek túlnyomó többségében a kiskorú veszélyeztetésének első alakzata vagy a vérfertőzés bűntette megállapítható 
lesz az elkövető terhére, így a szexuális visszaélés ezen alakzatának önálló megállapítására nem kerülhet sor. Vö. 
3.2. fejezet

137 Vö. 114. lj.
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csak abban az igen kivételes esetben lesz releváns, ha a gyermek szabálysértést megvalósítva 
fejt ki ellenszolgáltatásért szexuális cselekményt, és ehhez még a rendszeres haszonszerzés 
célzata nem társul. Abban a szintén nem gyakori helyzetben, ha a rábíró személy megegyezik 
a szolgáltatás igénybevevőjével, a ne bis in idem elvére figyelemmel csak a prostitúció előse-
gítése miatt lehet helye büntetőjogi felelősségre vonásnak, hiszen a rábírás éppen a szexuális 
kontaktus kialakítására irányul, így annak külön büntetőjogi értékelésére nincsen lehetőség.138

3. Kerítés (2012. évi C. tv. 200. §)

A kerítés tényállása változatlan formában a haszonszerzés céljából mások nemi kapcsola-
tába való beavatkozást rendeli büntetni. Továbbra is súlyosabban minősül a cselekmény, ha 
azt 18. életévét be nem töltött személy sérelmére követik el. A törvény a (2) bekezdésben a 
kerítésnek egy új alapesetét alkotja meg, amely kifejezetten a gyermekprostitúcióra vonatkozó 
rendelkezést tartalmaz. A tényállás szerint 18. életévét be nem töltött személy prostitúcióra felajánlása 
vagy felhívása minősül bűncselekménynek. Ez a szabályozás ugyancsak sui generis jellegű, hi-
szen előkészületi cselekmények pönalizálására hozott létre a jogalkotó egy önálló deliktumot. 
Ezen tényállás kapcsán ismételten azt tapasztalhatjuk, hogy a törvényhozó ugyanazon cselek-
mény kriminalizálására több rendelkezést is alkotott. A „felhívás” ugyanis fogalmilag rábírni 
törekvést jelent, ami pedig a prostitúcióra rábírás [201. § (2) bek.] kísérleteként értékelhető, így 
erre nézve önálló büntető rendelkezés megalkotása teljesen felesleges volt. Alátámasztja ezt 
a megállapítást az is, hogy a kerítés ezen alapesetének elkövetési magatartásai a gyakorlatban 
a haszonszerzés célzatával járnak együtt, amelyre irányuló törekvést – ugyancsak sui generis 
előkészületi deliktum formájában – a törvény már büntetni rendeli a 203. § (1) bek. szerinti 
bűntett révén.

 

4. Következtetések

Hazánk elfogadott, de még hatályba nem lépett új büntető kódexének gyermekprostitúciót 
szabályozó rendelkezései kapcsán vegyes tapasztalatok vonhatóak le. Mindenekelőtt üdvöz-
lendő, hogy a jogalkotó a nemzetközi és uniós instrumentumok elvárásainak való megfelelés, 
illetve a szexuális önrendelkezés védelme jegyében – önálló tényállást is létrehozva – széles 
körben pönalizálja a gyermekek szexuális kizsákmányolásához kapcsolódó egyes magatartá-
sokat. Dogmatikai szempontból az egyes diszpozíciók megszövegezésében is találhatók hala-
dó szellemű, a jogi tárgy megfelelő védelme irányába mutató megoldások.

Az elhatárolási problémák elkerülése, illetve a minőségi jogalkotáshoz fűződő igénynek való 
maradéktalan megfelelés miatt azonban egy jövőbeni kodifikációnak a normaszerkesztés so-
rán feltétlenül figyelemmel kell lennie arra, hogy még a hazánkra kötelező egyes nemzetközi 
instrumentumokkal való teljes körű harmonizáció megteremtése érdekében se pönalizáljon 
egy adott cselekményt több Btk.-ban szereplő tényálláson keresztül. A 2012. évi C. törvény 
ezen normaszerkesztési anomáliája természetesen arra vezethető vissza, hogy a jogalkotó a 
gyermekprostitúciót érintő valamennyi rendelkezést – annak ellenére, hogy önálló tényállást 
hozott létre e területre vonatkozóan – nem egy bűncselekményben szabályozza.

138 Vö. 112. lj.
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Összegzés

A prostitúció kizsákmányolásának büntetőjog-dogmatikai megítélése kifejezetten összetett 
kérdés, különösen igaz ez akkor, ha a passzív alanyok köre a gyermekekre korlátozódik. Di-
ákköri munkám elsősorban az ügyfél cselekményére fókuszálva kívánt ezen problémakörről 
átfogó képet nyújtani.

Gondolatmenetem kiinduló premisszáját egy modern – a vonatkozó nemzetközi és uniós 
instrumentumok szellemiségével összhangban álló – jogi tárgy meghatározása jelentette. A 
védendő érdek alapján nyílt lehetőségem kifejteni a hatályos magyar szabályozással kapcsolatos 
aggályaimat. A hazai szakirodalomban újnak számító módszertani megoldás, a jogharmonizá-
ciós jogösszehasonlítás segítségével más uniós tagállamok – a szolgáltatás igénybevevőjének 
magatartására vonatkozó – normaszövegeit hasonlítottam össze a magyar szabályozással, illet-
ve az uniós elvárásokkal. Ennek köszönhetően vonhattam le de lege ferenda következtetéseket.

Dolgozatomban a továbbiakban a gyermekprostitúcióhoz kapcsolódó egyéb kizsákmányo-
ló magatartások büntetőjogi megítélését elemeztem, felhívtam a figyelmet a hatályos törvény 
egyes elhatárolási problémáira is. Külön fejezetet szenteltem az új büntető törvénykönyv által 
e téren alkalmazott újítások bemutatására, az egyes rendelkezések vizsgálatakor pedig a koráb-
biakban már levont következtetéseket vettem alapul.

Bízom benne, hogy munkám során a bevezetésben meghatározott célkitűzéseknek sikerült 
maradéktalanul eleget tennem, ezáltal pedig felhívnom a figyelmet ezen – a szakirodalomban 
mindeddig kimunkálatlan – kérdéskör anyagi büntetőjogi komplexitására.
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Bevezetés

Dolgozatomban az európai és a hazai médiaszabályozás új intézményének, a termékmeg-
jelenítésnek a bemutatására vállalkoztam. A témaválasztásban kiemelkedő szerepet játszott, 
hogy a termékmegjelenítés kérdésköre véleményem szerint a közeljövőben gazdaságilag egyre 
nagyobb szerephez jut és jogi szabályozása is egyre nagyobb jelentőséggel bír. A vizsgált in-
tézmény szélesebb látókörbe helyezése érdekében a történetét és jogi szabályozását nemzeti 
és nemzetközi szinten egyaránt érdemes megvizsgálni.

A téma mélyebb vizsgálatát alapvetően az általam kiválasztott államok jogforrásainak és 
szakirodalmainak elemzésével végeztem el. A dolgozatomban külön fejezetben, összehason-
lító jelleggel tárgyalom a magyar, a francia és az amerikai szabályozást. Az utóbbiakat azonban 
csak annyiban kívánom vizsgálni, amennyiben a magyar szabályozás szempontjából érdekes-
ségeket, lényegi vonásokat mutatnak. A magyar és a francia vizsgálat során párhuzamot vonok 
az AVMS irányelv szabályrendszere és a tagállami szabályozások között, elemzésre kerül, hogy 
a két tagállam milyen módon implementálta azt a nemzeti joganyagába. A francia szabályozás 
vizsgálati alapját az 1986-os Médiatörvény, valamint az Audiovizuális Főtanács által készített 
„soft law” jellegű szabályozás képezték.

Az USA joganyagának vizsgálata két okból bír jelentőséggel. Egyfelől a kereskedelmi köz-
lemény ezen fajtájának történeti gyökerei az Egyesült Államokba vezetnek vissza, másfelől 
érdemes egy olyan szabályozást is megvizsgálni, amelyre az AVMS irányelv nincs hatással. 
Az USA esetében a vizsgálatom alapját az 1934-es Kommunikációs törvény valamint a Szö-
vetségi Kommunikációs Bizottság rendelkezései adják, de természetesen az imént említett 
joganyagokon kívül egyéb forrásokat is vizsgáltam. 

A három különböző szabályozás vizsgálatát követően javaslatot teszek arra, hogy melyek 
azok a szabályozási sajátosságok az egyes általam vizsgált államokban, amelyet esetlegesen 
a magyar szabályozásnak érdemes lenne átvennie, valamint kiemelem a magyar szabályozás 
azon részeit, amelyek nemzetközi szinten is kiemelkedőek a termékmegjelenítés vonatkozá-
sában.

Az utolsó fejezetben a termékmegjelenítés gyakorlati alkalmazására is kitérek, és alapul véve 
a Médiatanács gyakorlatát, bemutatom, hogy az új Médiatörvény hatálybalépésével az egyes 
kereskedelmi csatornák hogyan éltek a termékmegjelenítés alkalmazásával, mennyire tekint-
hető megfelelőnek a szabályozás gyakorlati szempontból, valamint, milyen esetleges jogsérté-
sek és szankciók születtek az elmúlt két év folyamán.  

Dolgozatom zárásául a konklúzió levonására, és a főbb tézisek összefoglalására vállalkoz-
tam. 
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I. A termékmegjelenítés történeti gyökerei

A termékmegjelenítés története egészen a 20. század elejére nyúlik vissza. A történet az 
1900-as évek elején az USA-ban kezdődött, amikor a reklámok egyre nagyobb teret kaptak 
a rádióműsorokban. 1929-re a rádióműsorok 55%-át fizették a különféle hirdetők, de ekkor 
már nem csak szponzorálták az adott műsort, hanem saját műsorokat is készítettek.1

A televíziós reklám és a termékmegjelenítés alkalmazása a televízió térhódításával kezdő-
dött el, amely körülbelül az 1940-es, 1950-es évekre tehető. A termékmegjelenítés sikerességé-
ből kifolyólag 1957-re a televízióban vetített műsorok több mint egyharmadát hirdetők vagy 
reklámügynökségek finanszírozták.

Már a történeti résznél fontosnak tartom kiemelni, hogy a televíziós és a filmszínházban 
vetített filmes termékmegjelenítés szabályozása között jelentős különbség figyelhető meg. A 
termékmegjelenítés alkalmazása tekintetében a filmszínházban bemutatásra kerülő filmek ese-
tében sokkal megengedőbb bármely általam vizsgált állam joganyaga. Ez a különbség már a 
termékmegjelenítés alkalmazásának korai szakaszában is megfigyelhető.

1. A „korai televíziós szakasz”

Az 1950-es években a televíziós filmek, valamint a napi, heti szinten adásba kerülő televízi-
ós műsorszámok olyannyira tele voltak termékmegjelenítéssel, hogy a műsorszám tartalmát – 
mivel a támogatók határozták meg a díszletet, a cselekményt és a színészek szövegét is – szinte 
már nem is a szerkesztők és a rendezők alakították. 

Példaként elegendő, ha megvizsgáljuk a ma igen népszerű „soap opera”, szappanopera kife-
jezést. Ez a név akkor ragadt a napi sorozatként megjelenő műfajra, amikor a mai „Unilever” 
cégcsoport – akkori Colgate-Palmolive, Lever Brothers és Procter and Gamble – rendszere-
sen szerepeltette termékeit, főként szappanjait a napi sorozatokban. Volt olyan eset, amikor a 
műsorszám nevében is megjelent az adott márka neve: Colgate Comedy Hour.2

Szintén kiemelkedő példaként említhető a Camel dohányipari cég. A „Camel News Cara-
van” című műsorszám az 1950-es években volt adásban. A műsorszám alapvetően egy hírmű-
sor volt, amelyet a Camel cégcsoport szponzorált. A műsorszám kezdetekor a műsorvezető az 
alábbi mondattal kezdte a hírek felolvasását: „a Camel cigaretta gyártói a világ híreit egyenesen 
a nappalijába hozzák önnek. Csak dőljön hátra, gyújtson rá egy Camel cigarettára, és legyen 
szemtanúja, mi történt az elmúlt 24 órában.” Ezen felül a műsorszám bevezetőjében hallható 
dalban a vokalisták azt énekeltek, hogy „so mild, so mild” azaz „mennyire könnyed, mennyire 
könnyed”3. A jéghegy csúcsa a terméknek a műsoron belül történő tényleges megjelenítése 
volt. A hírolvasó, John Cameron Swayze asztalán egész műsor alatt Camel cigaretta égett egy 
hamutartóban. Tehát ténylegesen látható volt a dohánytermék az egész műsorszám ideje alatt, 
ami a mai szabályozás alapján teljes mértékben lehetetlen. A hírműsor zárásaként Swayze a 
következő szöveggel köszönt el: „Jó éjt a Camel cigarettáknak.”4

1 TURNER, Kathleen J.: Insinuating the Product into the Message: An historical Context for Product Placement; 
Handbook of  Product Placement, Routledge, London 2004, 11.

2 PAPP-VÁRY Árpád: Product Placement, Hollywood és a Product Placement, Századvég Kiadó, Budapest, 
2008. 9.

3  TURNER i.m. 12.
4 Uo.
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10 év leforgása alatt a hirdetők szinte teljesen átvették az uralmat a televíziós műsorszá-
mok felett és ebből kifolyólag a nézők számára élvezhetetlen műsorok kerültek adásba nap, 
mint nap. 1968-ra a korábbi egyharmados szponzori műsortámogatottság visszaesett 3%-ra.5 
A nézők elfordultak a reklámokkal agyontűzdelt műsoroktól és ebből kifolyólag csökkent a 
műsorok nézettsége is. Gyakorlatilag ezek után a termékmegjelenítés és a reklámok csaknem 
eltűntek a képernyőről.6

2. A termékmegjelenítés Hollywoodban

Más a helyzet a hollywoodi mozifilmekkel. Már az 1927-ben Oscar díjat nyert némafilm a 
„Szárnyak (Wings)” című filmben is látható termékmegjelenítés, a Hershey’s csokoládémár-
ka jóvoltából. 1932-ben „A sebhelyes arcú” című filmet, a White Owl cigarettagyártó cég 
250 ezer dollárral támogatta meg, azzal a céllal, hogy a főszereplő ilyen márkájú cigarettát 
szívjon. „Az élet csodaszép” című 1946-os filmben a Coca-cola jelenik meg többször is, 
ennek a filmnek külön érdekessége, hogy a Coca-cola ekkor kapcsolódott össze a karácsony 
fogalmával. 

Egy idő után a televíziós „termékmegjelenítés” válsága elérte a mozifilmek világát is. A 
„product placement” a mozivászonra 1982-ben tért vissza ismét Steven Spielberg „E. T.” 
című klasszikusával.7„A filmben a kisfiú a Reese’s Pieces édesség segítségével kezdett kom-
munikálni E.T.-vel, amit az igencsak megkedvelt. A film sikerével párhuzamosan a termék 
forgalma 65 százalékkal növekedett. Valószínűleg nem léptették elő az M and M’s-nél azt a 
marketingest, aki előzőleg visszautasította Spielberg együttműködési ajánlatát. Állítólag ami-
kor a rendező megkereste, hogy mennyit áldoznának a megjelenésre, azt kérdezték: mennyit 
fizetnének a filmesek, hogy az M and M’s hozzájáruljon a gyerekek körében közkedvelt márka 
szerepeltetéséhez? Igaz, a Reese’s Pieces gyártója, a Hershey’s Foods sem fizetett magáért a 
termékelhelyezésért: a film reklámozására adott 1 millió dollárt, cserébe azért, hogy E.T. figu-
rája szerepelhessen a cég saját reklámjaiban.”8

A fent említett film megjelenését követően szárnyra kapott a „product placement” alkalma-
zása a mozifilmekben. Ray Ban, Coca-cola, Pepsi, BMW, Nike, Pizza Hut, csak néhány márka-
név azok közül, akik a ’80-as évektől rendszeresen élnek a termékmegjelenítés lehetőségével.

„Buy Another Day” (Vásárolj máskor), ezt a gúnynevet kapta a James Bond film azon 
epizódja, amelynek eredeti címe: „Die another day”. A gúnynevet a filmkritikusok aggatták a 
filmre jelezve azt, hogy annyi termékmegjelenítés található benne, hogy egy egész estét betöl-
tő mozifilm helyett, egy egész estét betöltő reklám is lehetne. A hirdetők összesen 70 millió 
dollárral támogatták a filmet és több mint 20 luxusmárka jelenik meg a filmben: pl. Visa, 
BMW, Aston Martin, Smirnoff, Heineken, L’Oréal, Ericsson.9

A filmes sikereknek köszönhetően, ma már a napi szinten adásba kerülő műsorszámokban 
is egyre gyakoribb a termékmegjelenítés akár az Egyesült Államokban, akár az Európai Unió 
tagállamaiban. 

5 PAPP-VÁRY i.m. 9. 
6 TURNER i.m. 12. 
7 PAPP-VÁRY i.m. 10.
8 U.o.
9 PAPP-VÁRY i.m.13.
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II. A kereskedelmi közlemény és a termékmegjelenítés 
szabályozása az AVMS irányelvben

Az AVMS irányelv számos új lehetőséget nyitott meg a kereskedelmi kommunikáció terén, 
hiszen a korábbi szabályozáshoz képest – amely a televíziós reklámot szabályozta részlete-
sebben – már új reklámozási technikáknak és kommunikációs módoknak is teret enged (mint 
például a termékmegjelenítésnek). Az irányelv szabályozási megoldását alapvetően az jellemzi, 
hogy a kereskedelmi közleményekre általános, az egyes nevesített kereskedelmi közlemények-
re speciális keretszabályozást ad, s az ún. minimumszabályozást követve ezen felül a tagálla-
mokra bízza a szabályozás részletesebb nemzeti kialakítását.10

Az új reklámozási technikák megjelenésével külön hangsúly fektet az elkülönítés elvének 
tiszteletben tartására. A 81. preambulum-bekezdésében deklarálja, hogy az adott elvet már 
csak a televíziós reklámra és a televíziós vásárlásra kell alkalmazni és kiemeli, hogy az elkülö-
nítés elvének nem szabad megakadályoznia az új reklámtechnikák alkalmazását, és a termék-
megjelenítés is lehetséges, amennyiben az adott tagállam másként nem rendelkezik. Valameny-
nyi kereskedelmi közlemény, így a termékmegjelenítés vonatkozásában is nagy jelentőséggel 
bír a fogyasztók megfelelő tájékoztatása és védelme, ebből kifolyólag az irányelv több ponton 
keresztül részletezi, hogy milyen szabályok betartatására köteles az adott tagállam (pl.: cigaret-
ta és egyéb dohánytermék értékesítését előmozdító kereskedelmi közlemény tilalma, bizonyos 
gyógyszerkészítmények kereskedelmi közleményként való megjelenésének tilalma). 11

Szintén fogyasztóvédelmi szempontból kiemelendő a burkolt kereskedelmi közlemény ti-
lalma, azonban az irányelv ugyanebben a fordulatban rögzíti, hogy a jogszerű termékmegjele-
nítés nem minősül annak. Fontos kiemelni, hogy az irányelv szerint akkor jogszerű a termék-
megjelenítés, ha a nézőt megfelelően figyelmeztetik arra, hogy az adott műsorszám termék-
megjelenítést tartalmaz.12 A termékmegjelenítés vonatkozásában az irányelv magyarázatot ad 
arra, hogy a termékmegjelenítés megfelelő szabályozásának megalkotása fogyasztóvédelmi 
szemponton túl az európai médiaipar versenyképességének fokozása érdekében is szükséges.13

Az AVMS irányelv szabályozásából egyértelműen kiolvasható, hogy melyek azok a kér-
déskörök, amelyek a termékmegjelenítés szabályozása szempontjából különös relevanciával 
bírnak:
•	mely műsortípusokban engedélyezhetőek az egyes kereskedelmi közlemények,
•	 a szerkesztői függetlenség fokozott védelme,
•	mely termékek nem képezhetik tárgyát a kereskedelmi közleményeknek és ezen belül a 

termékmegjelenítésnek,
•	milyen alkalmazási feltételei, korlátai vannak az egyes kereskedelmi közleményeknek.14

A továbbiakban a magyar szabályozással párhuzamban kerül bemutatásra az AVMS irány-
elv követelményrendszere a kereskedelmi közlemények és a termékmegjelenítés tekintetében, 
hiszen így világosan körvonalazódik, hogy melyek azok a szabályok, amelyek csak az Mttv.-
ben találhatóak meg, és melyek azok, amelyek uniós norma alapján képezik részét a kereske-
delmi közlemények hazai szabályrendszerének.

10 AVMS irányelv (79) preambulum-bekezdése
11 AVMS irányelv (82) - (84),(88) preambulum-bekezdései
12 AVMS irányelv (90) preambulum-bekezdése
13 AVMS irányelv (91) preambulum-bekezdése
14 A termékmegjelenítés esetében ilyen korlát például a nézők megfelelő tájékoztatása.
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III. A termékmegjelenítés Magyarországon

1. Előzmények

Az Rttv. még nem ismerte, és nem használta a termékmegjelenítés fogalmát, sőt a keres-
kedelmi közleményekről sem rendelkezett az Mttv.-hez és az Smtv.-hez hasonló formában. 
Alapvetően a reklámot, a televíziós vásárlást, a televíziós vásárlási műsorablakot, és a támoga-
tást szabályozta részletesebben,15 és kifejezetten tiltotta a burkolt reklámot, amit az alábbiak 
szerint fogalmazott meg:

„Burkolt reklámnak minősül az a műsorszám vagy műsorszámon belüli tájékoztatás, amely semleges in-
formáció látszatát keltve ösztönöz áru vásárlására, vagy szolgáltatás igénybevételére, vagy bármely más üzleti 
magatartásra.”(Rttv. 2§ 4.)

A fenti definíciót tüzetesebben megvizsgálva megállapítható, hogy az akkoriban burkolt 
reklámként használt fogalom meghatározásába a mai termékmegjelenítés is beilleszthető,16 
és ennek megfelelően tiltott volt az alkalmazása. Az ORTT felismerte a termékelhelyezés 
szabályozásának hiányát (miután a kereskedelmi csatornák egyre gyakrabban próbálkoztak 
annak sajátos alkalmazásával). A 24/1997.(X.30.) számú határozatban úgy fogalmazott, hogy 
„burkolt reklámnak minősül az adott műsorszámban vagy műsorfolyam egészében az alapinformáció lényeges 
tartalmához képest indokolatlan módon és mértékben megjelenő gazdasági elem.” A 258/1997 (XI.5.) szá-
mú határozatában pedig azt is kimondta, hogy „a termékelhelyezés csak fikciós műfajokban 
(mozi és tévéfilmekben), pénzmozgás nélkül, az életszerűség mértékéig fogadható el.” 

Megvizsgálva ezen két ORTT határozatot és az 1996.évi I. törvény szövegét, megállapít-
ható, hogy a burkolt reklám fogalomkörébe beletartozott az akkor még „név nélküli”, ma 
már termékmegjelenítésre keresztelt kereskedelmi közlemény egyik fajtája is, és az ORTT 
határozatok alapján kivételesen, igen szűk körben volt csak lehetőség a termékelhelyezés al-
kalmazására.

Az AVMS irányelv gyökeresen megváltoztatta EU-s tagállamok, s köztük a magyar média-
szabályozást is. Széleskörűen foglalkozik a kereskedelmi közleményekkel, és bizonyos keretek 
között lehetővé teszi a tagállamok számára a termékmegjelenítés engedélyezését is. Pázmándi 
Kinga véleménye alapján a magyar médiajogi szabályozásban már régóta várható volt a ter-
mékelhelyezés szabályozási hiányosságainak megoldása, amely az Rttv.ben még nem került 
megfogalmazásra, azonban az Mttv. – az AVMS irányelvnek köszönhetően- már részletes 
szabályozást fogalmaz meg e témában.17

Érdekességként megjegyzendő, hogy az EGTA18 képviselőjének 2007-es álláspontja szerint 
egyértelműen csak Németország volt a termékmegjelenítés bevezetése ellen. A franciák, akik 
alapvetően a szigorúbb szabályozás hívei, támogatták a termékmegjelenítés bevezetésének 
ötletét és voltak olyan tagállamok, mint például Dánia és Magyarország, amelyek semlegesen 
álltak a kérdéshez.19

15 Vö.: PÁZMÁNDI Kinga: A kereskedelmi kommunikáció és a médiapiac, In Medias Res 2012/1, 67-79. [PÁZ-
MÁNDI (2012)]; KOLTAY András: Reklámjog és szólásszabadság, http://www.mediakutato.hu. 2009.

16 Vö: GELLÉN Klára: A kereskedelmi közleményekkel szemben támasztott műsorszerkezeti követelmények, In 
Media Res 2012/1 105-121o., 110.

17 PÁZMÁNDI (2012) i.m. 70.
18 Association of  Television and Media Sales Houses (www.egta.com)
19 Termékelhelyezés a tévében, Médiainfo, 2007. . 10.10.)
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2. A kereskedelmi közlemény

Az Mttv. az AVMS irányelv szabályait követve jött létre. Ebből kifolyólag a törvény rész-
letesen foglalkozik a kereskedelmi közlemények, így a termékmegjelenítés szabályozásával is.

Az AVMS irányelv meghatároz normatív jellegű és nem normatív jellegű rendelkezéseket 
is, a normatív jellegű szabályok implementálása a tagállamokra nézve kötelező erővel bírnak. 
Mivel a kereskedelmi közlemények szabályozása és ezzel együtt a termékmegjelenítés lehetősé-
gének biztosítása is normatív módon van megfogalmazva az irányelvben, a – továbbiakban – 
a francia és a magyar szabályozás elemzése során kirajzolódik, hogy alapvetően az uniós tagál-
lamok szabályozása a kereskedelmi közlemények tekintetében igen hasonló.

A magyar szabályozás szerint kereskedelmi közleménynek minősül a reklám, a támogatást 
nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás 
és a termékmegjelenítés.20 Az imént felsorolt nevesített kereskedelmi közlemények fogalom 
meghatározásai a törvény értelmező rendelkezései között találhatóak, a tényleges szabályozás 
pedig az Mttv. egyes fejezeteiben.

Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a törvény termékmegjelenítésre kialakított rendelkezéseit 
először a kereskedelmi közlemény definícióját kell tüzetesebben megvizsgálni.

2.1. Definíció

Az Mttv. szinte teljes mértékben átvette az AVMS irányelv definícióját. Az egyetlen fel-
fedezhető különbség, hogy mivel a magyar szabályozás a rádiós médiaszolgáltatásokat (és 
a nyomtatott és internetes sajtóterméket is) hatálya alá vonja, ezért az a „médiatartalom”, 
míg az audiovizuális médiaszolgáltatásokat szabályozó irányelv a „hangos vagy néma képek” 
kifejezést használja. Fontos kiemelni továbbá, hogy az irányelv alapvetően a minimumsza-
bályozást követi, tehát meghagyja a tagállamoknak a részletek kidolgozásának jogát, ezzel 
garantálva a verseny kiegyensúlyozottságát és a különböző érdekek egyenlőségének biztosí-
tását. A hazai szabályozás – csak néhány szabállyal kiegészítve azokat – szintén megmaradt e 
minimumszabályoknál, s a különböző csatornák fenntarthatóságát megkönnyítve, lehetőséget 
biztosít a médiatartalmak könnyebb finanszírozására. 

Az Smtv. és az Mttv. meghatározása alapján:
„Kereskedelmi közlemény az olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató termé-

szetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatá-
sának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló el-
lenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban.” 
(Smtv. 1.§ 9.; Mttv.203.§ 20. pont)

Ezen definícióban elsősorban a kereskedelmi közlemény elhelyezése bír nagy jelentőséggel. 
A jelenlegi szabályozás megfogalmazza, hogy vagy a médiatartalmat kísérik ezek a közlemé-
nyek, vagy pedig szerepelnek benne, tehát a kereskedelmi közlemény – fajtájától függően 
– szerepelhet a médiatartalom előtt, alatt vagy után. Korábban mind uniós, mind országos 
szinten az elkülönítés elvének alkalmazása volt a jellemző, amely szerint kereskedelmi tartal-
maknak térben és időben a szerkesztett tartalomtól elkülönülten kellett megjelenniük. Jelen 
szabályozás azonban egy tágabb keretet biztosít a kereskedelmi közlemények elhelyezésével 
kapcsolatban, és ebből kifolyólag a műsorszerkesztésre vonatkozó szabályok is átalakulnak. 
Gellén Klára álláspontja szerint mivel a közönség a műsorszám alatt szembesül a tartalommal, 

20 Smtv. 1.§ 9.; Mttv.203.§ 20. 
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a kereskedelmi üzenetek effajta elhelyezése új technológiákkal fokozottan együtt járó reklám-
kerülés kivédésének egyik leghatékonyabb eszköze lehet.21

A fogalomból szintén könnyen megállapítható, hogy a kereskedelmi közlemény alanya ter-
mészetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
valamint önreklámozást folyató médiaszolgáltató is lehet. Ezen jogalanyoknak, így a kereske-
delmi közleménynek is egy közös célja van: a termékük vagy szolgáltatásuk népszerűsítése a 
médiaszolgáltatásokon keresztül. A kereskedelmi közlemény alanyai tekintetében mindegyik 
jogalany gazdasági tevékenységet végez, hiszen a céljuk ezen tevékenység népszerűsítése a 
közönség számára. Azonban, ha ezen jogalanyok nem gazdasági céllal, hanem „kizárólag kö-
zérdekű kérdésben nyilvánítják ki véleményüket, akkor nem minősülnek kereskedelmi közle-
ménynek.”22 A teljesség igényére törekedve kiemelendő, hogy a közérdekű közleményen felül 
a politikai reklám sem minősül kereskedelmi közleménynek, hiszen a politikai reklám célja 
nem a jogalany gazdasági tevékenységének népszerűsítése, hanem a politikai párt valamint a 
politikai nézőpont, eszme népszerűsítése.

A fogalom harmadik fontos pillére az ellenszolgáltatás kérdése, amely lehet fizetés vagy 
hasonló ellenszolgáltatás, azaz barter üzlet (itt a barter üzlet gazdasági fogalomként állja meg 
a helyét, hiszen jogilag csak akkor lehetséges, ha a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányosan iga-
zodnak egymáshoz, ami a kereskedelmi közleményeknél nem feltétlenül teljesül).23Az AVMS 
irányelv által definiált kereskedelmi közlemény fogalmából azonban kiemelendő, hogy sem az 
ingyenesen sugárzott közérdekű közleményre sem a jótékonysági felhívásokra nem terjed ki a 
kereskedelmi közlemény szabályrendszere.

Az önreklámozás esetében természetesen nem merül fel az ellenszolgáltatás kérdése, így 
kérdéses, hogy vonatkozik e rá a kereskedelmi közlemények szabályozása. Az irányelv pream-
bulumában megtalálható, hogy „Az önreklámozási tevékenységek a reklám egy sajátos formá-
ját alkotják, melynek során a műsorszolgáltató saját termékeit, szolgáltatásait, műsorait vagy 
csatornáit hirdeti.”24„Ezek alapján megállapítható, hogy az önreklámozás is kereskedelmi köz-
leménynek minősül, így vonatkozik rá a törvény által előírt követelményrendszer.25

2.2. A kereskedelmi közlemény törvényi szabályozása

A jogalkotó a kereskedelmi közlemény szabályozását (Mttv.23.§) egy utaló norma meg-
fogalmazásával kezdi, amely alapján a kereskedelmi közleményekre az Smtv. bizonyos ren-
delkezéseit is alkalmazni kell.26 A kereskedelmi közlemény további törvényi szabályozása a 
termékmegjelenítés szempontjából nagy jelentőséggel bír, hiszen a kereskedelmi közlemény 
általános törvényi szabályai a termékmegjelenítés alkalmazása során is kötelezően követendő 
normarendszert állítanak fel.

2.2.1. A kereskedelmi közlemény tartalmi korlátai
Az Mttv. 23-25. §-ai kiegészítik az értelmező rendelkezések között megfogalmazott defi-

níciót, hiszen amíg az egy pozitív megfogalmazást ad a kereskedelmi közleményekre, addig 

21  GELLÉN i.m. 49.
22 V.ö.: GELLÉN i.m. 48.
23 V.ö.: PÁZMÁNDI (2012) i.m. 74.
24 AVMS irányelv (96) preambulum-bekezdése
25 Vö.: GELLÉN i.m. 50.; PÁZMÁNDI Kinga: A műsor előzetesek szabályozásának ellentmondásai az elektroni-

kus médiában, Gazdaság és Jog, 2002/5. 19-23.o [PÁZMÁNDI (2002)]
26 Smtv. 20§ (1)-(7) 
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a jogszabály ezen bekezdései negatív normával határozzák meg a törvény által követendő 
szabályokat, ezzel kiegészítve egymást. 

Az Smtv. alapvetően a médiatartalmakra vonatkozóan meghatározott bizonyos rendelkezé-
seit is figyelembe véve, az 1.§ 7. pontja alapján médiatartalomnak minősül a különféle sajtó-
termékek által kínált tartalom valamint valamennyi médiaszolgáltatás során kínált tartalom is. 

Az Smtv. és az Mttv. rendelkezései alapján, Gellén nézőpontjával egyetértve az alábbiak sze-
rint csoportosíthatóak a kereskedelmi közleményre vonatkozó tartalmi korlátozások.27 (Mind 
az általános, mind a speciális korlátok irányadóak a termékmegjelenítés alkalmazása esetén is.)

A) Általános korlátok:
a) a kiskorúak védelme a kereskedelmi közleményekkel szemben;
b) az emberi méltóság védelme, a hátrányos megkülönböztetés tilalma;
c) vallási és világnézeti meggyőződést sértő kereskedelmi közlemény tilalma;
d) az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra ösztönzés tilalma.

   B) Speciális korlátok:
a) alkoholtartalmú italok kereskedelmi kommunikációjának korlátozása.28

A) Általános tartalmi korlátok
a) Elsősorban fokozott védelemmel látja el a jogalkotó a kiskorúakat, ahogyan az AVMS 

irányelv is. Ez a jelenség alapvetően az egész Mttv.-ben megfigyelhető, hiszen a jogszabály ko-
rábbi fejezeteiben is külön figyelmet szentel a jogalkotó a gyermekek és kiskorúak védelmére 
(például a műsorszámok korosztály alapján történő besorolása).29

b) Mind az AVMS irányelv, mind az Mttv. fokozott védelemmel bizosítja az emberi méltó-
ság védelmét. Az Smtv. általánosságban fogalmazza meg az emberi méltóság védelmét a mé-
diatartalmak tekintetében, az Mttv. azonban nyomatékosítja ezt a szabályt és a kereskedelmi 
közlemények tekintetében is megfogalmazásra kerül. Az emberi méltóságot sértő magatartás 
lehet a megalázó, méltatlan helyzetben lévő személy megjelenítése, illetve az ember illetve az 
emberi test lealacsonyítva, megalázó módon, tárgyiasítva történő ábrázolása.30

c) Az Mttv. 24§ (1) bekezdésében valamint az Smtv. 20.§ (5) bekezdésében szerepet kap a 
vallási és világnézeti meggyőződést sértő kereskedelmi közlemények tilalma is. A jogszabály 
előírja, hogy a kereskedelmi közlemények nem fejezhet ki vallási, lelkiismereti illetőleg világ-
nézeti meggyőződést, kivéve a vallási tematikájú tematikus médiaszolgáltatásban közzétett 
kereskedelmi közleményt. Nem sérthetik a nemzeti jelkép méltóságát vagy a vallási meggyő-
ződést sem.

d) Az AVMS megfogalmazása szerint a kereskedelmi közlemény nem bátoríthat egészségre, 
vagy biztonságra, ártalmas magatartásra és a környezetvédelem szempontjából kifejezetten 
csak nagymértékben káros magatartást emeli ki. A magyar szabályozás az Smtv 19. szaka-
szában fogalmazza meg az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartás 
tilalmát, az Mttv. nem foglalkozik a kérdéskörrel.

27 GELLÉN i.m. 57-64.
28 Uo.
29 Mttv. 24.§(1) bek. c)-f)
30 Önszabályozó Reklám Testület Társszabályozási Magatartási Kódex 7. §.
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B) Speciális tartalmi korlát
a) A jogalkotó az alkoholtartalmú italok, termékek képernyőn való megjelenését is szigorú 

szabályok közé szorítja. Nem tiltja ugyan, de meghatározza azon eseteket, amikor nem lehet-
séges az alkoholtartalmú termék kereskedelmi közleményben való megjelenítése. Például: az 
alkoholtartalmú italt tartalmazó kereskedelmi közlemény nem célozhat kifejezetten kiskorúa-
kat, nem ábrázolhat alkoholt fogyasztó kiskorút, nem ösztönözhet az ilyen italok mértéktelen 
fogyasztására.31 A jogalkotó tehát igen részletes szabályozást ad a kereskedelmi közleménnyel 
élni kívánók kezébe az alkoholtartalmú italok szabályozása tekintetében.

A törvény a kereskedelmi közlemények általános szabályai között a fentieket fogalmazza 
meg, míg a nevesített kereskedelmi közleményekre vonatkozó speciális szabályok az egyes 
közleményekre vonatkozóan kerültek bővebb kifejtésre.

Érdekes kérdéseket vet fel a dolgozat vizsgálati tárgyát képező termékmegjelenítés elha-
tárolása más nevesített kereskedelmi közlemény fajtáktól, de tekintettel a rendelkezésre álló 
terjedelmi keretre, jelen dolgozatban nem kívánjuk az ezen irányú összehasonlítást elvégezni.

2.2.2. A kereskedelmi közlemény formai korlátai
Az előzőekben bemutatásra került, hogy melyek a kereskedelmi közlemények tartalmi 

korlátai. A tartalmi korlátokon túl a kereskedelmi közleménynek meg kell felelnie bizonyos 
formai követelményrendszernek is. Gellén álláspontjával egyetértve a formai és mennyiségi 
jellegű korlátozások alapja a fogyasztóvédelem, a műsorszámok kulturális, művészi értékének, 
integritásának, a szerzői jogi és a szomszédos jogi jogosultak védelme.32 

a) A burkolt kereskedelmi közlemény tilalma
Az Rttv. még a burkolt reklámmal foglalkozott, amely a korábbiakban már kifejtésre került.  

Jelen szabályozás alapján – az AVMS irányelvre alapozva – a kereskedelmi közlemény burkolt 
megjelenítése szintén tiltott. Az AVMS irányelv az 1.cikk 10 bekezdés j) pontjában fogalmazza 
meg, hogy mi minősül burkolt kereskedelmi közleménynek. A magyar szabályozás az Smtv.-
be és az Mttv.-be is beépítette a burkolt kereskedelmi közlemény fogalmát, 33 de a burkolt ke-
reskedelmi közlemény tilalmát az Smtv. mondja ki. 34 Ennek megfelően a burkolt kereskedelmi 
közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. A gyakorlatban a burkolt kereskedel-
mi közlemény esetében rendkívül nehéz arra vonatkozó megállapítást tenni, hogy ténylegesen 
megáll-e ez a tényállás, avagy jogszerű alkalmazás történt. A Médiatanács erre vonatkozón 
több határozatában ad iránymutatást.35 

b) A kereskedelmi közlemény felismerhetősége
Az Smtv. 20. § (1) alapján a médiatartalomban megjelenő kereskedelmi közleménynek köny-

nyen felismerhetőnek kell lennie. Ez alapján ezeket a gazdasági tartalmakat úgy kell megjele-
níteni, hogy a néző számára mindenkor felismerhető és egyértelmű legyen, hogy a médiatar-
talomban kereskedelmi közleménnyel találkozik. 

c) Tájékoztatási kötelezettség
A nézők megfelelő tájékoztatása a kereskedelmi közlemények vontakozásában igen fontos 

alapelvnek minősül. A megfelelő tájékoztatás is hozzájárul ahhoz, hogy az a) pontban említett 
burkolt kereskedelmi közlemény alkalmazása elkerülhető legyen. Példaként említhető a ter-
mékmegjelenítés esete, ahol a tájékoztatási kötelezettség a feltétele a jogszerű alkalmazásnak. 

31 Mttv. 24§ (2) a)-h)
32 Vö.:GELLÉN i.m. 65.
33 Smtv. 1.§.10. Mttv. 203.§ 4. 
34 Smtv. 20§ (3)
35 Médiatanács 1118/2011 (VIII.24.) sz. határozata, 780/2012 (IV.25) sz. határozata, 215/2012 (II.01) sz. határozata
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3. A termékmegjelenítés

A kereskedelmi közlemények közül véleményem szerint a termékmegjelenítés esetén való-
sul meg leginkább a gazdasági tartalom és a szerkesztett tartalom találkozása, és ebből kifolyó-
lag a jogalkotóra igen nagy feladat hárult a szabályozás megalkotásakor.

A termékmegjelenítést az Mttv. vezette be hazánkban, amely a korábbiakban említett AVMS 
irányelv alapján került szabályozásra. A magyar jogalkotó a termékelhelyezésre egy sajátos 
negatív szabályozási modellt adott – amely az AVMS irányelvre valamint a francia tagállami 
szabályozásra is jellemző-, amely mégis lehetőséget biztosít a termékmegjelenítés széleskörű 
alkalmazására. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a törvényi szabályozás igen szűkszavúan és 
sok kérdést megválaszolatlanul hagyva szabályozza a termékmegjelenítés kérdéskörét. Ezen 
problémát alapvetően a NMHH Médiatanácsának „soft law” jellegű ajánlása36 oldotta meg.37 
Pázmándi véleménye alapján az ajánlás jelentősége abban rejlik, hogy kötelező erővel ugyan 
nem bír, ám a jogalkalmazás és a jogkövetés releváns orientációja.38

A termékmegjelenítés tekintetében azonban több problémás kérdés is felmerül, ezek kö-
zül az egyik legfontosabb a szerkesztői függetlenség kérdése. A termékmegjelenítés esetén a 
szerkesztett és a gazdasági tartalom nem különül el megfelelően egymástól, nem úgy, mint 
például a televíziós reklám esetében. A szerkesztői függetlenség kérdéskörén túl kiemelendő 
a nézők megfelelő tájékoztatásának kérdése is. Ahhoz, hogy e kérdésekre választ kapjunk a 
termékmegjelenítés törvényi szabályozásának vizsgálatát végeztem el.

3.1. Definíció

„A termékmegjelenítés a kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely a ter-
méket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon, hogy 
az – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében- egy műsorszámban jelenik meg.” 
(Mttv203§ 68.)

A fogalom az AVMS irányelvben is ugyanazon szavakkal került megfogalmazásra. A ter-
mékmegjelenítés kérdésében a magyar szabályozás azért ragaszkodik ennyire az irányelvhez, 
mert a kereskedelmi közlemény ezen formája eddig nem jelent meg Magyarországon, tehát 
az irányelv implementálása során került be a termékmegjelenítés a magyar médiaszabályozás 
világába és ebből kifolyólag nem volt egy korábban kialakult gyakorlat, tendencia, amelyet a 
jogalkotó követhetett volna.

A fogalmat tüzetesebben megvizsgálva a tényállási elemek közül kiemelendő az a tény, hogy 
a termék a műsorszámon belül jelenik meg, természetesen a szerkesztői függetlenségre tekin-
tettel alkalmazva. 

További tényállási elem az ellenszolgáltatás kérdése. A médiatanács ajánlása alapján a ter-
mékmegjelenítés közzétételének, és a megjelenítés ellenében kapott ellenszolgáltatásnak az 
alábbi formái léteznek:
•	 „a termék fizetés ellenében történő közzététele,
•	 a termék más „hasonló ellenszolgáltatás” fejében történő közzététele.”39

36 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának ajánlása a termékmegjelenítés szabályainak alkalmazá-
sáról (2011. július 19.) (Továbbiakban: Ajánlás)

37 Vö.: GELLÉN i.m. 77.
38 PÁZMÁNDI (2012) i.m. 74.
39 Ajánlás i.m. 2.
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A hasonló ellenszolgáltatás tekintetében szintén két kategória különíthető el:
•	 „a hasonló ellenszolgáltatás mértéke meghaladja a műsorszámban megjelenített termék 

vagy szolgáltatás ingyenes rendelkezésre bocsátását,
•	 a hasonló ellenszolgáltatás kizárólag a műsorszámban megjelenítendő termék átadását 

jelenti.”40

Természetesen a felsorolt esetek nem zárják ki egymást, tehát példaként említve lehető-
ség van arra, hogy a termékmegjelenítéssel élő jogalany természetben és fizetési eszközzel is 
együttesen szolgáltat. Az ajánlás azonban kiemel még egy esetkört, ami nem más, mint az ún. 
„ingyenes termékmegjelenítés”: 

„Ezt a felosztást követve megállapítható, hogy a termékmegjelenítés közzététele szó sze-
rint ingyenes – vagyis bármiféle ellenszolgáltatás nélküli – formában nem lehetséges, azaz 
kizárólag fizetés, vagy hasonló ellenszolgáltatás fejében tehető közzé. A termék/szolgáltatás 
megjelenítése ugyanis vagyoni értéket képvisel, a termék/szolgáltatás ennek fejében történő 
átadása szintén. „Ingyenességről” tehát csak abban az értelemben beszélhetünk, hogy ez eset-
ben pénzmozgás nincsen.” 41

3.2. A termékmegjelenítés törvényi szabályozása

A médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés tilos.42 A jogalkotó tehát alapvetően 
tiltja a termékmegjelenítést mind a lineáris, mind a lekérhető médiában, de a (2) bekezdésben 
kivételeket enged ezen szabály alól. A negatív megközelítésű szabályozást szintén az AVMS 
irányelvből emelte át a jogalkotó a magyar jogi szabályozásba.

3.2.1. A műsortípusok szerinti termékmegjelenítés
Az Mttv. 30§ (2) bekezdése az irányelv megoldáshoz hasonlóan meghatározza azon műsor-

típusokat, amelyek esetében a termékmegjelenítés megengedett. Ezek a filmszínházakban tör-
ténő bemutatásra szánt filmalkotások, a médiaszolgáltatásban való közzététel céljából készült 
filmalkotások43 és filmsorozatok, a sportműsorszámok44 és a szórakoztató műsorszámok.45 
Ezen listát megvizsgálva megállapítható, hogy a törvényhozók elsősorban a fikciós műsor-
számok részére engedélyezik a termékmegjelenítést. Azonban a b) pont megfogalmazza azt a 
kivételt, hogy a fent említett műsorszámokon kívül gyakorlatilag majdnem mindenféle műsor-
számban lehetséges a termékmegjelenítés, ha az érintett médiaszolgáltatót vagy műsorkészí-
tőt az érintett termék szolgáltatója, forgalmazója, stb. nem részesíti külön anyagi juttatásban, 

40 Uo.
41 Uo.
42 Mttv. 30§(1)
43 Mttv.203§11. pont alapján filmalkotás: a szerzői jogról szóló törvény szerinti filmalkotás, ide nem értve többek 

között a hír- és politikai tájékoztató műsorszámot, az aktuális- és szolgáltató magazin műsorszámot, a sport-
műsorszámot vagy egyéb esemény közvetítését tartalmazó műsorszámot, a játék- és vetélkedő műsorszámot és 
a kereskedelmi közleményeket. Filmalkotás különösen a játékfilm, a televíziós film, a televíziós filmsorozat, az 
animációs film és a dokumentumfilm.

44 Mttv. 203§ 61.pontja alapján: Sportműsorszám: olyan műsorszám, amely sporteseményt (az eseménnyel egyidejűleg, 
késleltetett módon vagy szerkesztve) közvetít, ide nem értve a sporteseményekről való híradást és a sporttémájú 
beszélgetést tartalmazó műsorszámot.

45 Ajánlás i.m. 4. Szórakozató műsorszám: E körbe sorolható többek között a talk-show, zenei show-műsor, való-
ság show-műsor, kabaré, bohózat, rádiókabaré, vetélkedőműsor, magazinműsor (életmód, hobbi, utazás, bulvár, 
főzés) és a sportközvetítésnek nem minősülő, sporttal foglalkozó műsorszámok, a sporthírek kivételével.
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csupán a terméket bocsátja ingyenesen a rendelkezésére, tehát „ingyenes” termékelhelyezés 
esetén.46

A törvény következő fordulata kiemeli, hogy melyek azok a műsorszámok, amelyekben 
semmilyen esetben sem fordulhat elő termékmegjelenítés: hírműsorok, politikai tájékoztató 
műsorok, a kifejezetten 14 év alatti kiskorúaknak szóló műsorok (kivéve az „ingyenes”), a 
nemzeti ünnepek hivatalos eseményeiről tudósító műsorok, a vallási, egyházi tartalmú mű-
sorok.47 Tüzetesebben megvizsgálva a jogszabály ezen bekezdését megállapítható, hogy itt a 
jogalkotó ismét kiemeli a kereskedelmi közleménynél általánosan megfogalmazott védendő 
érdekek fontosságát, hiszen mind az ott deklarált jogokat védi (kiskorúak védelme, vallási és 
világnézeti meggyőződés védelme).

A műsortípusoktól függően a termékmegjelenítés lehetőségei:48

MŰSORTÍPUS

TERMÉKMEGJELE-
NÍTÉS FIZETÉS VAGY 
A MEGJELENÍTENDŐ 
TERMÉK SZOLGÁL-
TATÁSÁT MEGHALA-
DÓ EGYÉB ELLEN-
SZOLGÁLTATÁS FEJÉ-
BEN

T E R M É K M E G J E L E -
NÍTÉS A MEGJELE-
NÍTENDŐ TERMÉK 
INGYENES RENDEL-
KEZÉSRE BOCSÁTÁSA 
FEJÉBEN

Hírműsorszám nem nem

Politikai tájékoztató mű-
sorszám nem nem

Nemzeti ünnepek hiva-
talos eseményeiről tudó-
sító műsorszám

nem nem

Vallási, egyházi tartalmú 
műsorszám nem nem

Kifejezetten tizennégy év 
alatti kiskorúnak szóló 
műsorszám

nem igen

Filmalkotás (mozi és tv) igen igen

Filmsorozat (tv) igen igen

Sportműsorszám igen igen

Szórakoztató műsorszám igen igen

46  Vö.: A termékmegjelenítés definíciója fejezettel
47 Mttv. 30§ (3)
48 Ajánlás 5.
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3.2.2. A termékmegjelenítés alól kivont termékek
Nem csak a műsorok tekintetében van szigorú szabályozás, hanem a megjeleníteni kívánt 

termékek körében is. Nem jeleníthető meg dohánytermék, cigaretta, vagy egyéb olyan ter-
mék, amelynek elsődleges tevékenység dohánytermékek gyártása vagy értékesítése. Az AVMS 
irányelv itt két terméktípust határoz meg alapvetően, a többi terméktípus megjelenítésének 
kérdését a tagállami szabályozásra bízza. Az egyik ilyen termékkör a fent említett dohányter-
mékek, a másik ilyen termékkör pedig a gyógyászati termékek és a gyógykezelések. A magyar 
szabályozás ezt annyiban egészíti ki, hogy csak azon gyógyszerkészítmények, gyógyászati 
termékek nem lehetnek a termékelhelyezés tárgyai, amelyek kizárólag orvosi rendelvényre 
vehetőek igénybe. Szintén nem jeleníthetőek meg azon termékek, amelyek a törvény erejénél 
fogva nem is reklámozhatóak (pl.: fegyver, lőszer, robbanóanyag; szexuális szolgáltatás, sze-
xuális ingerkeltésre irányuló áru, veszélyes eb, állatviadal, terhesség-megszakítás, arra alkalmas 
eszköz vagy azt végző intézmény.)49 Az utolsó pont, amelyet kifejezetten tilt a jogszabály, az 
azon termékek megjelenítése, amelyek az állami adóhatóság engedélye nélkül nyújtott szeren-
csejáték-szolgáltatásnak minősülnek.

Összegezve, ha bármely természetes-, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelke-
ző gazdasági társaság termékmegjelenítés kíván élni, a médiaszolgáltatónak, mint a szerkesztői 
felelősséggel rendelkező alanynak, figyelembe kell vennie, hogy milyen műsorszámokban te-
heti be, valamint, hogy milyen termékek illetve szolgáltatások esetén lehet élni a kereskedelmi 
közlemény ezen formájával. 

3.2.3. A termékelhelyezés alkalmazásának korlátai
a) A közvetlen vásárlásra felhívás tilalma
A törvény ezen felül meghatároz egyéb követelményrendszert is. Többek között a termék-

megjelenítés nem hívhat fel közvetlenül vásárlásra, bérlésre illetve szolgáltatás igénybevéte-
lére. Kérdésként merül fel, hogy mi minősül „közvetlen felhívásnak”. A Médiatanács „soft 
law” jellegű ajánlása tisztázta az alábbi kérdéskört is. Közvetlen felhívásnak minősül a ter-
mékmegjelenítés tárgyát képező árura vagy szolgáltatásra vonatkozó szándékos és egyértelmű 
– verbális vagy vizuális – vásárlásra, népszerűsítésre, igénybevételére buzdító felszólítás, így 
különösen az alábbi információk műsorszámban történő közlése: 
•	 a termék/szolgáltatás kereskedelmi elérhetőségének, árának közzététele,
•	 a termék/szolgáltatás tulajdonságainak, előnyeinek ismertetése,
•	 a termékkel/szolgáltatással kapcsolatos szlogen megjelenése,
•	 a termék/szolgáltatás reklámfilmjéből származó állítások említése.50

Nem minősül ugyanakkor közvetlen felhívásnak a termékmegjelenítés tárgyát képező ter-
méknek vagy szolgáltatásnak a műsorszám témájához kapcsolódó tájékoztató, oktatási, kultu-
rális, kritikai, fogyasztóvédelmi célzattal történő bemutatása.51

b) Az indokolatlanul nagy hangsúly tilalma
A törvény rendelkezései alapján a megjelenített termék nem kaphat indokolatlanul nagy 

hangsúlyt. A Médiatanács véleménye alapján: „indokolatlanul hangsúlyos a termék műsor-
számban történő közzététele abban az esetben, ha az áru vagy szolgáltatás, vagy a reá történő 
utalás, illetve ezek védjegye dramaturgiailag nem a cselekménysorba illeszkedően jelenik meg. 

49 Grtv. 9§ 14-19.§
50 Ajánlás i.m. 7.
51 Uo.
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Az indokolatlan mértékű hangsúly megítélését különösen a megjelenítés gyakorisága, illetve 
a megjelenítésnek a műsorszám hosszához, jellegéhez viszonyított volumene befolyásolja.”52

c) Szerkesztői felelősség sérelmének tilalma
A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám tartalma nem befolyásolható olyan módon, 

hogy az hatással legyen a műsorszolgáltató felelősségére és a szerkesztői függetlenségre.53 Ezt 
a fordulatot az AVMS irányelv is külön kiemeli, hiszen a szerkesztői függetlenség kérdése a 
műsorszám szempontjából igen fontos. Ebből kifolyólag a terméket megfelelő módon, ízlé-
sesen kell beleilleszteni a dramaturgiába. Ez a szabály nem csak a szerkesztőket védi, hanem 
a termékmegjelenítéssel élni kívánó jogalanyokat is, hiszen ha az adott termék zavaróvá válik 
a néző számára, akkor akár „műsorkerüléshez” is vezethet az adott termék elhelyezése. Ez 
negatívan érintené mind a médiaszolgáltatót mind a „reklámozót” hiszen a termékelhelyezés 
kifejezetten a reklámkerülés jelenségét kívánja kivédeni.54

A jogalkotó ezen szabályok meghatározásával nem adott a termékmegjelenítéssel élni kí-
vánók kezébe egy konkrét objektív szabályrendszert, hiszen az egyes pontok megvizsgálása 
esetén azonnal kitűnik, hogy mindegyik szubjektív, mérlegelésen alapuló kategória. (pl.: nem 
kaphat indokolatlanul nagy hangsúlyt a termék, itt felmerül, hogy mi számít indokolatlanul 
nagy hangsúlynak? ) Ebből kifolyólag foglalkozott a Médiatanács is a termékmegjelenítés kér-
désével. 

3.2.4. A Médiatanács ajánlása

A Médiatanács ajánlásának a célja „a vonatkozó rendelkezések ismertetése mentén a ter-
mékmegjelenítéssel kapcsolatos médiatanácsi jogalkalmazói gyakorlat egységesítése, követhe-
tővé és előreláthatóvá tétele a jogalanyok számára.”55

A legtöbb kiegészítést a nézők tájékoztatásához fűzi hozzá az ajánlás, hiszen alapvetően a 
törvény annyit köt ki, hogy a nézőket tájékoztatni kell arról a műsorszám elején és végén és 
minden egyes a műsort megszakító reklámot követően, hogy a műsorszám termékmegjelení-
tést tartalmaz. Azonban azt már az Mttv. nem részletezi, hogy ezt milyen formában, milyen 
szöveggel, mennyi ideig láthatóan, csak vizuálisan vagy esetleg audiovizuálisan kell megjelení-
teni. Ezen kérdéskörben a Médiatanács egy minden kérdést átfogó ajánlást tett közzé:

„Televízióban a nézők termékmegjelenítés tényéről szóló tájékoztatása a függőleges kép-
méret 5%-át lefedő, a háttérből kiemelt, vízszintesen egy sorban kiírt, a grafikai jellemzők 
(szín és betűtípus) tekintetében a csatorna arculatához illeszkedő alábbi képernyőszöveggel 
valósítható meg:

A MŰSORSZÁM TERMÉKMEGJELENÍTÉST TARTALMAZ.

A felirat a műsorszám elején és a reklámszünetek után, közvetlenül a főcímet követően, a 
műsorszám végén pedig a stáblista kezdetekor 5 másodpercre jelenik meg a képernyőn.”56

52 Ajánlás i.m. 7.
53 Mttv. 31.§(1), AVMS irányelv (11) preambulum-bekezdése
54 GELLÉN i.m. 83-84.
55 Ajánlás i.m. 1.
56 Ajánlás i.m.7-8.
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A nézők megfelelő tájékoztatása fogyasztóvédelmi szempontból is kiemelendő, hiszen 
alapvetően az ajánlás a fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelően alakította ki a termék-
megjelenítés esetén alkalmazandó tájékoztatási szabályrendszert. A tájékoztatás gyakorlati 
megjelenése a dolgozat „ A termékmegjelenítés a gyakorlatban” című fejezetében kerül rész-
letesebb kifejtésre. A tájékoztatás elmaradásának kérdését azonban fontosnak tartom jelen fe-
jezetben kiemelni. A tájékoztatás hiánya esetében a Médiatanács az alábbiakat állapította meg: 
„ A médiaszolgáltatás tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató felelősséggel 
tartozik az Mttv.-ben foglaltak betartásáért… nincs olyan kötelezettsége a hatóságnak, hogy a 
jogsértése miatti szándékosságot, gondatlanságot, vagy egyéb körülményt vizsgáljon. E ren-
delkezés alapján a médiaszolgáltató felelős a jogsértésért, nem hivatkozhat egyéb okokra, mert 
a törvény szövege szerint a jogsértés megvalósulása esetén kimentésnek nincs helye.”57

IV. A termékmegjelenítés Franciaországban

A magyar szabályozás elemzése után fontosnak tartom megvizsgálni egy olyan Európai 
Uniós tagállam médiajogi szabályozását a témában, amelynek szintén implementálási kötele-
zettsége volt az AVMS tekintetében. A francia szabályozásra alapvetően jellemző, hogy mini-
mális törvényi keretet biztosít a termékmegjelenítés szabályozására és a részletek kidolgozását 
a Francia Audiovizuális Főtanácsra bízza. Az 1986-os francia médiatörvény első fejezete a 
CSA összetételéről, működéséről és feladatköréről rendelkezik. Ennek alapján jogosult a Fő-
tanács a termékmegjelenítés részletes szabályrendszerének kidolgozására, amely a későbbiek-
ben kerül kifejtésre.

A termékmegjelenítés szabályozása tehát a Főtanácsra van bízva így „ A termékmegjelenítés 
Franciaországban” fejezet struktúrája a Főtanács határozatának rendszerét követi. 

1. Francia tagállami szabályozás

A termékmegjelenítés kérdésével tagállami szinten a 86-1067-es számú törvény5814-1 sza-
kasza foglalkozik. Alapvetően a törvény 1986. szeptember 30-i hatálybalépésekor az adott 
szakasz még nem szerepelt a törvényben, a 2009-258-as számú törvény módosította a ’86-os 
törvényt és így került a 14-1-es termékmegjelenítés szabályozásáról szóló törvénycikk a ko-
rábbi törvénybe.

A 14-1-es törvénycikk az alábbiak szerint szabályozza a kérdéskört:
„ A Francia Audiovizuális Főtanács határozza meg azon feltételeket, amely alapján az audiovizuális 

műsorszámokban, nevesítve a zenei videókban termékmegjelenítésnek lehet helye.
Továbbá szintén az Audiovizuális Főtanács határozza meg azt, hogy azon műsorszámok, amelyek ter-

mékmegjelenítést tartalmaznak, milyen egyéb feltételeknek kell, hogy megfeleljenek.”
A törvényben említett „feltételeknek” tekinthetőek például a szerkesztői függetlenség vé-

delme a termékmegjelenítéssel kapcsolatban, továbbá, hogy az adott termék nem kaphat 
indokolatlanul nagy hangsúlyt a műsorszámban, a nézőket megfelelően tájékoztatni kell a 
termékmegjelenítés tényéről, valamint, hogy a termékmegjelenítése nem hívhatja fel a nézőt 
közvetlenül egy bizonyos termék megvásárlására vagy bizonyos szolgáltatás igénybevételére.

57  Médiatanács 1809/2011 (XII.7.) sz. hat.
58 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
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Korábbiakban ezen törvényi keretbe csak a zenei videókban engedélyezett termékek elhe-
lyezésének kérdése tartozott, amely nem indokolt részletesebb szabályozást. A későbbiekben 
a CSA részletesebb szabályozási rendszert alakít ki a termékmegjelenítés alkalmazására.

2. A CSA határozata

A francia törvényhozás úgy döntött, hogy a 2010-es AVMS irányelv megjelenését követően 
törvényileg  egy szűk keretet biztosít a termékmegjelenítés szabályozására és – mint az a koráb-
biakban olvasható – a részletes szabályrendszer kidolgozását a CSA-ra bízza, amely határozati 
formában tett eleget ezen feladatkörének. Ez a döntés hasonlít a termékmegjelenítés magyar 
szabályozásához is, hiszen mivel a törvényi szabályozás sok kérdést nem tisztáz a termékmeg-
jelenítés alkalmazásáról, ebből kifolyólag a médiaszolgáltatók a Médiatanács által kiadott „soft 
law” jellegű ajánlás alapján készítik el a termékmegjelenítéssel érintett műsorszámaikat.

Az 1986. szeptember 30-i, 86-1067-es számú törvény 14-1 szakasza és a 2009-258-as számú 
2009. március 5-ei törvény felhatalmazása alapján a törvényhozók a határozat meghozata-
lának a feladatát rábízták a CSA-ra. A CSA alapvető feladata nem más, mint meghatározni 
azon feltételeket, amely alapján a termékmegjelenítés működhet a francia médiában. Ilyen 
feltételek többek között annak meghatározása, hogy melyek lehetnek a termékmegjelenítés 
tárgyai, milyen feltételekkel lehetséges egy műsorszolgáltató számára, hogy a termékmegjele-
nítés lehetőségével éljen.59

E célból a CSA egyeztetést tartott, ahol média, jogi és gazdasági szakértőket hallgatott meg 
arról, hogy véleményük szerint a termékmegjelenítés kérdésköre hogyan szabályozható meg-
felelően. Az egyeztetés során megfogalmazásra kerültek a termékmegjelenítés bevezetésének 
pozitív hatásai, továbbá, hogy mitől tartanak leginkább a szakemberek a termékmegjelenítés 
alkalmazásával kapcsolatban. Ezen tények mérlegelésével és összevetésével született meg a 
CSA 2010. február 6-i 2010-4-es számú határozata: „ A termékmegjelenítés a televíziós mű-
sorszolgáltatásban” címmel.60

2.1. A termékmegjelenítés alkalmazási területe

„A jelenlegi határozat kötelező hatással bír a televíziós műsorszámok szerkesztőire.”(2010-4 határozat)61

A magyar szabályozáshoz képest érdekes különbség figyelhető meg a francia szabályozás-
ban, mivel törvényileg nincs annyira részletesen kifejtve a termékmegjelenítés szabályrend-
szere, alapvetően a CSA határozza meg alkalmazásának részletes feltételeit. A Médiatanács 
ajánlása ehhez képest viszont csak kiegészítő szabályokat tartalmaz a termékmegjelenítés 
szabályszerű alkalmazásához. Ha ezen különbségtől elvonatkoztatunk és csak a tényleges 
szabályozást vizsgáljuk, nem pedig a szabályozás módot, akkor rögtön az első pontnál meg-
figyelhető egy jelentős különbség, mivel a francia szabályozás csak és kizárólag a televíziós 
műsorszámok szerkesztőit említi a termékmegjelenítés személyi hatályánál (ellenben a magyar 
termékmegjelenítésre adott szabályozással, amely a televíziós, rádiós lineáris és lekérhető mé-
diaszolgáltatásokra vonatkozik)

59 Vö.: http://www.lefigaro.fr/medias/2010/03/08/04002-20100308ARTFIG00575-le-placement-de-produits-
entre-en-vigueur-a-la-tele-.php,2012.11.10.

60 Déliberation n 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de 
télévision

61 Uo.
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2.2. Definíció

A definíció a francia és a magyar szabályozásban is megegyezik, hiszen a mindkét tagállam 
élt a lehetőséggel és az AVMS irányelv implementálása során a fogalom meghatározásokat 
átvették az uniós dokumentumból. Ennek megfelelően a francia határozatban is és a magyar 
törvényben is ugyanaz a definíció található meg tükörfordításban. Mivel a magyar fogalom 
elemzésével már foglalkoztam a dolgozatomban így jelen fejezetben arra nem térek ki.

2.3. A műsortípusok szerinti termékmegjelenítés

Alapjában véve a francia tagállami szabályozás három műsorszám típusban engedélyezi a 
termékmegjelenítést: a filmszínházakban történő bemutatásra szánt filmalkotásokban, az au-
diovizuális fikciós műsorszámokban és a korábban is már engedélyezett zenei videókban.62 
Természetesen az említett filmekben is csak abban az esetben lehetséges a kereskedelmi köz-
lemény ezen formája, ha az adott műsorszámok nem kifejezetten gyerekek részére készültek. 
A magyar tagállami szabályozáshoz hasonlóan a francia is pozitív meghatározással közelíti 
meg azt a kérdést, hogy mely műsorszámokban lehet termékeket elhelyezni. 

2.4. A termékmegjelenítés alól kizárt termékek

A CSA ezen kategórián belül egy taxatív felsorolást bocsát rendelkezésre a termékelhe-
lyezéssel élni kívánók részére. Egyértelműen, pontos adatokkal meghatározza, hogy melyek 
azok a termékek, amelyek semmilyen körülmények között nem lehetnek a termékmegjele-
nítés tárgyai. Ilyen terméknek minősül az alkoholos ital, amelynek alkoholfoka meghaladja 
az 1,2 alkohol százalékot. Szintén ilyen terméknek minősül a dohányáru, a dohánytermék 
és ezek összetevői. Mivel az összetevő, mint fogalom igen tág és nehezen értelmezhető, 
ezért a határozat egy utaló szabályt ad arra vonatkozóan, hogy mi minősül összetevőnek: 
L.3511-1 számú szakasz a közegészségügyi törvényben63 definiálja pontosan az összete-
vők fogalmát. Ugyanez a törvény határozza meg azt is, hogy melyek azok a gyógyszerek 
és gyógykészítmények, amelyek nem lehetnek a termékmegjelenítés tárgyai (L.5111-1-es 
számú szakasz a közegészségügyi törvényben.). Továbbá kifejezetten tiltja a lőfegyverek és 
ezek töltényeinek megjelenítését a műsorszámokban és a csecsemőknek 64 készült termékek 
megjelenítését.65

Megfogalmazásra kerül, hogy azon hirdetők nem lehetnek a termékmegjelenítés alanyai, 
akik termékükkel vagy szolgáltatásukkal szponzorálják az adott műsorszolgáltatást.

2.5. A termékmegjelenítés formális/alaki feltételei

„Az 1986-os törvény 14-1 szakaszából kiindulva kijelenthető, hogy a termékmegjelenítést 
tartalmazó műsorszámoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:”66

62 http://www.strategies.fr/actualites/marques/187029W/les-produits-se-placent-lentement.html , 2012.11.17.
63  Le code de santé publique L.3511-1
64 A francia fogyasztóvédelmi törvény alapján (Le code de la Consommation; 121-50-es cikk) csecsemőnek a 4 

hónapos életkort be nem töltött természetes személyek minősülnek.
65 Déliberation n 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de 

télévision
66 Uo.
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•	 tartalmuk nem befolyásolható oly módon, hogy az hatással legyen a műsorszerkesztő 
függetlenségére,

•	 nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás 
igénybevételére,

•	 indokolatlan módon nem helyezhetik előtérbe az adott a terméket, a szolgáltatást vagy 
a márkát.

A magyar szabályozáshoz képest különbség, hogy a tartalom befolyásolásánál csak a mű-
sorszerkesztő függetlenségét nevezi meg és a médiaszolgáltató felelősségét nem. Ezt a kü-
lönbséget leszámítva a többi elem egyezik a magyar törvényi szabályozással, ugyanúgy, mint 
a korábbi pontokban is. 

2.6. A nézők tájékoztatásának szabályai

A ’86-os törvény 14-1 szakasza alapján a televízió nézőket egyértelműen tájékoztatni kell 
a termékmegjelenítés előfordulásáról a műsorszámban. Ezen tájékoztatás részleteinek kidol-
gozását a CSA-ra bízta a jogalkotó azzal, hogy egy piktogramnak kell megjelennie egy percen 
keresztül a műsorszám kezdetekor valamennyi reklámblokkot követően, a műsorszám végén 
illetve a közreműködők listájának bemutatása alatt is. Ez alól kivételt jelent a zenei videók 
esete, hiszen a zenei videók alatt mindvégig kötelező az adott piktogram megjelenítése. 

67

Érdekességként megjegyzendő, hogy a további alaki szabályok nem ezen fejezetben talál-
hatóak meg, hanem a határozat záró rendelkezéseiben, amely rendelkezés a magyar szabályo-
záshoz képest igen meglepő. A CSA itt nem jelöli meg, hogy milyen figyelmeztető szövegnek 
kell megjelennie a képernyőn a termékmegjelenítéssel rendelkező műsorok esetében, annak 
ellenére, hogy logikusan ebben a fejezetben kellene az adott szabályokat felsorolni. A Mé- 
diatanács ajánlása ezzel szemben a termékmegjelenítés alkalmazásának szabályait és a nézők 
figyelmeztetésére vonatkozó szabályokat összeszedetten és világosan egy helyen részletezi.

2.7. A határozat átmeneti és záró rendelkezései

A CSA jelen fejezetben a termékmegjelenítés alkalmazásainak szabályaihoz fűz két alapvető 
követelményt. A záró rendelkezések így az alábbi kiegészítést tartalmazzák: 
•	 „Az első két hónap alatt – amelyet a műsor legelső olyan adásától számítanak, ami tartal-

mazott termékmegjelenítést – kötelező a műsor előtt 5 másodpercig az alábbi feliratnak 
megjelennie: „A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz”

67 http://www.csa.fr/Television/Le-suivi-des-programmes/Les-communications-commerciales/Le-place-
ment-de-produit, 2012.11.10.
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A felirat megjelenése utána a korábban már említett piktogram használata kötelező a 
műsorszám adott részei alatt.

•	 Ezen két hónapos időszak alatt a tévénézőket folyamatosan tájékoztatni kell arról a tény-
ről, hogy az adott műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, a 6. pontban megfogalma-
zott szabályok alapján.”68

Természetesen ugyanúgy, mint a magyar szabályozásban, a franciában is kivételt jelent a 
szerencsejátékot közvetítő műsorszámokban való termékmegjelenítés szabályozása. Alapve-
tően bármely termék elhelyezése ezen műsorszámokban tilos, kivéve külön megvizsgált egye-
dileg engedélyezett műsorszámok esetén.

A záró rendelkezés tartalmazza továbbá az általam elemzett határozat hatályba lépésének 
napját és kihirdetésének helyét is. A határozat a Francia Köztársaság hivatalos lapjában kerül 
kihirdetésre és a kihirdetés másnapjától lép hatályba és kizárólag azon műsorszámok esetén 
kell alkalmazni, amely a hatálybalépést követő dátum után kerül adásba, tehát visszamenőleges 
hatálya nincs. Szintén megfogalmazásra kerül a záró rendelkezésben, hogy a jelen határozat 
két év elteltével a CSA által felülvizsgálatra kerül. 

A felülvizsgálat véleményem szerint kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen a CSA által kiadott 
határozat szabályai úgy kerültek megfogalmazásra, hogy nem volt még gyakorlati példa a 
szakemberek előtt, tehát csak elméleti síkon tudták megfogalmazni az általuk jónak gondolt 
szabályozási irányt. 

Jelen határozat 2010 óta alkalmazott Franciaországban, így idén, 2012-ben került sor a ha-
tározat felülvizsgálatára, amely a következő fejezetben kifejtett eredményeket és változásokat 
hozta a termékmegjelenítés kérdéskörében.

3. A CSA határozatának felülvizsgálata69

A CSA első felülvizsgálata februártól júniusig tartott, amely időszak alatt ismételt meghall-
gatásokat tartottak a témában. A 2012-es felülvizsgálatra jellemző volt, hogy szélesebb kör 
került meghívásra, mint az első határozat meghozatalakor, hiszen most rendezőket, műsor-
szolgáltatók képviselőit, reklámügynökségeket és fogyasztókat is meghívtak a termékmegjele-
nítés gyakorlati kiértékelésének a részvételében.

Alapvetően a következő következtetéseket vonta le a CSA a meghallgatásokat követően:
•	 a definíció meghatározása kielégítő, így annak megváltoztatása nem szükséges;
•	 a személyi hatály is megfelelően van megfogalmazva, így nem igényel változtatást;
•	 a termékmegjelenítés alkalmazási feltételei is megfelelőek;
•	 továbbá a nézők védelme is megfelelő;
•	 a << P>> piktogram használata is kielégítő tájékoztatást jelent a néző számára, így ez 

sem igényel módosítást.70

A 2 év alatt a <<P>> piktogram a leggyakrabban zenei videókban és francia gyártású 
fikció műsorszámokban jelent meg, de érdekességként említendő, hogy 2011 tavasza óta a 

68 Déliberation n 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de 
télévision

69 La Lettre du CSA n° 262 - Juillet/Août 2012 Le placement de produit dans les programmes télévisés : première 
évaluation

70 Uo.
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francia televíziós csatornákon már az amerikai sorozatok (vagyis nem saját gyártású műsor-
számok) esetében is megjelenítésre kerül a termékmegjelenítés ténye.

V. A termékmegjelenítés az Egyesült Államokban

A két tagállami szabályozás vizsgálatát követően fontosnak tartom olyan ország megoldását 
is nagyító alá venni, amelyre nincs hatással az AVMS irányelv. Választásom azért az USA-ra 
esett, mert ebben az országban alkalmazzák legrégebben a termékmegjelenítést.

Az Egyesült Államokban a termékmegjelenítés igen régre nyúlik vissza és különböző mó-
don fejlődött a mozifilmek és a televíziós műsorszolgáltatások területén. A történeti részben 
említettek szerint már az 1900-as évek elejétől alkalmazták ezt a „reklámozási” technikát. 
Eleinte a televíziós és a rádiós műsorokban találkozhattak vele a nézők illetve hallgatók, ám a 
híres 1982-es E.T. film óta a mozifilmekben való megjelenése is egyre jelentősebb szereppel 
bír, hiszen addigra a producerek és a hirdetők is felismerték a termékmegjelenítés mozivász-
non történő alkalmazásának előnyeit. Ezt a felismerést a termékek elhelyezése után növekedő 
eladási adatok segítették. Példaként említhető az imént említett E.T. film: a Reese’s Pieces 
csokoládé eladásai 65 százalékkal megnőttek a filmnek köszönhetően, szintén kiemelendő 
példa a Tom Cruise által viselt Ray Ban szemüveg felbukkanása a Top Gun-ban, amely a Ray 
Ban szemüvegek forgalmát 55%-kal növelte.71

A termékmegjelenítés kérdésköre az USA-ban, „filmes körökben” igen nagy jelentőséggel 
bír. A tengerentúl – véleményem szerint – sokkal nagyobb szerepet kap jelen kereskedelmi 
közlemény gazdasági oldala, hiszen a termékmegjelenítés alkalmazásával akár egész estés mo-
zifilmek finanszírozása is megvalósítható. Ebből kifolyólag a szabályozás vizsgálatát a termék-
megjelenítés gazdasági oldalának bemutatásával közelítem meg.

1. A termékmegjelenítés gazdasági oldala az Egyesült Államokban

A termékmegjelenítés igen elterjedt reklámozási technika lett az Egyesült Államokban. A 
marketingesek és a reklámcégek előszeretettel alkalmazzák termékeik promotálására, televízi-
ós sorozatokban és mozifilmekben. Külön ügynökségek alakultak abból a célból, hogy a film 
készítői és producerei valamint a hirdetői oldal közötti kapcsolatot létrehozzák és fenntartsák.

Ezen ügynökségeknek tevékenykedése valamint a termékmegjelenítéssel elért egyre na-
gyobb gazdasági mutatók megjelenése miatt – jogi szabályozás híján – kialakult egy gyakorlat 
a termékmegjelenítés alkalmazására, amely az 1934-es Act of  Communications-re (Kommu-
nikációs törvény) valamint a „payola törvényre”72 (Megvesztegetési törvény) alapozott. Hiá-
ba nőtt a termékmegjelenítés alkalmazásának népszerűsége, a kormány és a jogalkotók még 
mindig nem tettek semmilyen lépést a termékmegjelenítés részletes szabályozásának megal-
kotására. Ennek okát valószínűleg a filmek hazájára (Los Angelesre) jellemző erős filmes és 
televíziós lobbi és a termékmegjelenítéssel élni kívánók közötti megállapodás hiánya eredmé-
nyezheti. Azonban aki élni kívánt a termékmegjelenítéssel annak még az 1934-es törvény és 
az ’50-es években kihirdetett payola law (ld. később) szabályait kellett követnie.73

71 LEE, Sandra (szerk.): Product Placement inthe United States: A Revolution in Need of  Regulation, 26 Cardozo 
Arts and Ent. L.J. 203 2008-2009, Heinonline, 207.

72 U.S. law, 47 U.S.C. § 317
73 LEE i.m. 214
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A termékmegjelenítés alkalmazása a készítők, a szolgáltatók, és a hirdetők szempontjából is 
költséghatékony, hiszen egy filmet hetekig vetítenek a mozikban, ezt követően a televízió mű-
sorára kerül, bekerül a lekérhető műsorszámok közé, valamint a DVD illetve videotékákba. 
Ez többszöri megjelenést jelent a hirdetőnek mindössze egyszer teljesített ellenszolgáltatásért. 
A műsor készítői, műsorszolgáltatói oldalról vizsgálva pedig egyértelműen költségcsökkentő 
tényezőként könyvelhetik el a műsorszámok, filmek készítése során.

Másodsorban, ha a hirdetők oldaláról kerül megvizsgálásra a termék elhelyezése, megálla-
pítható, hogy versenyképesség szempontjából előnyösebb termékmegjelenítéssel élni, mint a 
klasszikus televíziós reklámmal, hiszen az adott műsorszámban az adott termék tekintetében 
nincs konkurencia a hirdetőre nézve.

Továbbá szintén a termékmegjelenítés alkalmazása mellett szól, hogy a szórakoztató mű-
sorszámok, mozifilmek, televíziós show műsorok esetén könnyebben meghatározható a cél-
közönség, így a hirdetőnek is könnyebb eljuttatni a termékét az általa kiválasztott körnek.

Végül fontos megjegyezni azt a tényt is, hogy a néző az elhelyezett terméket reális élethely-
zetben látja, észleli a pozitív és a negatív oldalát is az adott terméknek, nem úgy, mint egy 
televíziós reklámban, ahol csak a termék pozitív oldalát jelenítik meg. 

Szintén motivációs tényező lehet egy néző számára, ha a kedvenc színésze vagy karaktere 
használ egy adott márkát, mert ezáltal meggyőzi a nézőt arról, hogy érdemes azt választania. 

A hirdetők alapvetően a fent említett tényeken kívül azért használják előszeretettel a ter-
mékmegjelenítést, mert a reklám (az USA-ban a reklám egy fajtájának minősül a termékmeg-
jelenítés) ezen formája megoldást jelent a „reklámkerülés” jelenségére. 

2. „Payola law” avagy a megvesztegetési törvény

A termékmegjelenítés szabályainak ismertetéséhez szükséges a „payola law”74 lényegi is-
mérveinek bemutatása. A termékmegjelenítés igen elterjedt volt már az 1950-es években is 
az USA-ban, főleg a rádiós műsorszámokban. Ekkoriban a támogatásokat nem hozták nyil-
vánosságra a rádióadást követően, így a hallgatóság nem tudott arról, hogy mi miért kerül 
adásba. Egy kongresszusi vizsgálat a rádiós iparág ellen azonban alapjában megváltoztatta a 
rádiós műsorszórást. A nyomozás során kiderült, hogy a rádiós műsorvezetők (dj-k) rend-
szeres kenőpénzt kaptak a lemezkiadóktól, hogy cserébe sűrűbb időközönként játsszák le az 
általuk kiadott zeneszámokat. Az eset után az ilyen jellegű „támogatás” illegális lett és az ilyen 
és ehhez hasonló eseteket „payola law”-nak – megvesztegetési törvénynek – nevezik.75Ez nyi-
totta fel mind a kormány, mind az FCC szemét arra, hogy nagyobb figyelmet kell fordítaniuk 
a rádiós és televíziós szórakoztató iparágra.

3. A Szövetségi Kommunikációs Bizottság76

Alapvetően a Federal Communications Commission (Szövetségi Kommunikációs Bizott-
ság, a továbbiakban: FCC) foglalkozott a termékmegjelenítés kérdéskörével. A bizottság fel-
adata a törvények értelmében a rádió, a televízió, valamint minden egyéb kommunikációs és 
hírközlő hálózat szabályozása és állami felügyelete.

74 C.F.R. § 73.1212 (2007).
75 LEE i.m. 224.o.
76 http://www.fcc.gov/what-we-do, (2012.10.01.)
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Az FCC-t a Kommunikációs törvény hozta létre. Az FCC egy olyan ügynökség, amely 
független az USA mindenkori kormányától és a Kongresszusnak tartozik felelősséggel. Fela-
data a televízió, a rádió, valamint minden egyéb kommunikációs hírközlő hálózat felügyelete 
és szabályozása. Mivel az FCC felelős a nemzeti (államok közötti) és nemzetközi televíziós, 
rádiós, szatellit és kábel televíziós kommunikációért, így az FCC hatáskörébe tartozik az a fel-
adat is, hogy létrehozzon egy elfogadható új szabályozást a termékmegjelenítés és a támogató 
megjelenítésével kapcsolatban. Azonban jelentős számú szakirodalom és tudományos cikk77 
bírálja az FCC-t, hiszen mind a mai napig nem alkotta meg ezt a szabályozást. 

4. A termékmegjelenítésre jelenleg vonatkozó szabályok

Vizsgálatom alapját alapvetően a televíziós műsorszámok esetén történő termékmegjele-
nítés alkalmazási szabályai képezik, hiszen a mozifilmes termékelhelyezés teljes mértékben a 
már korábban említett specializált reklámügynökségek, a hirdetők és a filmstúdiók között dől 
el hosszas lobbi tevékenységet követően, valamint a filmes termékmegjelenítés alapvetően 
engedélyezett.

Az USA-ban a termékmegjelenítés a televíziós műsorszámokban is engedélyezett. Ez már 
alapjaiban különbözik az Uniós szabályozástól, hiszen ott a termékmegjelenítést negatívan 
határozzák meg, azaz tiltott és csak a kivételek esetében lehetséges. Az USA-ban ez a szabály 
ellentétes, tehát a termékmegjelenítés engedélyezett, és meghatározzák azon kivételeket, ami-
lyen esetben viszont tiltott. Két ilyen esetkört fogalmaz meg a jogalkotó.

A korábban már említett „payola law” alapján az FCC kötelezi a hálózatokat és a műsor-
szolgáltatókat, hogy fizetett termékmegjelenítés esetén közzé kell tenniük a műsor támogató-
it, ha ennek nem tesz eleget a műsorszolgáltató, akkor termékmegjelenítés tiltottnak minősül. 
A kivételek közé tartoznak az adományozott termékek, a termékelhelyezésért járó jelképes 
ellenszolgáltatás, vagy ha a termékelhelyezés célja a valóság ábrázolása, ebben az esetben nem 
kötelező a támogató közzététele.

A második kivétel az általános szabály alól a dohányipari cégekre vonatkozik. A „Minneso-
ta Settlement”(Minnesota Egyezség) az, amely először határozott arról, hogy a dohányipari 
cégek termékei nem élhetnek termékmegjelenítéssel filmekben. Ehhez az egyezményhez csat-
lakozott több dohányipari cég és az összes állam, így alapját képezve annak a főszabálynak, 
hogy dohányipari termékek nem élhetnek a reklámozás ezen formájával.78

A Kommunikációs törvény 317-es szakasza meghatároz bizonyos szabályokat, amelyeket a 
termékmegjelenítés esetén is alkalmazni kell. A szakasz deklarálja, hogy a műsorszolgáltató-
nak kötelessége nyilvánosságra hozni az összes olyan pénzösszeget, szolgáltatást vagy egyéb 
forgalomképes ellenértéket, amit a részére fizettek vagy ígértek a termékmegjelenítésért cse-
rébe. Ebből kifolyólag, ha a termékmegjelenítés ingyenesen vagy jelképes összegért történik, 
a műsorszolgáltatót nem terheli az előbbiekben említett kötelesség. 

A műsorszolgáltatóknak továbbá elvárható gondosságot kell tanúsítaniuk azzal kapcsolat-
ban, hogy elég információt szereznek alkalmazottaiktól (valamint minden olyan embertől, 
akivel direkt módon üzletelnek a műsorszolgáltatással kapcsolatban) a termékmegjelenítés fel-
tételeként meghatározott kötelesség teljesítéséhez, azaz a megfelelő módon közzétett támoga-
tásról, támogatókról. A törvény előírása alapján az, hogy megfelelően azonosítható legyen a 

77 LASAR, Matthew: Reform groups want FCC to take on product placement epidemic, 2008. http://arstechnica.
com  (2012.10.12.)

78 LEE i.m. 214.
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műsorszámban a támogató, hirdető a műsorszolgáltatót terheli [317 (a) 1]. Az FCC fenntartja 
azt a jogát, hogy ha az adott termékmegjelenítés a 317-es szakaszban foglaltaknak nem felel 
meg, akkor felmondhatja a támogatási szerződést a felek között. Összegezve a 317-es szakasz 
meghatározza az általános kereteit a támogatók azonosításának, de a szélesebb körű értelme-
zést meghagyja az FCC részére.

Ugyanezen törvény 507-es szakasza kimondja, hogy az, aki ellenértéket szolgáltat vagy fo-
gad el a termékmegjelenítéssel kapcsolatban, köteles nyilvánosságra hozni ezt az ügyletet az 
adott műsorszolgáltatónál. Fontos kiemelni, hogy a törvény ezen szakasza alapvetően a fele-
lősség felől közelíti meg a támogatás nyilvánosságra hozatalának kérdését, amíg a 317-es sza-
kasz általánosan fogalmazza meg, hogy a felek kötelesek a nyilvánosságra hozni a támogatás 
tényét. Tulajdonképpen a törvény ezen fordulata biztosítja azt, hogy mind a hirdető mind a 
műsorszolgáltatói oldalról biztosítva legyenek a törvény által előírt kötelezettségek, hiszen ha 
a támogatás (a termékmegjelenítésért adott ellenérték) nem kerül megjelenítésre, az mindkét 
felet egyenlő mértékben terheli. Azonban ha ezt a szabályozást a felek nem tartják be, az 
komoly szankciókat von maga után. Lehetséges büntetésként kiszabható minimum 1 év bör-
tönbüntetés illetve minimum 10 000 dollár pénzbírság is.

5. Az FCC által kihirdetett általános alkalmazási szabályok79

A Kongresszus tanácskozása során meghatározta azt, hogy az FCC hatásköre és kötelessé-
ge létrehozni egy olyan szabályozást a termékmegjelenítéssel és támogatással kapcsolatban, 
amely egyértelműen tisztázza a támogatói azonosíthatóság követelményeit.

Ez alapján az FCC kihirdette az általa készített alkalmazási szabályokat, amelyek alapvetően 
a 317-es szakaszon valamint a Code of  Federal Regulations-ön (Szövetségi Törvénykönyv)80 
alapul. Ezek alapján:

„Ha egy televíziós műsorszolgáltató állomás közvetít olyan terméket, amelyért pénzt, szol-
gáltatást vagy más forgalomképes ellenértéket – direkt vagy indirekt módon – kap vagy az 
adott csatorna ígéretet fogad el bizonyos ellenérték későbbi teljesítésére, a műsoradásba kerü-
lésének idejében az alábbiakat kell közzé tennie a műsorszolgáltatónak:
•	 Az adott termék részben vagy egészben szponzorált, fizetett vagy szolgáltatott, és
•	 ki a hirdető – vagyis, hogy ki fizetette, szolgáltatta vagy szponzorálta a megjelenését a 

műsorban”81

Ugyanúgy, mint ahogy a Kommunikációs törvény, az FCC szabályozása sem kötelezi a 
műsorszolgáltatót arra, hogy megjelenítse az adott támogatót, ha a termékmegjelenítés ingye-
nesen vagy jelképes ellenértékért cserébe történt, hacsak a termék feltűnően nem illeszkedik 
a műsor dramaturgiájába.

Kiemelendő a szabályozásban, hogy az FCC által előírt azonosíthatóságnak a támogató va-
lós énjét kell fednie. A műsorszolgáltatónak megfelelő gondossággal kell eljárnia a támogató 
személyének meghatározásában minden ellenszolgáltatással járó ügylet esetén. Ez azt jelenti, 
hogy amennyiben a hirdető, támogató ügynökségen keresztül lép kapcsolatba az adott műsor-
szolgáltatóval, akkor is az eredeti hirdetőt, támogatót kell feltüntetnie a műsorszolgáltatónak, 
nem pedig az ügylet lebonyolításával megbízott ügynökséget.

79 LEE i.m. 213.
80 http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?collectionCode=CFR , (2012.09.20.)
81 C.F.R. 73§ 1212
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Továbbá az FCC azt is kiemelte – hasonlóan az AVMS irányelvhez – hogy a nézőket meg-
felelően tájékoztatni kell arról, hogy a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és az előző-
ekben említett azonosíthatóság kérdése is a nézők informálása miatt szükséges.82 Itt kiegészítő 
szabályok is megfogalmazásra kerültek, hiszen nem egyértelműen derül ki a szabályozásból, 
hogy mi minősül megfelelő azonosíthatóságnak. Például a műsorszolgáltató nem tesz eleget a 
támogatói azonosíthatóság követelményének, ha csak a támogató telefonszámát tünteti fel a 
műsorszámban, a támogató kihirdetésének az átlag nézőnek érthető nyelven kell megjelennie, 
ha több támogató szerepel a műsorszámban, akkor mindegyiknek meg kell jelennie a hirdet-
ményben. Ezen felül olyan betűmérettel kell megjeleníteni a képernyőn, amelyik alkalmas 
arra, hogy könnyen kiolvasható legyen, és megfelelő ideig kell feltüntetni, azaz ameddig az 
átlagnéző különösebb nehézség nélkül könnyen elolvashatja.83

További vitatott kérdés, hogy mi minősül megfelelő kihirdetésnek. Az FCC véleménye alap-
ján nem elegendő megemlíteni, hogy XY támogatta a műsorszámot, hanem ki kell emelni, 
hogy a műsor kifejezetten az adott hirdető támogatásával jött létre. 

6. Konklúzió az Egyesült Államok szabályozásról

Egyértelműen kijelenthető, hogy a termékmegjelenítés, mint a kereskedelmi közlemény 
egyik fajtája jelen van az USA-ban. A szabályozása azonban sok helyen igen zavaros, nehezen 
elkülöníthető az egyéb kereskedelmi közlemények szabályozásától. A termékmegjelenítés le-
hetőségével élő hirdetőket is támogatónak nevezik az adott jogforrások, így ez a két fogalom 
meglehetősen összefonódott a tengerentúlon. 

Mivel a termékmegjelenítés történeti gyökerei az Egyesült Államokra vezetnek vissza, így 
magától értetődőnek tűnik, hogy egy részletes, letisztázott, könnyen alkalmazható szabá-
lyozással találkozhatunk a jogforrásokat megvizsgálva. A szakma 2008 óta várja a termék-
megjelenítés egységes szabályozását az FCC-től, ám megvizsgálva a jelenlegi tevékenységét a 
Bizottságnak, kijelenthető, hogy a közeljövőben nem valószínű, hogy elkészül. Néhány szak-
irodalom84 kifejezetten az EU által létrehozott AVMS irányelvet tartja megfelelő példának, 
és véleményük szerint az USA-nak is az irányelvhez hasonló szabályozást kellene kialakítani.

VI. Termékmegjelenítés a gyakorlatban

A dolgozat ezen fejezete alapvetően azt kívánja bemutatni, hogy a korábbiakban ismertetett 
törvényi rendelkezések hogyan alkalmazhatóak a gyakorlatban. Vizsgálatom alapját a Magyar-
országon – nézettség alapján – a két legnagyobb kereskedelmi csatorna termékmegjelenítést 
tartalmazó műsorai adják. 

Gyakorlati jelentősége az általam vizsgált témának abban mutatkozik meg, hogy a jelen-
legi televíziós szokások vizsgálata során egyre nagyobb mértékben figyelhető meg a nézők 
„reklámkerülő” magatartása. Az internetalapú tévék és a lekérhető médiaszolgáltatások elter-
jedésével a televíziónéző egyszerűen áttekerheti a klasszikus reklámblokkot. A reklámszakem-

82 47 U.S.C. §317
83 LEE i.m. 217. Application of  Sponsorship Identification Rulesto Political Broadcasts, Teaser Announcements,  

Governmental Entities and Other Organizations, 66 F.C.C.2d 302, 303 (1977).
84 WIMMER, Kurt – LIEBERTHAL, Keith: What Yankee Lawyers Need to Know About European Telecommu-

nications, 2002-2003. www.heinonline.com (2012.09.20)
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berek és a különböző marketing cégek egyre inkább szembesülnek a „reklámkerülés” prob-
lematikájával. A korábbi analóg tévéadások korszakában a tévénézők körülbelül 20-30%-a 
elkapcsolt az adott csatornáról, de sokan csak egyszerűen felálltak a készülékek elől (torontói 
kutatók kimutatták, hogy a reklámblokkok alatt rendszeresen mérhetően megemelkedett a 
vízfogyasztás, hiszen ilyenkor a nézők vagy a konyhát vagy a fürdőszobát vették igénybe) a 
reklámblokkok alatt. Jelenleg ez a szám jelentősen nagyobb, így szükségessé vált egy olyan 
reklámozási technika engedélyezése, amely lehetőséget biztosít a termékek műsorban való 
feltüntetésére. 

Ebből kifolyólag szabályozta az EU a termékmegjelenítés kérdéskörét az általa 2010-ben ki-
adott AVMS irányelvben. Az irányelv lehetőséget biztosít a tagállamok részére a termékmeg-
jelenítés alkalmazására bizonyos korlátok között. Az Mttv. is implementálta az uniós irányel-
vet, és így vele együtt a termékmegjelenítést is lehetővé téve. A termékmegjelenítés a törvény 
2011. január 1-i hatálybalépését követően először a legfőbb két magyar kereskedelmi csatorna 
a TV2 és az RTL Klub képernyőin jelent meg. A Médiatanács által készített tanulmány – rend-
szeres műsorfigyelés és mintavétel alapján – az általuk tapasztalt termékmegjelenítési gyakor-
latot elemzi. Mindkét kereskedelmi csatorna esetében a termékmegjelenítés először az általuk 
2012 januárjában már sugárzott „valóságshow”-kban jelenik meg. A valóságshow műfaja úgy-
mond tökéletes táptalaja a termékmegjelenítés bevezetésének és a termékmegjelenítéssel való 
kísérletezésnek a csatornák számára, hiszen a jogi szabályozás alapján megállapítható, hogy a 
műsor szórakoztató műsorszám, amely nem kifejezetten tizennégy év alattiaknak készült így 
törvényi akadálya nincs az ezen típusú kereskedelmi közlemény alkalmazásának.85

Szintén a valóságshow-kban való alkalmazás mellett szól az az érv is, hogy alapvetően ezek 
a műsorszámok az otthoni környezetet idézik, így dramaturgiai szempontból könnyebb a 
termékeket elhelyezni a műsorszámokban, mint egyéb műsortípusoknál. Alapvetően pont az 
otthoni környezet nyújtotta adottságok miatt, a Valóvilág című RTL Klubon sugárzott mű-
sorra jellemző volt, hogy a megjelenített termékek legnagyobb részét az úgynevezett FMCG86 
termékek tették ki. 

1. A Való Világ vizsgálata

A Médiatanács tanulmánya a fent említett műsort 2011 októberétől decemberéig vizsgálta 
első körben. Ezen időszak alatt 2039 termék került megjelenítésre a műsorszámban, napi 
átlagban ez körülbelül 21 terméket jelentett. Egy átlagos héten 35 különböző márka termékei 
jelentek meg a képernyőn, bár volt olyan eset, amikor ez a mutató 49-re kúszott fel. A ki-
emelkedő adatok alapvetően a műsor szerkesztői kreativitásnak köszönhetők, mivel tematikus 
heteket szerveztek, ezáltal megnyitva a lehetőséget többféle márka, termék megjelenésére, 
esetlegesen olyan termékek megjelenésére is, amely alapvetően az otthoni környezetben nem 
lehetett volna megjeleníthető (pl.: sporthét, jótékonysági hét, stb.). Összességében a három 
hónapos mintavételi időszak alatt 182 különböző márkát regisztráltak. Ez a szám kiemelkedő 
a termékmegjelenítés gyakorlatában és azt mutatja, hogy az adott műsorszám készítő kellően 
kihasználták az új „reklámozási módszer” adta lehetőségeket, ezáltal csökkentve a műsor el-
készítésével járó költségeket. 87

85 Ajánlás i.m. 5.
86 Fast moving consumer goods, azaz gyorsan forgó fogyasztási cikkek.
87 Ajánlása i.m.7.
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A Médiatanács többféle szempontból vizsgálta a termékek megjelenését a műsorszámok-
ban, megkülönböztetett vizuálisan és verbálisan feltűnő terméket valamint aktív illetve passzív 
termékelhelyezést. A valóságshow-t inkább a vizuális és passzív termékmegjelenés jellemezte, 
számokban kifejezve körülbelül a megjelent termékek 80%-ra ez volt a jellemző (körülbelül 
1541 termék). Passzív elhelyezésnek minősül, amikor a termék dramaturgiai szempontból bír 
jelentőséggel, csak a háttérben fellelhető, míg aktív elhelyezés esetén az adott termék a cse-
lekmény középpontjába kerül. Aktív elhelyezést 610 alkalommal regisztráltak és kiemelendő, 
hogy elsősorban ruházati termékek voltak ezek a megjelenések.88 Összességében a tanulmány-
ból kitűnik, hogy az RTL klub megfelelően kihasználta a termékmegjelenítés nyújtott előnyö-
ket és viszonylag kevés esetben történt szabályszegés a csatorna részéről.

2. Az Összeesküvők

A másik kereskedelmi csatorna által közvetített valóságshow is az Médiatanács vizsgálata 
alá került szintén ugyanazon időszak alatt. A mintavételi időszakban 78 különböző márka 
megjelenését és összességében 490 termékmegjelenítést regisztrált a hatóság.89 Már ezek a 
számok is mutatják, hogy a Tv2 kevésbé sikeresen alkalmazta az új „reklámozási technikát”. 
A szerkesztők nem törekedtek arra, hogy minél szélesebb spektrumú terepet biztosítsanak a 
hirdetőknek, tematikus hetek nem kerültek szervezésre, ezáltal korlátozva a megjeleníthető 
termékek típusát.

A konkurens csatornával ellentétben itt többszöri alkalommal került sor verbális termék-
megjelenítésre, hiszen minden huszadik termék verbálisan jelent meg. „Felmerült azonban 
a gyanú, hogy a műsor szerkesztői túlságosan nagy erőkkel próbálták a történések részévé 
tenni az adott magazint (Blikk), és ezzel már a törvény adta kereteket feszegették. A verbális 
üzenetek szerepeltetése a szerkesztők nagyobb figyelmét igényelte volna, mivel szóbeli utalás-
sal könnyebb az életszerűség határán átlépő, indokolatlan hangsúlyt irányítani egy termékre, 
amely megvalósíthatja a burkolt reklámra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését.”90

Azonban kiemelendő, hogy a Való Világhoz képest, az aktív és a passzív megjelenítést job-
ban sikerült összhangba hozniuk, körülbelül 43% volt az aktív megjelenések száma szemben 
a 20%-os aktív megjelenéssel.

Összességében mindkét valóságshow próbálta kihasználni a termékmegjelenítés nyújtotta 
lehetőségeket, hiszen viszonylag nagy terhet vállalnak át így a hirdetők a műsorok költségve-
tésből. 

3. Egyéb műsorokban történő megjelenés

A valóságshow-k alatt szerzett tapasztalatokra alapozva azt realizálták, hogy a tematikus 
műsorok szintén kiváló táptalajt jelentenek a termékmegjelenítés alkalmazására. Elsősorban a 
saját készítésű, illetve a megbízásra készülő műsorok esetében éltek a kereskedelmi közlemény 
ezen formájával. „Az RTL Klubon összesen 263 márka képviseltette termékeit, vagyis egy 
márka átlagosan 5,1 alkalommal tűnt fel a csatorna műsoraiban. A TV2 programjaiban 270 

88 Médiatanács: A termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban, 8-9.
89 Uo.
90 Médiatanács: A termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban, 10.
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különböző márkát regisztráltunk, amelyek átlagosan ugyancsak 5,1 alkalommal voltak látha-
tóak a képernyőn a vizsgált időszakban.”91

Ezek a számok is azt mutatják, hogy mindkét csatorna előszeretettel alkalmazza ezt a pro-
motálási technikát. 

4. A termékmegjelenítésre felhívó felirat alkalmazása

A Médiatanács nemcsak gazdaságilag és statisztikailag elemezte ki a termékmegjelenítés 
alkalmazását, hanem az alkalmazási szabályok betartása szempontjából is. Általánosságban 
mindkét csatornára elmondható, hogy többször írják ki a Médiatanács ajánlásában közzé tett 
kötelező feliratot, mint ahányszor ténylegesen termékmegjelenítésre kerül sor. A felirat jelen-
létét folyamatosan ellenőrizte a hatóság, valamint annak tényét is, hogy amikor jelen volt a fel-
irat, történt-e tényleges termékmegjelenítés. A következő táblázat ezen adatok feldolgozásával 
mutatja meg az előbb említett arányt.

A feliratozás valamint a tényleges termékmegjelenítés viszonya1

Vizsgált 
műsorok 

száma

Termék-
megjelenítésre 

felhívó felirattal 
rendelkező 

műsorszámok 
aránya

Termék-
megjelenítést 
tartalmazó 

műsorszámok 
aránya

Eltérés 
(különbség)

RTL 
Klub

január 111 68,5% 51,3% 17,2%
február 96 69,8% 29,2% 40,6%
március 60 81,78% 41,6% 40,1%

RTL Klub átlag 73,3% 40,7% 32,6%

TV2
január 60 96,6% 65,0% 31,6%
február 63 80,9% 50,8% 30,1%
március 53 77,3% 69,8% 7,5%

TV2 átlag 84,9% 61,8% 23,1%

A Médiatanács vizsgálata kimutatta, hogy a műsorok nagyrészt alapvetően saját maguk be-
biztosítása miatt feliratozzák a műsorszolgáltatók, nem pedig tényleges termékmegjelenítés al-
kalmazása miatt. Azonban kiemelendő, hogy ez a túlzott óvatosság nem feltétlenül kifizetődő, 
hiszen az Médiatanács véleménye szerint: „a felhívó felirat indokolatlan használata alkalmas 
lehet arra, hogy félrevezesse a nézőket a műsor tartalmát illetően, valamint csökkentse a rek-
lámozás ezen kevésbé direkt formájával szembeni rezisztenciát.”92

5. Szabálytalanságok

Természetesen egy új kereskedelmi közlemény alkalmazásával történnek szabálytalanságok 
is. A hatóság a rendszeres műsorkövetés miatt a 2011-es műsorszámokban alkalmazott hibás, 

91 Médiatanács: A termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban, 12.
92 Uo.
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azaz nem szabályszerű termékmegjelenítés miatt 500.000 forint kötbér megfizetésére kötelez-
te az RTL Klub médiaszolgáltatót.93

Ezen felül a termékmegjelenítésre felhívó felirat elmaradása a 2012 első negyedévében há-
rom alkalommal történt meg az RTL Klubnál. Mindhárom alkalommal egy művészeti, kultu-
rális hírmagazin műsorszámban (Reflektor) mind a műsorszám elején, mind a végén elmaradt 
a felirat közlése. Azonban a Médiatanács megállapította, hogy véletlenszerű szabályszegés 
történt nem pedig szándékos, hiszen a többi műsorszám teljes mértékben megfelelt a szabá-
lyozásnak. Az alábbi három esetben történt a szabályszegés:
•	 2012.01.09-én a szponzorfal a hírességek mögött márkajelzést tartalmazott,
•	 2012.01.10-én a sportmez megjelenítése márkajelzéssel történt,
•	 2012.02.21-én a sportmez megjelenítése márkajelzéssel történt ismételten.94

A TV2 esetén a jogsértések száma ezen időszak alatt nyolcszor fordult elő. Minden esetben 
saját készítésű sportműsorszám esetén maradt el a feliratok megjelenése. A Bajnokok Ligája 
Összefoglaló és a Bajnokok Ligája Magazin című műsorszámok alatt minden alkalommal 
elfelejtette felhívni a termékmegjelenítésre a néző figyelmét a műsorszolgáltató, pedig több 
márka inge hangsúlyos megjelenését tartalmazta. Ezen felül még két további műsorszámnál 
észlelt a hatóság szabálytalanságot:
•	 2012.01.14-én a Top Speed Motorsport magazin versenyautók és egyéb szponzormár-

kák megjelenítését tartalmazta,
•	 2012.01.05-én a Sí kalandjárat című műsorszám több sport márkajelzést tartalmazott,
•	 2012.02.21-én,2012.02.25-én, 2012.03.13-án a BL Összefoglaló sportmárkák és támoga-

tók megjelenítését tartalmazta,
•	 2012.02.25-én a Tűsarok című műsorszám autó márkajelzéseket tartalmazott,
•	 2012.03.17-én BL Magazin sportmárkák és támogatók megjelenítését tartalmazta.95

Az összes termékmegjelenítést számolva látható, hogy mind a két műsorszolgáltató által 
elkövetett jogsértések burkolt reklámozáshoz vezettek. Arányaiban, ahány műsorszámban és 
ahányféle márka megjelenítésére került sor az Mttv. hatálybalépése óta a fentebb leírt szabály-
talanságok – véleményem szerint – még elfogadhatónak minősülnek.

Konklúzió

Összességében három különböző állam joganyagának vizsgálatát követően arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy az AVMS irányelve megfelelő keretet ad a tagállamok számára a 
kereskedelmi közlemények, azon belül is a termékmegjelenítés szabályozásához. Az irányelv 
szabályozási rendszere megfelelően idomul a folyamatosan fejlődő médiaszolgáltatásokhoz és 
az újonnan megjelenő reklámozási technikákhoz is. Ezen felül az irányelv egyértelműen ki-
emeli, melyek azok a védendő értékek, amelyeknek a tagállami joganyagban is kellő figyelmet 
kell kapniuk az egyes kereskedelmi közlemények esetében. Az irányelv a termékmegjelenítés 
tekintetében is minimumszabályozást követ, megadva ezzel a tagállami jogalkotók számára a 
részletesebb szabályozás kialakításnak lehetőségét.

93 Médiatanács: A termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban,7.
94 Médiatanács: A termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban,21
95 Médiatanács: A termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban.22.
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A két tagállam joganyagának vizsgálata során megfigyelhető az AVMS irányelv erős domi-
nanciája és ebből kifolyólag a szabályozások között könnyen párhuzam vonható. Alapvetően 
a francia és a magyar szabályozási is megtartotta az EU által meghatározott „minimalista” 
irányt. Mindkét tagállam, csak az általa szükségesnek vélt mértékben alkalmazott szigorúbb 
szabályozást az irányelvnél. 

A jelenlegi magyar szabályozás véleményem szerint egyszerű és könnyen alkalmazható 
szabályrendszert állít fel. A törvény esetleges hiányosságait a Médiatanács által közzétett 
ajánlás majdnem teljes mértékben lefedi. Az alapvető védendő értékek mellett megvalósul-
nak a termékmegjelenítés előnyei is. Azonban a nézők tájékoztatásának szabályai tekinteté-
ben, úgy gondolom a franciák által felállított piktogramos jelzés egy megfontolandó tényt 
vet fel. A nézők tájékoztatásának kötelezettségéből kiindulva megfelelő tájékoztatásnak 
minősül-e, ha a termékmegjelenítés ténye, csak a műsorszám adott szakaszaiban tűnik fel, 
ahelyett, hogy a néző a képernyőn állandóan jelenlévő piktogram segítségével folyamatos 
tájékoztatást kapna. 

Mivel a nézők tájékoztatását az irányelv is külön deklarálja így véleményem szerint a ma-
gyar szabályozás finomíthatná a jelenleg hatályban lévő szabályokat a nézők tájékoztatására 
vonatkozóan. Meglátásom szerint a termékmegjelenítést tartalmazó műsorok tekintetében 
indokolt lenne a termékmegjelenítést jelző piktogram folyamatos használata a műsorszám 
alatt. Gyakorlatban történő alkalmazását is kivitelezhetőnek találom, hiszen a kiskorúak vé-
delmében alkalmazott korhatár-besorolást jelző piktogrammok alkalmazását is elfogadta mára 
a közönség. 

A termékmegjelenítés alkalmazásának lehetőségével gazdasági szempontból a műsorkészí-
tők igen nagy finanszírozási lehetőséghez jutottak, azonban a termék létrehozásától a képer-
nyőn való megjelenésig igen hosszú folyamat vezet. Az USA-beli gyakorlat alapján javasolnám 
hazánkban is hasonló specializált ügynökségek kialakítását, amelyek csak és kizárólag a ter-
mékmegjelenítés kérdéskörével foglalkoznak. Természetesen itt nem csak televíziós termék-
megjelenítésről, hanem a mozifilmes megjelenítésről is vélekedem. Mivel hazánkban egyre 
több nagy költségvetésű külföldi filmet forgatnak, így az említett ügynökségek létrehozásá-
val lehetősége nyílna a külföldi közönségnek a magyar piac termékeit is megismerni, amely 
hosszú távon akár az ország GDP-jére is hatással lehet. Természetesen ez inkább gazdasági 
jellegű javaslat, azonban jelen ügynökségek létrehozását és működését állami felügyelethez 
kötném. Az NMHH létrehozhatna egy erre specializált tanácsot, amelynek működési költsé-
ge a megkötött reklámszerződések bizonyos százaléka fedezné. Ezen rendszer kialakításával 
megelőzhető lenne egy adott cég monopolhelyzethez jutása és ez által lehetősége lenne minél 
több magyar terméknek betörnie a nemzetközi piacra.

A dolgozatom témaválasztását követően arra gondoltam, hogy az Egyesült Államokból 
veszek mintát az európai alkalmazásra, azonban kutatásaim során körvonalazódott, hogy 
ami a termékmegjelenítés szabályozását illeti az AVMS irányelv szabályozása sokkal cizel-
láltabb, mint az USA gyakorlati szabályai. Végül arra a következtetésre jutottam – több 
amerikai szakirodalommal egyet értve – hogy a termékmegjelenítés szabályozásának elké-
szítésekor alapvetően az FCC- nek kellene mintát vennie az AVMS irányelv szabályozási 
megoldásáról.
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Lukács Adrienn

A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, 
különös tekintettel a munkahelyi kamerákra

Helyezés: II. díj (Munkajog tagozat)
Témavezető: Dr. Hajdú József, tanszékvezető egyetemi tanár

I. Összefoglaló

A munkahelyi ellenőrzésnek számos eszköze létezik, ezek közé tartozik a munkavállalók 
kamerás megfigyelése. A téma aktualitását az adja, hogy napjainkban minden fajta munkavál-
lalót megfigyelnek valamilyen módon, ehhez pedig egyre gyakrabban alkalmaznak kamerákat. 
Az alapvető problémát az jelenti, hogy alkalmazásuk során sérülnek a munkavállalók alapjo-
gai. Emellett problémát jelent még, hogy a munkaviszony hierarchikus jellegéből adódóan a 
munkavállalók sokkal kevésbé tudják védeni ezen jogaikat, így fokozott védelemre szorulnak 
a munkáltató ellenőrzési joga gyakorlása során.

Dolgozatom célkitűzése annak vizsgálata, hogy a munkahelyi kamerás megfigyelés hogyan érinti 
és mennyire sérti a munkavállalók magánszféráját, személyes adatok védelméhez való jogát. Célom 
ismertetni a probléma jelentőségét és mibenlétét, valamint kifejteni, hogy miért fontos a munka-
vállalók magánszférához való jogának tiszteletben tartása. Kutatásom során azt vizsgáltam, hogy 
a jelenlegi helyzet megfelelő-e, vagy indokolt lenne-e a kamerák használatának a visszaszorítása.

Dolgozatomban elsőként a kamerás megfigyelés technológiai oldalát mutatom be, majd 
ismertetem az alkalmazásuk során felmerülő alapvető jogi probléma két oldalát: a munkálta-
tói érdekeket és munkavállalói jogokat. Röviden áttekintem a nemzetközi dokumentumokat, 
majd ismertetem a jelenlegi törvényi szabályozást és adatvédelemi rendelkezéseket: a hazai 
általános és speciális törvényeket. Ismertetem a hatályos törvényt, valamint az Alkotmánybí-
róság, a korábbi adatvédelmi biztos, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság véleményeit, állásfoglalásait.

Kutatásom eredményeként arra a következtetésre jutottam, hogy a kamerák munkahelyi 
ellenőrzés céljából történő használata túlzott mértékben avatkozik be a munkavállalók ma-
gánszférájába, valamint sérti a személyes adatok védelméhez való jogukat. Alkalmazásukat 
a jelenleginél szigorúbb feltételekhez kell kötni, használatukat csak ténylegesen indokolt és 
kivételes helyzetben szabad megengedni. Álláspontom szerint a jelenlegi hatályos jogi szabá-
lyozás nem nyújt megfelelő védelmet a munkavállalók számára. A meglévő általános törvé-
nyen felül szükség lenne egy speciális törvényi szabályozásra, amely pontosan és átláthatóan 
szabályozza a munkahelyi ellenőrzéseket. Ennek megalkotása során figyelemmel kell lenni az 
alapvető jogi konfliktusra: a munkáltató gazdasági érdekének és a munkavállaló személyiségi 
jogainak az ütközésére. Mindkét oldalon jelentős érvek hozhatóak fel, a szabályozás során 
ezen érdekek és alapvető jogok közötti egyensúlyt kell érvényre juttatni. A dolgozat befejező 
része ezeket a de lege ferenda javaslatokat tartalmazza.
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II. Bevezetés

Dolgozatom célja annak vizsgálata, hogy a munkahelyi kamerás megfigyelés hogyan érinti, 
és mennyire sérti a munkavállalók magánszféráját, ezen belül a személyes adatok védelméhez 
való jogát; valamint választ találni arra a kérdésre, hogy a jelenlegi szabályozás megfelelő vé-
delmet biztosít-e, vagy indokolt lenne-e a kamerák alkalmazásának visszaszorítása. A dolgozat 
2012. november 29-én került lezárásra. Annak érdekében, hogy a fenti kérdésekre válaszolni 
tudjak, először magát a megfigyelést kell bemutatnom. A munkahelyi megfigyeléssel kapcso-
latosan a munkáltatónak számos eszköz áll a rendelkezésére: e-mailek ellenőrzése, telefonos 
beszélgetések rögzítése, interaktív kitűzők alkalmazása, stb. A kamerák alkalmazása is az el-
lenőrzés esetei közé tartozik. A kamerás megfigyelések kétféle szempontból vizsgálhatóak: 
jogi és technológiai szempontból. A dolgozatomban a hangsúlyt a jogi oldalra helyeztem, 
azonban ennek ismertetése előtt szükséges pár szót szólni a kamerás megfigyelés technikai 
megvalósulásáról.

A technológiai oldalt nézve megállapítható, hogy a kamerás megfigyelések a technológia 
fejlődésével egyre könnyebbé, fejlettebbé és olcsóbbá váltak, így megnőtt a magánszférába 
való beavatkozásnak a veszélye.1 Mára már a munkahelyeken is elterjedt a kamerák használata: 
napjainkban már mindenfajta munkavállalót ellenőriznek, a gyári munkásoktól kezdve a szel-
lemi munkát végzőkig.2

Kezdetben a kamerák jóval fejletlenebbek és nehezen kezelhetőek voltak, mára azonban 
szinte bármi megvalósítható általuk, mindez egyre könnyebben és olcsóbban, így egyre több 
munkáltató alkalmaz kamerás megfigyelést a munkahelyen. Amellett, hogy egyre jobb minő-
ségű felvételeket készítenek, lehetőség van éjjeli felvételek készítésére, a felvételek tárolására, 
távolból történő irányításra, hangok rögzítésére (akár hangok közvetítésére is), ráközelítésre, 
stb. Bonyolultabb funkciók is elérhetők, mint például arcfelismerés, nem és kor meghatá-
rozása, mozgásérzékelés, meghatározott magatartások felismerése. A kamerarendszer üze-
meltetője akár interneten vagy mobiltelefonon keresztül is megtekintheti a felvételeket, így 
a munkáltató gyakorlatilag bármikor és bárhol megfigyelheti a munkavállalóit. Megjelentek 
a rejtett kamerák,3 így az is lehetővé vált, hogy az érintett magáról a megfigyelés tényéről se 
tudjon.4

Jól látható, hogy a kamerákkal gyakorlatilag bárkit, bármikor, teljes részletességgel meg 
lehet figyelni, akár az illető tudta nélkül is, így igen súlyos lehet a magánszférába való beavat-
kozás. Orwell víziója a Nagy Testvérről technológiailag lehetségessé vált,5 a Sun Microsystems 
elnök-vezérigazgatója Scott McNealy nézete6 szerint már meg is szűnt a magánszféránk. A jog 

1 A kamerák történetéről ld.: http://oktel.hu/szolgaltatas/kamerarendszer/a-kepalkotas-alapjai/a-cctv-tortenete/ 
letöltés ideje (2012.08.13.)

2 Computers intruding on privacy in workplace- World of  Work, The Magazine of  the ILO, No. 10, December 
1994, 22. o.

3 Ld. bővebben: http://ezinearticles.com/?Hidden-Cameras---Catch-Them-Red-Handed!&id=1113306 (2012.08.31.)
4 A kamerákról bővebb információ:
 http://www.tesztplussz.hu/biztonsagi-kamerak (2012.08.13.)
 http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/home/security-cameras1.htm (2012.08.09.)
 http://oktel.hu/szolgaltatas/kamerarendszer/kamerak/kameratipusok/ (2012.08.13.)
 http://www.videosurveillance.com/cctv-technology/intro-to-cctv.asp (2012.08.13.)
 http://oktel.hu/szolgaltatas/kamerarendszer/ip-cctv/ (2012.08.13)
 http://www.videosurveillance.com/ip-video/intro-to-ip-video.asp (2012.08.13.)
5 http://www.aclu.org/technology-and-liberty/bigger-monster-weaker-chains-growth-american-surveillance-so-

ciety (2012.09.03.)
6 http://www.wired.com/politics/law/news/1999/01/17538 (2012.10.02.)
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nem hagyhatja figyelmen kívül a technológiai fejlődést, reagálnia kell az újonnan felmerülő 
változásokra, ezáltal biztosítva a személyiség védelmét.7

III. Munkáltatói és munkavállalói érdekek ütközése

A kamerás megfigyelés jogi aspektusát tekintve a kamerák munkahelyen történő alkal-
mazása során felmerülő legalapvetőbb probléma az alapvető emberi jogok és munkáltatói 
érdekek összeütközése. Konkrétan a munkavállalók magánélethez való joga (ezen belül 
pedig a személyes adatok védelméhez való joga) ütközik a munkáltató jogos gazdasági 
érdekével.8 Mindkét oldalon jelentős jogok vagy érdekek találhatók, így e két oldal közötti 
érvényesíthetőségi egyensúlyt kell megtalálni és betartani a vonatkozó szabályok megalkotása, 
illetve a megfigyelés során.

A munkaviszony alanyainak különféle jogaik és kötelezettségeik vannak. A munkáltató 
kötelezettségei a munkavállaló jogaival szoros kölcsönhatásban állnak: ami az egyik old-
alon kötelezettség, az a másik oldalon jogként jelenik meg.9 Ezen jogok és kötelezettségek 
érvényesítése mögött húzódnak meg azok az érdekek, amelyek a kamerák alkalmazását in-
dokolják. A munkáltatót foglalkoztatási kötelezettség terheli, amely a munkavállalói oldalon 
megjelenik egyrészt jogként, másrészt rendelkezésre állási kötelemként. A munkavégzés-
sel kapcsolatban a munkáltatót megilleti és terheli az utasítások adására, végrehajtására, el-
lenőrzésére vonatkozó jog és kötelezettség: a munkavállalónak ezek megvalósítása folyamán 
joga van a személyes adatai védelméhez, ugyanakkor köteles a munkáltató jogos gazdasági 
érdekét tiszteletben tartani.10 A munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyez-
tető, biztonságos munkavégzés körülményeit, a munkavállaló jogosult ezt megkövetelni tőle, 
valamint őt is terheli kötelezettség a biztonságos munkafeltételek kialakításával kapcsolatban.11 
A feleknek érdekük fűződik ahhoz, hogy a fenti jogokat és kötelezettségeket érvényesítsék, 
ezeket az érdekeket szolgálhatják a kamerás megfigyelések. A továbbiakban először a munkál-
tatók érdekeit, majd a munkavállalói érdekeket mutatom be.

1. A munkáltatói érdek

A munkáltatónak a jogos gazdasági érdekeinek érvényesítése miatt áll érdekében kamerá-
kat alkalmazni.12 A munkáltató érdekelt a minél hatékonyabb gazdálkodás, eredményesebb 
munkavégzés megteremtésében. Elsősorban neki fűződik érdeke ahhoz, hogy a gazdasági 
érdekei érvényre jussanak. A kamerák alkalmazásának a gazdasági érdek érvényesítésén belül 
több vetülete is van: a hatékonyság, a munkavédelem biztosítása, valamint bűncselekmények 
megelőzése.

7 Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis: The Right to Privacy, Harvard Law Review, 1890. 15 December, http://
faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm (2012.08.29.)

8 Hajdú József: A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2005, 20. o.
9 Hajdú József  – Kun Attila: Munkajog I., Patrocinium Kft., 2011, 144. o. (Bár a tankönyv 2011-es, az adott esetben 

fellelhető tartalmi egyezés miatt a benne leírtak jelenleg is igaznak tekintendők.)
10 Pál Lajos, Lőrincz György, Kozma Anna, Pethő Róbert: Az Új Munka Törvénykönyvének magyarázata, HVG-

Orac, Budapest, 2012, 104-107. o.
11 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2. § (2), 60. §, 61. §
12 Hajdú i.m. 20. o.
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a) Hatékonyság. A hatékonyságon belül két esetkört emelek ki. Az egyik a munkavállalók mun-
kavégzéséről való információk gyűjtése, a másik a munkafolyamatokra vonatkozó informá-
ciók szerzése.
•	 Az egyik érdek, amely miatt a munkáltató szívesen alkalmazna kamerát, a munkaválla-

lók munkavégzéséről való információ szerezése, annak megfigyelése, hogy a munkavállalók a 
munkaidejüket valóban munkával töltik-e, annyit dolgoznak-e, mint amennyit kellene. 
A munkáltató ellenőrzési jogából következik, hogy szeretne minél több információt 
szerezni a munkavállalóról, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a munkáját valóban 
elvégzi-e, azt mennyire hatékonyan teszi, valóban ő-e a legjobb, akit alkalmazhat. Ezt 
könnyedén ki tudja deríteni kamerarendszer telepítésével, hiszen így könnyedén bár-
mikor megfigyelheti a munkavállalókat, ellenőrizni tudja a viselkedésüket. A kamerák 
által mindent megtudhat a munkavállalók munkavégzéséről, és össze tudja hasonlítani 
a teljesítményüket. Ezeknek az információknak a birtokában pedig pontos képet kap-
hat arról, hogy kik azok, akik tényleg megfelelően végzik a munkájukat, és kik azok, 
akik nem, ez pedig akár értékelések, előléptetések alapjául is szolgálhat, vagy éppen a 
felvételek alapján bocsáthatnak el valakit.13 Emellett segít megelőzni a munkavállalói kö-
telességszegések bekövetkezését, elősegíti, hogy a munkavállalók megfelelő magatartást 
tanúsítsanak, mivel tudják, hogy kamerákkal figyelik őket. Mindez pedig a hatékonyabb 
gazdálkodást segíti elő.14

•	 A kamerák elhelyezése a célból is indokolt lehet, hogy a munkafolyamatok szervezésére vonat-
kozó információt nyerjen a munkáltató, és ennek segítségével minél hatékonyabbá és haszno-
sabbá tegye a munkavégzést. Érdekelt abban, hogy tudomásra jussanak a munkavégzés-
sel kapcsolatos olyan információk, amelyekkel a munkavégzést hasznosabbá teheti, hogy 
képes legyen hatékonyságnövelő eszközökkel és technikákkal növelni a teljesítményt. A 
kamerák által pedig könnyebben juthat ezen információk birtokába, mivel jóval egysze-
rűbb a felvételt/felvételeket megtekinteni, mint személyesen megvizsgálni a fejlesztésre 
szoruló felszereléseket/helyszíneket.

b) Munkavédelem. A munkáltatónak nyomós érdeke fűződik a biztonságos munkavégzés ga-
rantálásához, a munkaviszonnyal összefüggésben okozott károk megelőzéséhez. A munka-
vállalónál a kár bekövetkezhet mind a testi épségében, mind a javaiban. Az ilyen károkozá-
sokért a munkáltató objektív felelősséggel tartozik, szűk körű kimentési lehetősége van. A 
munkáltatónak a munkavállalót ért teljes kárt kell megtérítenie, mivel a munkáltató köteles 
megvalósítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülménye-
it.15 Nyilvánvalóan érdekelt abban, hogy a balesetek bekövetkezését a rendelkezésére álló 
eszközök alkalmazásával megakadályozza, vagy legalább a számukat csökkentse. A kamerák 
által a különféle balesetek gyorsabban jutnak a tudomására, így gyorsabban lehet megtenni a 
kellő intézkedéseket, ezáltal megakadályozni a kár bekövetkezését, vagy csökkenteni annak 
mértékét. Emellett a bekövetkezett balesetek rekonstruálására is használhatóak, a baleset 
okának megismerésével pedig megelőzhetővé válnak a hasonló események.

c) Bűncselekmények megelőzése. A bűncselekmények megelőzésén belül két esetcsoportot kü-
lönböztetek meg: a tulajdon védelmének biztosítását, valamint az egyéb bűncselekmények 
megelőzését.

13 http://www.freepatentsonline.com/article/SAM-Advanced-Management-Journal/21160636.html (2012.07.08.)
14 http://www.buzzle.com/articles/video-surveillance-in-the-workplace.html (2012.08.31.)
15 Pál, Lőrincz, Kozma, Pethő i.m. 258. o. A munkáltatói kártérítési felelősségről ld. bővebben: Uo. 257-283. o.
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•	  A tulajdon védelme érdekében a kamerák a rongálásoktól, lopásoktól védik a munkáltató 
által biztosított különböző felszereléseket. A munkáltatónak nyilvánvalóan gazdasági ér-
deke fűződik ahhoz, hogy megóvja a vagyontárgyait. A kamerás megfigyelés segítségével 
könnyen ellenőrizhető, hogy a munkavállalók a használt eszközöket, felszereléseket va-
lóban rendeltetésszerűen használják-e.

•	 A kamerák alkalmazásával egyéb bűncselekmények is megelőzhetőek (pl.: szexuális zaklatás, fi-
zikai támadások, megsebesítés, stb.), vagy pedig a már elkövetett bűncselekmény esetén 
könnyen megállapítható az elkövető személyazonossága a felvételek visszanézésekor.

A fenti előnyök mellett ugyanakkor bizonyos szempontból a munkáltatónak is érdeke fűző-
dik a munkavállalók magánélethez való jogának az érvényesüléséhez, mivel a munkavállalókra 
a túlzott mértékű ellenőrzés káros hatással lehet, vagy egyéb hátrányokkal járhat, amelyek a 
munka hatékonyságát rontják, így a munkáltató nehezebben tudja megteremteni a nyereséges 
gazdálkodás feltételeit. Ezért a munkáltató részéről is indokolt egy olyan szabályozás kialakí-
tása, amely kellően védi a munkavállalók jogait.

2. A munkavállalói érdekek

A kamerás megfigyelés kapcsán a munkavállalói oldalon a magánszférához való jog, ezen 
belül a személyes adatok védelméhez való jog ütközik a korábban bemutatott munkáltatói ér-
dekekkel. A magánszférához való jog a személyiségi jogok egyik aspektusa, alapvető emberi jog.16 
Angol megfelelője a privacy, amelynek tárgya szintén a magánélet védelme.17 Az újkori privacy 
fogalmát Louis Brandeis és Samuel Warren alapozták meg a Right to privacy című cikkükben 
1890-ben.18 Tartalmát nehéz pontosan meghatározni: magába foglalja az egyén önrendelkezé-
si jogát, az életének azt a részét, amelyben elkülönülhet mindenki mástól, a privát szférát ahol 
önmaga lehet, a jogot arra, hogy egyedül legyen, az igényt, hogy meghatározza, hogy a rá vo-
natkozó információk mikor, hogyan és milyen mértékben jutnak mások tudomására.19 Az em-
ber személyiségének érdekkifejeződése, amely védi a személyiség sérthetetlenségét, az egyén 
függetlenségét, méltóságát és integritását.20 Szabó Máté Dániel szerint a privacy nem más, 
mint „az egyén joga ahhoz, hogy magáról döntsön.”21 Emellett jelenti a jogot arra, hogy az il-
letőt békén hagyják, illetve szoros kapcsolatban áll az emberi méltósághoz való joggal. A meg-
határozást az is nehezíti, hogy a magánszférának a határai az egyéntől függnek: személyenként 
változik, hogy ki milyen szintű beavatkozást tekint a magánszféra megsértésének.22 A gyors 
technikai fejlődésnek köszönhetően felértékelődött a magánszférához való jog védelmének 
a fontossága, mivel az ellenőrzés, megfigyelés, valamint a magánszférába való beavatkozás 
egyre könnyebbé vált és válik.23 Számos nemzetközi egyezmény tartalmaz rendelkezést a ma-
gánélet védelmével kapcsolatban (Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 12. cikk, Emberi 
Jogok Európai Egyezménye 8. cikk, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 

16 Sári János- Somody Bernadette: Alapjogok, Osiris Kiadó, Budapest, 2008, 127. o.
17 Szabó Máté Dániel: Kísérlet a privacy fogalmának a meghatározására a magyar jogrendszer fogalmaival, Informá-

ciós Társadalom, 2005. 2.
18 Galántai Zoltán: Privacy, jövő, evolúció, Fundamentum, 2004. 4. szám, 145. o.
19 Szabó (2005) i.m. 45-46. o.
20 Hajdú i.m. 9. o.
21 Szabó (2005) i.m. 46. o.
22 Hajdú i.m. 8. o.
23 Hajdú i.m. 26. o.
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17. cikk, Alapjogi Charta 7. cikk), kiemelve, hogy minden embernek joga van ahhoz, hogy 
magán- és családi életét, otthonát és kapcsolattartását, levelezését tiszteletben tartsák. Kezdet-
ben a magánélet védelme magánemberekre és az otthonukra vonatkozott, azonban a Francia 
Legfelsőbb Bíróság egyik ítéletében kimondta, hogy a magánélet védelme a munkavállalót 
a munkahelyén munkaidőben is megilleti, nem csak magánemberként.24 Az Emberi Jogok 
Európai Bírósága (továbbiakban: EJEB), valamint a 29-es Munkacsoport25 is arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy a magánszféra fogalmába a munkahely is belefér, a munkavállalót 
a munkahelyén is megilleti a privát szférához való joga, illetve a személyes adatai védelméhez 
való joga. Igaz, hogy a munkahelyen a munkavállaló a munkaidejét, kreativitását, munkaerejét 
arra fordítja, hogy megvalósítsa a munkáltató által meghatározott célokat, azonban ezen célok 
megvalósítása közben nem veszíti el személyes integritását, nem válik robottá, magánéletének 
egyes eseményei is sok esetben a munkahelyen történnek.26 Az EJEB a 8. cikkel kapcsolatos 
esetjogában arra az álláspontra helyezkedett, hogy az emberek kapcsolataik jelentős részét - ha 
nem a többségét - a munkahelyükön alakítják ki. A magánélet védelmébe bizonyos mértékig 
beletartozik más emberekkel való kapcsolat kialakításának és fenntartásának joga,27 és az a 
tény, hogy az ilyen kapcsolatok nagy része a munkahelyen jön létre, korlátozza a munkáltató 
jogos igényét a megfigyelésre.28 Mivel a magánszféra nem szűkül le a magánlakásra, így előfor-
dulhat, hogy a munkahelyei betekintés során a magánszféra szempontjából érzékeny területek 
is megtalálhatóak.29

A személyes adatok védelméhez való jog a magánszférához való jog egyik aspektusa,30 ma már az 
Európai Unió jogában is nevesített és elismert alapvető emberi jog (Alapjogi Charta 8. cikk31). 
Kialakulásának a legfőbb oka az volt, hogy az 1970-es években az automatizált adatkezelés 
elterjedésével egyre könnyebbé vált a személyes adatokkal való visszaélés. Szerepe annyira 
felértékelődött a számítógépek elterjedésével, hogy szükségessé vált egy speciális szabályozás 
megalkotása, így megjelentek az első nemzetközi jogi dokumentumok a személyes adatok 
védelmével kapcsolatban. Később a nemzeti jogalkotásban is megjelent a személyes adatok 
védelméhez való jog, kezdetben az alkotmányokban, majd pedig általános és speciális törvé-
nyekben.

A technológia fejlődésével nemcsak az adatok felvétele vált könnyebbé (ráadásul egyre na-
gyobb mennyiségben), hanem azoknak a korlátlan ideig történő tárolása, lekérése (akár távoli 
helyekről), valamint összekapcsolása is.32 Lényeges, hogy az érintett tudja, hogy kik vannak 
az adatai birtokában, mivel az ember a személyes adatain keresztül kiszolgáltatottá válhat, a 
magánélet átláthatósága következtében pedig maga az emberi személyiség is megkérdőjele-
ződhet.33 Amennyiben az érintett bizonytalan a róla nyilvántartott adatokkal kapcsolatban, 

24 Hajdú i.m. 14. o.
25 Article 29 Data Protection Working Party: Opinion 8/2001 on the processing of  personal data in the employ-

ment context, 5062/01/EN/FinalWP 48
26 Szabad adatok, védett adatok: Szabó Máté Dániel — Székely Iván: A privacy védelme a munkahelyen, BME ITM 

2005, 115. o.
27 Vincent Berger: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata, HVG Orac, Budapest, 1999, 430. o.
28 Article 29 – Data Protection Working Party: Working document on the surveillance of  electronic communica-

tions in the workplace (5401/01/EN/Final WP 55)
29 284/A/2005
30 Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila: Emberi jogok, Osiris Kiadó, Budapest, 2008, 577. o.
31 Az Alapjogi Charta azért is bír különös jelentőséggel, mert ez az első olyan általános nemzetközi emberi jogi 

dokumentum, amely kifejezetten kimondta a személyes adatok védelméhez való jogot. (Szoboszlai Judit: A ma-
gánélet és a személyes adatok védelme a Dávodi ítéletek apropóján, Fundamentum, 2002. 2. szám, 78. o., Halmai, 
Tóth i.m. 581. o.)

32 Dr. Dietz Gusztávné, Pap Márta: Adatvédelem, adatbiztonság, Novorg Kiadó, Budapest, 1995, 12. o., 18. o.
33 Majtényi László: Az információs szabadságok és az adatvédelem határai, Világosság 2-3, 2002, 56. o.
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arra fog törekedni, hogy saját késztetései helyett olyan magatartást kövessen, amellyel nem 
tűnik ki, s ezáltal viselkedését egy külső kényszer fogja irányítani.34 Emellett az érintett nem 
tudhatja, hogy a megfigyelést végzők a birtokukba jutott információkból milyen következte-
téseket vonnak le személyével kapcsolatosan, így sérül az információs önrendelkezési joga.35 
A megfigyelés által kialakított kontroll közvetlenül az emberek tudatára gyakorol hatást, így 
is befolyásolva a magatartásukat,36 a tartós megfigyeltség érzete pedig személyiségváltozást 
eredményezhet.37 A megfigyelés szenzitív élethelyzetekre is irányulhat, s amennyiben az érin-
tett nincs abban a helyzetben, hogy a megfigyelés tényéről tudjon, vagy a következményeivel 
tisztában legyen, akkor a magánélet védelméhez való jogot leszámítva, szélesebb és mélyebb 
értelemben az emberi méltósághoz való jog is sérül.38 

A magánélethez való jog és a személyes adatok védelméhez való jog szempontjából a mun-
káltató és munkavállaló közti kapcsolat sajátos, mivel a munkavállalók rendszerint kiszol-
gáltatottabb helyzetben vannak, a munkáltató és munkavállaló között fennálló hierarchikus 
kapcsolat miatt kevésbé hatékonyan tudják (/merik) érvényesíteni ezeket a jogaikat.39 A mun-
kavállalók fokozott védelmének szükségességére utal a 2012-ben megjelent „privacy friendly 
workplace” kifejezés40 is, amely követelményként fogalmazza meg a magánszféra tiszteletben 
tartását a munkahelyen is. 

A munkáltatói érdekekkel mintegy párhuzamosan megállapítható, hogy ezek az érdekek, ha 
másodlagosan is, a munkavállaló számára is fontosak.
•	 A hatékonysághoz kapcsolódóan a munkavállalónak is érdeke, hogy a munkáltató jogos 

gazdasági érdeke érvényesüljön, mivel ha a munkáltató gazdasági értelemben tönkre-
megy, akkor nem lesz képes a munkavállaló számára munkahelyet biztosítani. A mun-
kafolyamatokkal kapcsolatosan pedig a munkavállaló könnyebben fejlesztheti hatékony-
ságát a kamerák nyújtotta információk segítségével. Hiszen ahelyett, hogy a felettese 
magyarázná el neki, hogy hogyan kellene végeznie a munkáját, egyszerűbb visszanéznie 
a felvételt, hogy ő maga lássa meg pontosan, hogy a munkavégzés közben mit csinál jól 
vagy rosszul. Ez a megoldás azért előnyös, mert a munkavállalók maguk látják a gyenge 
pontjaikat és erősségeiket, és ezeket az információkat munkamódszereik fejlesztésére 
használhatják.41

•	 A munkavédelem kapcsán nyilvánvalóan a munkavállalóknak is érdekük fűződik a bizton-
ságos munkavégzés feltételeinek a megteremtéséhez, ahhoz, hogy a testi épségükben ne 
történjen károkozás. Így a munkavállalók is érdekeltek abban, hogy a munkáltató kame-
rákkal fokozottabban biztosítsa a biztonságos munkavégzést.

•	 A bűncselekmények megelőzésével kapcsolatosan a munkavállalónak is érdeke, hogy a munka-
helyre bevitt vagyontárgyait ne lopják el, ne rongálják meg, illetve hogy ő maga ne váljon 
erőszakos cselekmények áldozatává. Ezeknek az erőszakos cselekményeknek különösen 
azok a munkavállalók vannak kitéve, akik egyedül dolgoznak (pl.: eladó egy kisboltban, 
benzinkutas), vagy pedig azok, akik a „normális” munkaidőn kívül dolgoznak (pl.: taka-

34 Halmai, Tóth i.m. 584. o.
35 NAIH-4384-2/2012/V
36 35/2002. (VII. 19.) AB határozat
37 Dr. Jóri András, dr. Hegedűs Bulcsú, dr. Kerekes Zsuzsanna: Adatvédelem és információszabadság a gyakorlat-

ban, Complex Kiadó, Budapest, 2010, 286. o.
38 36/2005. (X. 5.) AB határozat
39 Dr. Szőke Gergely László, Privacy at Workplace (PAW) Research Project, Privacy at Workplace Conference, Pécs, 

2012. április 2
40 Szőke i.m.
41 http://www.freepatentsonline.com/article/SAM-Advanced-Management-Journal/21160636.html (2012.07.08.)
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rítók, taxisofőrök), mivel ők könnyű célpontnak tűnnek a támadók szemében.42 Ezeknek 
a munkavállalóknak a védelmében a fokozott veszély miatt különösen indokolt lehet a 
kamerák alkalmazása.

A fent említett előnyök mellett azonban a kamerás megfigyelésnek számos hátránya is van a 
munkavállalókra, s rajtuk keresztül magára a végzett munkára is. A munkahelyi körülményekre 
rossz hatással vannak a kamerák, munkahelyi stresszt váltanak ki, ezáltal károsan befolyásolják 
a munka ütemét, valamint a munkára való koncentrálást, emellett azt eredményezik, hogy 
csökken a társak és a felettesek támogatása, nő a munka elvesztésétől való félelem, rutinsze-
rűvé válnak a munkatevékenységek és elvész a feladatok feletti irányítás.43 Káros egészségügyi 
hatásai is vannak, különösen a folyamatos megfigyelés esetében (pl.: pszichés problémák, 
stressz, idegesség, fejfájás).44 Továbbá félelmet kelthet a munkavállalóban, aki könnyen úgy 
érezheti, mintha börtönben lenne, 45 hogy a munkáltatója nem bízik benne46 és megkérdőjelezi 
az általa végzett munkát, amely rontja a munkáltató és munkavállaló közti kapcsolatot, rossz 
munkahelyi légkört alakít ki, ennek következtében csökken a munkavállalói hatékonyság.47 A 
munkahelyi stressz miatt a munkavállalók idegesebbek, kiégettnek érzik magukat, a munkál-
tatók pedig csökkenő termelőképességről, kisebb mértékű profitról, és a munkavállalók gyors 
cserélődéséről számolnak be. Emiatt a munkaerő toborzási és képzési költségek jelentősen 
megnőnek.48

Emellett a kamerák használata egyenlőtlen kommunikációs helyzetet eredményez, hátrá-
nyos helyzetbe hozva ezzel a munkavállalót, megvonva tőle az információkérés, felvilágo-
sítás-kérés lehetőségét.49 Amennyiben pedig bűncselekmények elkövetésének megelőzése 
céljából telepítenek kamerákat, azzal még nem szüntetik meg a bűncselekményeket, csak azt 
érik el, hogy nem a kamerák előtt fogják őket elkövetni.50 Hosszabb távon ez pedig azt ered-
ményezheti, hogy egyre több, végül minden helyiségben kamerákat szerelnének fel, ezáltal 
még inkább beleavatkozva a munkavállalók magánszférájába.51 További problémát jelenthet, 
hogy általában több kamerát használnak megfigyelésre, mint ahány monitor rendelkezésre áll, 
a monitort megfigyelő személy számára pedig a képek mennyisége feldolgozhatatlan. Ezért 
bizonyos módszereket kell kialakítani a megfigyelő személynek ahhoz, hogy a megfelelő in-
formációhoz hozzájusson a felvételekből, azonban ezek a módszerek sok esetben diszkrimi-
natív szempontokon alapulnak, vagy pedig nem alkalmasak a kitűzött cél elérésére.52

42 When working becomes hazardous: Punching, spitting, swearing, shooting: Violance at work goes global – World 
of  Work, The Magazine of  the ILO, No. 26, 1998, 7. o.

43 http://www.stfrancis.edu/content/ba/ghkickul/stuwebs/btopics/works/monitoring1a.htm (2012.10.05.)
44 http://unionreview.com/there-big-brother-workplace-control-and-workforce-surveillance (2012.08.30)
45 http://www.freepatentsonline.com/article/SAM-Advanced-Management-Journal/21160636.html (2012.07.08.)
46 A bizalom fontosságáról ld. bővebben: http://www.idt.mdh.se/~gdc/work/Privacy_PersonalIntegrity_Work-

place.pdf  (2012.09.04.)
47  http://www.buzzle.com/articles/video-surveillance-in-the-workplace.html (2012.08.31.)
48 S.O.S. Stress at work: Costs of  workplace stress are rising, with depression increasingly common – World of  

Work, The Magazine of  the ILO No. 37 – 2000, 4-5. o.
49 Földes Ádám: Árgus szemek, Kamerás térfigyelés Magyarországon, Fundamentum, 2004. 2. szám, 24. o.
50 http://www.msnbc.msn.com/id/25355673/#.UGH3JLLN9eY  (2012.09.25.)
51 Földes i.m. 25. o.
52 Ld. bővebben: http://graduateinstitute.ch/webdav/site/political_science/shared/political_science/8787/

ellie%201%2006-NorrisArmstrong-Social%20Structure%20of%20Surveillance.pdf   (2012.09.01.) (Habár az 49-
52. lábjegyzetben megjelölt források a térfigyelő kamerákkal kapcsolatosak, a bennük leírtak a munkahelyi kame-
rás megfigyelés során is igaznak tekinthetők.)
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 A munkáltató és munkavállaló közti érdek és jog összeütközés bemutatása után vélemé-
nyem szerint egyértelműen látható, hogy amellett, hogy a munkavállalói érdekek sérelme jóval 
súlyosabb, mint a munkáltatói oldalon elérhető előnyök, a gyakorlatban nem is hatékony az 
ilyen megfigyelés. Míg a munkáltatói oldalon kétséges, hogy a kamerák valóban elősegítik-e 
a gazdasági érdeke érvényesítését, a munkavállalói oldalon egyértelműen sérül a személyiség, 
ezen keresztül az emberi méltóság. Így a jogi szabályozás során a munkavállalói jogokat kell 
fokozottabb védelemben részesíteni, hiszen kiszolgáltatott helyzetben vannak a munkálta-
tóhoz képest, illetve (bár másodlagosan a munkavállalók érdekeit is szolgálják a kamerák) a 
kamerás megfigyelés által megvalósuló jogsérelem jóval súlyosabb, mint az elérhető előnyök. 

IV. A megfigyelés szabályai

A fentebb ismertetett munkáltatói érdekek és munkavállalói jogok ismeretében egyértelmű, 
hogy a probléma megoldása egy pontos és átlátható szabályozás megalkotása, amelynek se-
gítségével eldönthető, hogy a konkrét esetben egymással konkuráló érdekek és jogok közül 
éppen melyik élvez elsőbbséget. A továbbiakban a jelenlegi szabályozást mutatom be: ezzel 
kapcsolatban elmondható, hogy a személyes adatok védelméhez való jogot kezdetben nem-
zetközi jogi dokumentumokban szabályozták, majd ezután kapott helyet az egyes országok 
nemzeti jogában: alkotmányaiban, alaptörvényeiben, majd részletesebben törvényeiben.

1. Nemzetközi normák

Az első adatvédelmi törvények megjelenése után merült fel az igény a nemzetközi adatvé-
delmi tárgyú dokumentumok megalkotására, a nemzeti szabályok összehangolására, mivel a 
nemzetközi személyesadat-áramlást akadályozta volna az összehangolt szabályozás hiánya.53

A témához kapcsolódó nemzetközi normákon belül be fogom mutatni a kemény jogot: az 
Európa Tanács normáit, amelyek regionális normák, így meghatározott ország csoportokra 
terjednek ki. Szintén a regionális normák közé tartoznak az Európai Unió által alkotott nor-
mák. A nemzetközi jogi normáktól meg kell különböztetnünk a puha jogot, amely a szabá-
lyozás újabb területe, alatta olyan normákat kell érteni, amelyek mögött nincsen szankció, így 
ezek inkább az iránymutatások közé tartoznak. Ilyen puha jogi normák közé tartoznak az ILO 
normái, valamint az OECD irányelvei.

Az Európa Tanács Egyezménye az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (1981) 
volt az első jogilag kötelező erejű adatvédelemmel foglalkozó nemzetközi jogi norma.54 Az 
Egyezményt aláíró tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy az Egyezményben megha-
tározott alapelveket beépítik a nemzeti jogukba,55 így nagyon sok ország adatvédelmi szabá-
lyozásának szolgált alapul az Egyezmény.56 57

53 Jóri András: Adatvédelmi kézikönyv, Osiris Kiadó, Budapest, 2005, 28. o.
54 Hajdú i.m. 16. o.
55 Hajdú i.m. 16. o.
56 Hajdú i.m. 29. o.
57 Az Európa Tanács dokumentumai közé tartozik még a Tanács munkadokumentuma a személyes adatok mun-

kavégzés során történő felhasználása esetén járó védelemről, amely már 1989-ben a kifejezetten munkahelyen 
történő adatkezelés szabályozásáról fogalmazott meg szabályokat.
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Az Európai Unió normái közé tartozik a 95/46/EK irányelv, melynek rendelkezéseit a tag-
államoknak 1998-ig kellett átültetniük a nemzeti jogrendszerükbe.58 Ebben meghatározták 
az alapvető elveket, ezen belül a tagországok maguk határozzák meg saját szabályozásukat. 
Az irányelv hozta létre a 29-es Munkacsoportot, amely több jelentős dokumentumot is alkotott 
a témával kapcsolatban. Ezekben kimondták, hogy a munkahelyi adatkezelésekre is alkal-
mazni kell az irányelvben foglaltakat, valamint véleményeket fogalmazott meg kifejezetten 
a kamerák vagy a munkahelyi adatkezelések kapcsán.59 Az Európai Bizottság 2012. január 
25-én tette közzé az új európai adatvédelmi rendelet tervezetét, amely fel fogja váltani a jelenleg 
hatályos irányelvet. Ez a szabályozás közvetlenül lesz alkalmazandó az Unió tagállamaiban. A 
legfontosabb változások közé tartozik, hogy a rendelet következtében az Európai Uniónak 
egységes adatvédelmi szabályozása lesz, amelynek hatálya szélesebb körű, új adatvédelmi 
jogok jelennek meg, a vállalatokra szigorú szabályok vonatkoznak, emellett komoly bírságok 
jelennek meg.60

Az ILO61 1996-ban kiadott egy gyakorlati kódexet (code of  practice) a munkavállalók sze-
mélyes adatainak a védelméről. A kódex puha jogi szabály, nincs jogilag kötelező ereje, 
inkább ajánlás jellegű, iránymutatásul szolgál. Az ILO felismerte, hogy bár számos nemzeti 
és nemzetközi adatvédelmi törvény létezik, szükség van olyan szabályozásra, amely kife-
jezetten a munkavállalók személyes adatainak a védelmével foglalkozik, valamint hogy az 
egyre fejlődő technológia fokozottabb veszélyt jelent a munkavállalók személyiségi jogaira. 
Ebben a dokumentumban meghatározzák az alapvető definíciókat, az adatkezelés legfon-
tosabb alapelveit, valamint a munkavállalók személyes adatai gyűjtésére vonatkozó alapvető 
szabályokat.62

Az OECD Irányelvek a magánélet védelméről és a személyes adatok határokon átívelő áramlásáról 
(1980) szintén a puha jogi szabályozások közé tartoznak, nem bírnak kötelező erővel. Külö-
nös jelentőségüket az adja, hogy az USA is részt vett a megalkotásukban.63 A bennük meg-
határozott követelmények minimum-követelmények, amelyek a hatékony védelem érdekében 
további intézkedésekkel egészítendők ki.64

58 Jóri i.m. 31. o.
59 Article 29 Data Protection Working Party: Opinion 8/2001 on the processing of  personal data in the employ-

ment context, 5062/01/EN/FinalWP 48
 Article 29 Data Protection Working Party: Working document on the surveillance of  electronic communications 

in the workplace, 5401/01/EN/FinalWP 55
 Article 29 Data Protection Working Party: Working Document on the Processing of  Personal Data by means of  

Video Surveillance, 11750/02/EN WP 67
 Article 29 Data Protection Working Party: Opinion 4/2004 on the Processing of  Personal Data by means of  

Video Surveillance, 11750/02/EN WP 89
60 Az új szabályozásról ld. bővebben: 
 http://www.mlawgroup.de/news/publications/detail.php?we_objectID=227 (2012.10.02.)
 http://www.computerweekly.com/opinion/Proposed-EU-Data-Protection-Regulation-what-should-compani-

es-be-thinking-about (2012.10.02.)
 http://www.computerworlduk.com/in-depth/security/3359574/eu-data-protection-regulation-and-cookie-law-

-are-you-ready/ (2012.10.02.)
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-16722229 (2012.10.02.)
61 International Labour Organisation
62 Protection of  workers’ personal data. An ILO code of  practice, Geneva, International Labour Office, 1997
63 Jóri i.m. 28. o.
64 Hajdú i.m. 35. o.
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2. Hazai jogforrások

A magánszféravédelem, valamint a személyes adatok védelméhez való jog Magyarország 
Alaptörvényében is megtalálható, alkotmányosan elismerve ezeknek a jogoknak a védelmét. 
Részletesebb, bár még mindig általános szabályozást tartalmaz a Polgári Törvénykönyv65 (a 
továbbiakban: Ptk.), amely általánosságban mondja ki a személyiségi jogok védelmét, valamint 
nevesít néhány személyiségi jogot. A személyiségi jogok védelmével kapcsolatosan speciális 
törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény66 (a 
továbbiakban: Infotv.), amely már adatvédelmi szabályozással foglalkozik. A személyes ada-
tok védelme szempontjából az Infotv. általános törvénynek tekintendő, mivel a benne foglalt 
rendelkezések valamennyi adatvédelmi jogviszonyra irányadóak.67 Ehhez képest léteznek még 
szektoriális törvények, amelyek az adatkezelésnek egy-egy konkrétan meghatározott, nagy 
számban előforduló területét szabályozzák. A munkahelyi kamerás megfigyelés kapcsán azon-
ban ilyen szektoriális szabályozás nem létezik, a Munka Törvénykönyve68 (a továbbiakban: 
Mt.) az a jogszabályunk, amely rendelkezéseket tartalmaz a munkavállalók személyiségi jogai-
nak korlátozásával kapcsolatban.

2.1. Az Alaptörvény rendelkezései

Az Alaptörvény az alapjogokkal kapcsolatban kimondja, hogy „AZ EMBER sérthetetlen és 
elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.”69 A 
magánélethez való jog alapvető emberi jog, amelynek védelméről az Alaptörvény szintén tar-
talmaz rendelkezéseket, kimondva, hogy „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, 
otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.”70 valamint „Mindenkinek joga van személyes 
adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.”71 A magánélet tiszte-
letben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jog a magánélethez való jognak két, 
az alkotmányban nevesített aspektusa.

2.2. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései

Mind a magánélethez való jog, mind a személyes adatok védelméhez való jog a személyiségi 
jogok72 közé tartozik, amelyekről részletesebb szabályozást a Polgári Törvénykönyv tartalmaz. 
A személyiségi jogok jelentőségét mutatta a Ptk-nak az 1977-ben történő módosítása. Ekkor 
vezették be a nem vagyoni kártérítés intézményét, valamint a személyiségi jogok általános 
védelmén túl a törvény bővítette, illetve részletezte az egyes személyiségi jogokat.73 A jelenleg 
hatályos Ptk-ban a személyhez fűződő jogok védelme már a Bevezető rendelkezésekben meg-
jelenik,74 a 75. § (1) bekezdés pedig generálklauzulaként kimondja, hogy „a személyhez fűződő 

65 1959: IV. tv.
66 2011: CXII. tv.
67 Jóri, Hegedűs, Kerekes i.m. 59. o.
68 2012: I. tv.
69 Magyarország Alaptörvénye I. cikk (1)
70 Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (1)
71 Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (2)
72 A személyiségi jogokról bővebben: Lenkovics Barnabás, Székely László: Magyar polgári jog, A személyi jog váz-

lata, Eötvös József  Könyvkiadó, Budapest, 2001, 93-105. o.
73 Sólyom László: A személyiségi jogok elmélete, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1983, 13-14. o.
74 1959: IV. tv. 2. § (1)
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jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak”.75 A személyhez 
fűződő jogokról általános érvénnyel lemondani nem lehet, mivel a személyiségi jog az emberi 
méltóságot védő alkotmányos alapjog. A személyhez fűződő jogok védelme minden létező 
jogalanyt megillet. A személyiségi jogok védelme általánosságban, minden jogalany összes 
személyhez fűződő jogára kiterjed (a törvényben később nevesített jogokra, valamint a tör-
vényben nem nevesített jogokra is).76 Bármely személyiségi jogot sértő magatartás a törvényi 
vélelem szerint jogellenes (ez azonban megdönthető vélelem). A jogellenesség hiányának – és 
ezzel a személyiségsérelem hiányának – szinte egyetlen bizonyítéka a jogosult hozzájárulása. 
A személyhez fűződő jogokat nem sérti az a magatartás, amelyhez a jogosult hozzájárult, fel-
téve hogy a hozzájárulás megadása társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet.77 A szemé-
lyiségi jogokat egyébként korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.78 A jelenleg 
hatályos Ptk. példálózó jelleggel nevesít személyhez fűződő jogokat, a témához kapcsolódóan 
a képmáshoz és hangfelvételhez való jogról,79 valamint a személyes adatok védelméhez való 
jogról80 tartalmaz rendelkezéseket.81

2.3. A Munka Törvénykönyvének rendelkezései

A munkavállalói jogokat vizsgálva a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény 9-11. §-a 
tartalmaz rendelkezéseket személyiségi jogokról. Kimondja általánosságban a védelmüket 
(azonban nem deklarálja a személyiség teljes körű védelmét), valamint hogy a munkavállaló 
a személyiségi jogairól általános jelleggel előre nem mondhat le.82 A munkavállaló szemé-
lyiségi jogainak a korlátozása csak abban az esetben lehetséges, ha az a munkaviszony ren-
deltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. 
A munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő oknak számítanak azok az esetek, 
amikor a személyiségi jogok korlátozása nélkül a munkáltató nem tudna eleget tenni valamely 
a munkaviszonyból származó kötelezettségének. Az arányosság esetében pedig a munkáltatói 
cél és az ennek kapcsán felmerülő munkavállalói hátrány vizsgálandó.83 A korlátozás felté-
teleiről, módjáról és várható időtartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.84 A 
munkavállalótól csak olyan nyilatkozat tétele vagy adat adása kérhető, amely a munkaviszony 
szempontjából lényeges, valamint nem jár a személyhez fűződő jogok sérelmével.85

A munkáltatói érdeket figyelembe véve a munkáltató a gazdasági tevékenység szervezője, 
a gazdasági tevékenység keretein belül ő alakítja ki annak szerkezetét, üzemelteti és biztosítja 
a munkavégzéshez szükséges eszközöket, illetve viseli a gazdasági kockázatot. A munkáltató 
jogosult eldönteni azt is, hogy kikkel és hogyan végezteti a munkát. Ezekből a jogosultságok-

75 1959: IV. tv. 75. § (1)
76 Dr. Nótári Tamás, Dr. Péterfalvy Attila, Dr. Sándor István: A Polgári Törvénykönyv magyarázata, I. kötet A 

személyek joga, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2006, 297. o.
77 Besenyei Lajos – Bíró György: Személyek joga, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010, 155. o.
78 Besenyei, Bíró i.m. 157. o.
79 80. § (1) A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés.
80 83. § (1) A számítógéppel vagy más módon történő adatkezelés és adatfeldolgozás a személyhez fűződő jogokat nem sértheti.
81 Ld. bővebben: Dr. Nótári Tamás, Dr. Péterfalvy Attila, Dr. Sándor István: A Polgári Törvénykönyv magyarázata, 

I. kötet A személyek joga, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2006, 318-322. o., 326-329. o., Lenkovics, 
Székely i.m. 125-128. o., 131-133. o. 

82 2012: I. tv. 9. § (3)
83 Pál, Lőrincz, Kozma, Pethő i.m. 40. o.
84 2012: I. tv. 9. § (2)
85 2012: I. tv. 10. § (1)
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ból következik, hogy ellenőrzési, utasítási és irányítási jogköre van a munkavállalói felett.86 A 
munkavállaló munkavégzési kötelezettségével kapcsolatban az Mt. kimondja, hogy „a munka-
vállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje 
alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni, munkáját 
személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, 
előírások, utasítások és szokások szerint végezni.”87 A munkáltató ellenőrzési jogából következően 
pedig ellenőrizheti (sőt kötelessége is!), hogy a munkavállalók valóban betartják-e az uta-
sításait, hiszen a munkáltatónak nemcsak joga, hanem kötelezettsége is, hogy biztosítsa a 
munkahelyi rendet és fegyelmet.88 Azonban az ellenőrzésnek is vannak korlátai, méghozzá a 
munkavállalók személyiségi jogai.

A munkaviszony fennállása alatt a munkavállalók ellenőrzésével kapcsolatban merül fel a 
személyiségi jogok megsértése.89 Az ellenőrzés kapcsán a munkáltató előzetesen köteles tá-
jékoztatni a munkavállalót arról, hogy milyen technikai eszközökkel kívánja az ellenőrzést 
megvalósítani. Az ellenőrzés csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartással kapcsolat-
ban lehetséges, a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető, valamint az ellenőrzés és az 
annak során alkalmazott eszközök nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével.90 Ezen 
rendelkezéssel kapcsolatosan különösen akkor merülnek fel jogértelmezési problémák, ha a 
munkáltató valamilyen technikai eszköz segítségével kívánja ellenőrizni a munkavállalóit.91 A 
kamerák alkalmazása abban az esetben jogszerű, hogyha a személyes jelenléten alapuló és a 
munkaviszonnyal közvetlenül összefüggő ellenőrzést pótolja, a magánszférát is érintő ellenőr-
zés nem megengedett.92

Az Mt. alapelvei közé tartozik az együttműködési kötelezettség, amelynek értelmében a 
felek kötelesek jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során betartani a jóhiszeműség 
és tisztesség követelményét, és kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.93 A feleknek a 
munkaviszonyból keletkező jogaikat oly módon kell gyakorolniuk, hogy azzal elősegítsék a 
másik fél jogainak a gyakorlását és kötelezettségeinek a teljesítését. A felek nem tanúsíthatnak 
olyan magatartást, ami a másik fél jogait sérti.94 Az Mt. 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy „a 
munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan 
magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.” Így véleményem szerint 
amennyiben a kamerák alkalmazása feltétlenül szükséges a munkáltató gazdasági érdekeinek 
az érvényesítéséhez és nem jár a munkavállalók jogainak a teljes, illetve aránytalan korlátozá-
sával, a munkavállalónak mintegy „kötelessége” megadnia hozzájárulását.

A munkáltató kötelezettségei közé tartozik a biztonságos és az egészséget nem veszélyez-
tető munkavégzés követelményeinek a megteremtése,95 amelyről korábban már részletesen 
szóltam. 

86 Dr. Fabók András: A munkavállaló kötelezettségei, Munkaügyi Szemle, 2000. 11, 48. o.
87 2012: I. tv. 52. §
88 Pál, Lőrincz, Kozma, Pethő i.m. 105. o.
89 Dr. Fabók András: A munkavállaló személyiségi jogainak és személyes adatainak a védelme, Munkaügyi Szemle, 

2000, 4, 40. o.
90 2012: I. tv. 11. § (1)-(2)
91 Pál, Lőrincz, Kozma, Pethő i.m., 44. o.
92 Pál, Lőrincz, Kozma, Pethő i.m., 44. o.
93 2012: I. tv. 6. § (2)
94 Hajdú, Kun i.m. 83-84. o. (Habár a tankönyv a régi Munka Törvénykönyvéről íródott, ebben az esetben a régi és 

az új törvény közti jelenlegi tartalmi egyezés miatt a benne foglaltak igazak a hatályos szabályozásra is.)
95 2012: I. tv. 51. § (4)
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3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
törvény rendelkezései96

Magyarországon a jelenleg hatályos adatvédelmi szabályozással kapcsolatos törvény az in-
formációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 
Ez egy általános törvény, azonban speciális szabályozás hiányában ennek a jogszabálynak a 
rendelkezéseit kell alkalmazni a munka világában felmerülő adatkezelésekre is, mivel jelenleg 
hatályos jogunkban nincs olyan speciális törvény, amely kifejezetten ezeket a viszonyokat sza-
bályozná.97 A magyar Alkotmánybíróság kimondta a 15/1991. (IV. 13.) határozatában, hogy 
„a személyes adatok védelméhez való jogot nem hagyományos védelmi jogként értelmezi, 
hanem annak aktív oldalát is figyelembe véve, információs önrendelkezési jogként.” Az infor-
mációs önrendelkezési jog jogi dokumentumban való első megjelenése a német alkotmány-
bíróság 1983-as népszámlálás-ítéletéhez kapcsolható, 98 amely ítéleten alapul a magyar Alkot-
mánybíróság határozata is.99 A magyar testület kimondta, hogy az információs önrendelkezési 
jog tartalma az, hogy az egyén maga dönt személyes adatai feltárásáról és felhasználásáról. 
Tehát az egyén hozzájárulása alapján lehet valakinek a személyes adatát felhasználni, azonban 
mivel ez a jog nem korlátlan, kivételes esetben törvény is elrendelheti a személyes adatok 
kötelező kiszolgáltatását. Mivel azonban az ilyen törvény korlátozza az információs önrendel-
kezési jogot, csak akkor lesz a korlátozás alkotmányos, ha megfelel az Alkotmányban100 foglalt 
alapjogok korlátozásával kapcsolatosan meghatározott feltételeknek.101 Emellett az adatfel-
dolgozás útját követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni, mivel mindenkinek joga van arra, 
hogy tisztában legyen azzal, hogy ki, mikor és milyen célra használja fel személyes adatait.

Az Infotv. hatálya kiterjed Magyarország területén folytatott minden adatkezelésre és adat-
feldolgozásra, amely természetes személy adataira vonatkozik.102 A törvény az értelmező ren-
delkezésekben meghatározza a személyes adat definícióját: „az érintettel kapcsolatba hozható adat 
- különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vo-
natkozó következtetés.”103 A definícióból megállapítható, hogy a kamerákkal készített felvétel 
személyes adat, amennyiben a rajta szereplő személy azonosítható, így a kamerák használata 
során az Infotv-ben foglalt rendelkezéseket be kell tartani. Kivételes esetben előfordulhat, 
hogy a kamerák az érintettre104 vonatkozó különleges adatokat105 kezelnek. Ezek olyan ér-
zékeny adatok, amelyek a személyes adatokhoz képest fokozottabb védelmet élveznek. A 
törvény szerint adatkezelés: „az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 

96 Habár a továbbiakban hivatkozott források közül néhány még a korábbi adatvédelmi törvénnyel kapcsolatban 
fogalmaz meg állításokat, az adott esetben a régi és új törvény közti tartalmi egyezés miatt ezek az állítások az új 
törvény kapcsán is igaznak tekintendők.

97 Szabó, Székely (2005) i.m. 117. -118. o.
98 Halmai, Tóth i.m. 583. o.
99 Ld. bővebben: Jóri i.m. 25-27. o.
100 Jelenleg: Alaptörvényben.
101 Az információs önrendelkezési jog tartalmáról lásd még: Szabó Máté Dániel: Védett adataink, magánkiadás 2003, 

77. o.
102 2011: CXII. tv. 2. § (1)
103 2011: CXII. tv. 3. § 2.
104 2011: CXII. tv. 3. § 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - 

azonosítható természetes személy.
105 2011: CXII. tv. 3. § 3. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, 

a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes 
adat,b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
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vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltozta-
tása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fény-
kép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. 
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.”106 Tehát a kamerák által felvétel készítése 
egyértelműen adatkezelés.

Az adatkezelés jogalapjával kapcsolatban az Infotv. kimondja, hogy személyes adat csak 
akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy pedig azt törvény vagy törvény felha-
talmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzati rendelet elrendeli.107 
Ezzel tulajdonképp az információs önrendelkezési jog lényegének érvényesülését biztosítja a 
jogalkotó, azaz azt, hogy alapvetően mindenki maga rendelkezik a személyes adatainak a feltá-
rásáról és felhasználásáról, kötelező adatkezelést csak kivételes esetben, közérdekből, törvény 
rendelhet el.108 Ha az érintett nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez, akkor erre csak 
törvényi felhatalmazás alapján van lehetőség. Az értelmező rendelkezések alapján a hozzájá-
rulás: „az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, 
és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes művele-
tekre kiterjedő – kezeléséhez.”109 Ahhoz, hogy a hozzájárulás érvényes legyen, meg kell valósulnia 
a törvényben meghatározott követelményeknek: határozott, önkéntes, megfelelő tájékozta-
táson alapul. Az önkéntesség előfeltétele a megfelelő tájékoztatás,110 a hozzájárulás ezután 
akkor lesz önkéntes, ha a munkavállalók biztosak abban, hogy a hozzájárulás megtagadása 
esetén sem éri őket hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben ez számukra kétséges, akkor 
nem beszélhetünk a hozzájárulás önkéntességéről.111 A munkaviszonyban a hozzájárulás ön-
kéntessége megkérdőjeleződik:112 a munkáltató és munkavállaló között hierarchikus kapcsolat 
van, így sok esetben a munkavállalók félnek nemet mondani a munkáltatónak, mivel attól 
tartanak, hogyha nem adják meg a hozzájárulásukat, akkor elveszíthetik az állásukat.113 Az az 
adatkezelés, amelyet hozzájárulás alapján végeznek, ha cél nélküli és nem felel meg a szüksé-
gesség elvének, a hozzájárulás ellenére is jogszerűtlen.114 A hozzájárulás megadható szóban, 
írásban, ráutaló magatartással. Az információs önrendelkezési jog alapvető, de nem abszolút 
jog, így meghatározott esetekben korlátozható: lehetőség van arra, hogy törvény kötelező 
adatkezelést rendeljen el. Ennek feltételei, hogy a szabályozás csak törvényben történhet, a 
korlátozásra más alapvető jog vagy alkotmányos érdek védelmében kerül sor, szükséges mér-
tékű, arányos az elérni kívánt céllal, az alapvető jog lényeges tartalmát nem korlátozza, vala-
mint alkalmas az elérni kívánt cél megvalósítására.115 Amennyiben különleges adat kezeléséről 
van szó, akkor önkéntes adatkezelés esetében a hozzájárulás megadása csakis írásban lesz 
jogszerű, kötelező adatkezeléskor pedig ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés 

106 2011: CXII. tv. 3. § 10.
107 2011: CXII. tv. 5. § (1)
108 15/1991. (IV. 13) AB határozat
109 2011: CXII. tv. 3. § 7.
110 Hegedűs Bulcsú: Hogyan működtethető kamera a munkahelyen? Munkaügyi Szemle, 2005/6. szám, 50. o.
111 Az Adatvédelmi Biztos beszámolója 2000, Adatvédelmi Biztos Irodája (továbbiakban: ABI), Budapest, 2000, 89. o.
112 Majtényi László: Az információs szabadságok, adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánossága, Complex Ki-

adó, Budapest, 2006, 332. o.
113 Ezzel kapcsolatban fogalmazta meg Péterfalvi Attila a következőket: „egy demokratikus jogállamban nem lehet a 

munkavállalók egzisztenciális kiszolgáltatottságával visszaélni, különösen nem úgy, hogy amennyiben nem járul-
nak hozzá alapjogaik korlátozásához, akkor ez a magatartásuk az életminőségének drasztikus romlását eredmé-
nyezi.” 1165/K/2005-3.

114 Jóri i.m. 136. o.
115 Jóri i.m. 75. o.



227

végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, 
továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében, vagy 
honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy ha azt törvény közérdekből elrendeli.116

3.1. Az adatkezelés alapelvei

A nemzetközi szabályozáshoz hasonlóan a magyar törvényben is megjelennek az adatkeze-
lés során betartandó legfontosabb alapelvek. A továbbiakban ismertetem a célhoz kötöttség 
(ezen belül a szükségesség), az adatgyűjtés korlátozásának, az adatminőség, a korlátozott fel-
használás, az adatbiztonság, a személyes részvétel, a nyíltság, valamint a felelősség elvét.

3.1.1. Célhoz kötöttség elve
A célhoz kötöttség egyszerre alkotmányos és törvényi követelménye az adatkezelésnek.117 

Magyarországon először az Alkotmánybíróság fogalmazta meg ezt az elvet a 15/1991. (IV. 
13.) határozatában.118 Az elvvel kapcsolatosan a törvény kimondja, hogy: „személyes adat ki-
zárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.”119 Tehát az 
adatkezelésnek minden esetben rendelkeznie kell egy meghatározott, jogszerű céllal, és az 
adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie ennek a célnak, az előre történő, cél nélküli 
„készletezés” tilos.120 A cél változása minden esetben új adatkezelést eredményez.121 A cél 
minden esetben szükséges az adatkezeléshez, cél nélküli adatkezelés még az érintett hoz-
zájárulásával sem végezhető.122 A célnak minden esetben pontosan meghatározottnak kell 
lennie,123 ennek a meghatározott célnak pedig jogszerűnek.124

Gyakran a célhoz kötöttség elvéhez kapcsolódik a szükségesség elve, amely azt jelenti, hogy 
csakis olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elen-
gedhetetlen és alkalmas a cél elérésére. A személyes adatot a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig lehet kezelni.125 Ez az elv a már meglévő meghatározott cél megléte esetén 
is korlátozza a kezelhető adatok körét,126 tiltja a meghatározott cél elérésére alkalmatlan adat-
kezelést.127 Ennek értelmében a munkáltató csak annyi ideig kezelheti az adatokat, amíg az a 
megfigyeléssel elérni kívánt cél megvalósulásához feltétlenül szükséges.128 Amennyiben pedig 
rendelkezésre áll olyan módszer, amellyel kisebb mértékben avatkoznak be a magánszférába, 
akkor ezt kell alkalmazni, illetve a kamerákat is a célnak megfelelően kell működtetni. A szük-
ségesség elvének minden adatkezelés során érvényesülnie kell.129 Ez a kamerák esetében azt 
jelenti, hogy az adatkezelőnek130 (aki itt a munkáltató) minden esetben meg kell határoznia, 

116 2011: CXII. tv. 5. § (2)
117 Jóri i.m. 205. o.
118 Halmai, Tóth i.m. 592. o.
119 2011: CXII. tv. 4. § (1)
120 15/1991. (IV. 13.) AB határozat
121 Jóri, Hegedűs, Kerekes i.m. 48. o.
122 Jóri, Hegedűs, Kerekes i.m. 107. o.
123 Jóri i.m. 210. o.
124 Jóri i.m. 206. o.
125 2011: CXII. tv. 4. § (2)
126 Jóri, Hegedűs, Kerekes  i.m. 49. o.
127 Jóri i.m. 217. o.
128 ARTICLE 29 – Data Protection Working Party: Working document on the surveillance of  electronic communi-

cations in the workplace (5401/01/EN/Final WP 55)
129 Jóri i.m. 219. o.
130 2011: CXII. tv. 3. § 9.: adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
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hogy milyen célból kíván kamerákat telepíteni a munkavállalók megfigyelésére, és ennek a 
célnak megfelelően kell végeznie a megfigyelést. A munkáltató még a munkavállalók hozzá-
járulásának beszerzése esetén sem teheti meg azt, hogy cél nélkül folyamatosan megfigyeli 
őket kamerákkal, csak a cél eléréséhez feltétlenül szükséges időben és módon figyelheti meg 
a munkavállalókat.

3.1.2. Adatgyűjtés korlátozásának elve
Ez az elv azt jelenti, hogy az „… az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényes-

nek kell lennie.”131  Az elv azt biztosítja, hogy az adatkezelésnek meglegyenek a meghatározott 
korlátai, és hogy csak a vonatkozó szabályok betartásával valósulhasson meg a személyes 
adatok gyűjtése. Az adatkezelés tisztességes és törvényes voltának követelménye jogellenessé 
tehet olyan adatkezeléseket, amelyek egyébként formálisan megfelelnek a törvényi szabályo-
zásnak.132

3.1.3. Adatminőség elve
Az adatminőség értelmében „az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét 

és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak 
az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.”133 Ez az elv szorosan kapcsolódik a 
célhoz kötöttség elvéhez, mivel a személyes adatoknak a felhasználási céllal kell összhangban 
lenniük, és ehhez képest kell pontosnak, teljesnek és aktuálisnak lenniük.134 Amennyiben a 
felvételek tárolására kerül sor, azokat csak ésszerű ideig lehet tárolni, addig ameddig a cél azt 
indokolja.135

3.1.4. Korlátozott felhasználás elve
A korlátozott felhasználás elve azt jelenti, hogy a személyes adatokat nem lehet nyilvános-

ságra hozni, hozzáférhetővé tenni vagy egyébként felhasználni oly módon, hogy az eltérjen 
az előre meghatározott céltól. Egyszerűbben mondva: a meghatározott cél eldönti, hogy az 
adatokat milyen módon lehet felhasználni. Ez alól két kivétel van: ha az érintett hozzájárul, 
vagy törvény felhatalmazást ad.136

3.1.5. Adatbiztonság elve
Az adatbiztonság elvével a törvény 7. § (1)-(3) bekezdése foglalkozik.137 Az elv lényege, 

hogy magának az adatnak a technikai értelemben vett védelmét biztosítsa, a megfelelő tech-
nikai és szervezési intézkedések bevezetése által. Az adatkezelő köteles gondoskodni arról, 

amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

131 2011: CXII. tv. 4. § (1)
132 Jóri, Hegedűs, Kerekes i.m. 50. o.
133  2011: CXII. tv. 4. § (4)
134  Dietz, Pap i.m. 35. o.
135  Hegedűs i.m. 50. o.
136  Dietz, Pap i.m. 35. o.
137  7. §: (2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá 

megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint 
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 (3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosság-
ra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásá-
ból fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
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hogy az adatokat megfelelően tárolja, köteles kialakítani azokat a feltételeket, amelyek követ-
keztében az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, valamint, hogy az adatok táro-
lása megfelelő legyen és védve legyenek a megrongálódástól, törléstől, megsemmisüléstől. Az 
adatbiztonság követelménye független az adatnak a tartalmától.138 Különös veszélyt jelenthet, 
ha a jogosultakon kívül más is hozzáfér a felvételekhez, vagy ha azokat utólag manipulálják.139

3.1.6. Személyes részvétel elve
A személyes részvétel elve azt jelenti, hogy az érintett az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet 

személyes adatainak a kezeléséről, valamint kérheti azoknak a helyesbítését, illetve (a kötele-
ző adatkezelés esetét leszámítva) törlését vagy zárolását.140 Az érintettnek jogában áll tudni, 
hogy személyes adatait ki, milyen célból, hol, mennyi ideig fogja tárolni, harmadik személynek 
továbbították-e, és ha igen, milyen célból és milyen felhatalmazás alapján. A tájékoztatást a 
lehető legrövidebb időn belül meg kell adni, a tájékoztatást az adatkezelő csak abban az eset-
ben tagadhatja meg, ha azt a törvény számára kötelezővé teszi.141 Lehetővé kell tenni, hogy az 
érintettek megtekinthessék a róluk készült felvételeket,142 illetve hogy korábbi hozzájárulásuk 
ellenére kérhessék azok törlését.143 Azokat a felvételeket, amelyek az érintettel kapcsolatba 
hozhatók, az érintett kérésére másolat formájában ki kell adni a számára.144

3.1.7. Nyíltság elve
A nyíltság elve azt jelenti, hogy az adatkezelés tényének, helyének, céljának, az adatkeze-

lést végző személynek, valamint az adatkezelési politikának nyilvánosnak kell lennie. Rejtett 
kamerát a munkáltató semmilyen célból nem alkalmazhat.145 A korábbi adatvédelmi biztos, 
Majtényi László egyik állásfoglalásában kifejtette, hogy a személyiségi jogok sérelmét jelenti, 
ha törvényi felhatalmazás nélkül, rejtetten működtetnek kamerákat.146

Az érintettekkel már az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az önkéntes vagy 
kötelező-e (utóbbi esetben meg kell jelölni a jogalapul szolgáló jogszabályt is).147 A munkavál-
lalókat a megfigyelés megkezdése előtt tájékoztatni kell az adatkezelést érintő legfontosabb 
tényekről148 (pl.: mi a megfigyelés célja, rögzítik-e a felvételeket, ki jogosult azokat megismer-
ni, mennyi ideig tárolják, hogyan gyakorolhatja betekintési jogát). Amennyiben a tájékoztatás 
elmarad, úgy a hozzájárulás érvénytelen lesz (mivel annak a tájékoztatáson kell alapulnia), s 
ezáltal maga az adatkezelés is jogszerűtlenné válik.149 Nem megfelelő az a gyakorlat, amikor a 
kamerákat jól látható helyen szerelik fel, vagy piktogram jelzi a működésüket: ez nem váltja ki 
a megfelelő tájékoztatást.150 A felvételekhez való hozzáféréssel kapcsolatban a Nemzeti Adat-

138 Jóri i.m. 18. o.
139 Az adatbiztonság elvéhez kapcsolódik a 36/2005. (X. 5.) AB határozat, amelyben a testület kimondja, hogy a 

rögzítést végző megfigyelőrendszerek fokozottabb kockázatot rejtenek magukban, mivel fennáll a veszélye annak, 
hogy a felvételeket utólag manipulálják, vagy, hogy a felvételek illetéktelen kezekbe kerüljenek – ami a rögzítést 
nem végző rendszerek esetében nem következhet be.

140 2011: CXII. tv. 14. §
141 Hegedűs i.m. 51. o.
142 Hajdú i.m. 174. o.
143 475/H/2000
144 Hegedűs i.m. 51. o.
145 Hegedűs i.m. 51. o.
146 475/H/2000
147 Hajdú  i.m. 157. o.
148 2011: CXII. tv. 20. § (2)
149 Jóri i.m. 228. o.
150 Hegedűs i.m. 51. o.



230

védelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) hangsúlyozza annak fon-
tosságát, hogy az érintett tisztában legyen azzal, hogy személyes adatait ki ismerheti meg,151 
különben az egyén személyes adatain keresztül könnyen kiszolgáltatottá válhat.152

3.1.8. Felelősség elve
A felelősség elve értelmében az adatkezelő felelősséggel tartozik a fenti elvek betartásáért. 

Az érintett a jogai megsértése esetén igényét bírósági úton érvényesítheti az adatkezelővel 
(munkáltatójával) szemben. A bizonyítási teher az adatkezelőn van, neki kell bizonyítania az 
adatkezelés jogszerű voltát.153 Az adatkezelő köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet az érintett-
nek okozott a személyes adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének 
megszegésével.154 A gyakorlatban azonban a bírósági jogérvényesítés igen ritkának számít. 
Ennek oka, hogy a bíróságok vonakodnak alkalmazni az Infotv. rendelkezéseit, inkább a Ptk-t 
alkalmazzák. Habár mind a Ptk., mind az Infotv. kimondja a személyes adatok védelmét, a két 
törvény más-más dogmatikával teszi ezt. A Ptk. a személyes adatok védelméhez való jogot 
hagyományos védelmi jogként fogja fel, míg az Infotv. ennek aktív oldalát is figyelembe véve, 
információs önrendelkezési jogként értelmezi, így az Infotv. magasabb szintű védelmet bizto-
sít az egyén számára, mint a Ptk. A polgárok inkább a NAIH-hoz fordulnak jogvédelemért, 
vagy az azt megelőző időszakban a korábbi adatvédelmi biztoshoz.155

V. Kamerák a gyakorlatban

Magyarországon jelenleg nincs olyan szektoriális törvény, amely kifejezetten a munkahelyi 
adatkezelést, vagy a munkahelyi kamerás megfigyelést szabályozná. Így problémát okoz, hogy 
sok esetben sem a munkáltatók, sem a munkavállalók nincsenek tisztában azzal, hogy pon-
tosan mi jogszerű és mi nem, az Infotv. általános rendelkezéseit nehezen tudják alkalmazni 
a gyakorlatban a kamerás megfigyelésre. Ebben vannak segítségükre az Alkotmánybíróság 
határozatai, valamint a korábbi adatvédelmi biztos és a jelenlegi Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság állásfoglalásai, ajánlásai.

1. Az Alkotmánybíróság gyakorlata

Az Alkotmánybíróság több határozatában is foglalkozott a személyes adatok védelméhez 
való joggal, majd pedig a kamerás megfigyelés során felmerülő egyéb problémákkal is. A 
2/1990. (II. 18.) AB határozatban a testület kimondta, hogy a személyes adatok védelméhez 
való jog mindenkit megillet, azonban ez a jog korlátozható. A 20/1990. (X. 4.) határozatában 
ezt a jogot információs önrendelkezési jogként határozta meg, a 15/199.1 (IV. 13.) AB ha-
tározatban pedig részletesen kifejtette tartalmát, valamint meghatározta e jog gyakorlásához 
szükséges feltételeket. A 35/2002. (VII. 19.) AB határozat a célhoz kötöttséggel kapcsolatban 
kimondja, hogy csakis a tényleges és közvetlen veszély felel meg a célhoz kötöttség elvének, az 
eshetőleges veszély nem. A testület felismerte, hogy a kamerák alkalmazása során komolyan 

151 NAIH-4384-2/2012/V
152 Majtényi (2002) i.m. 56. o.
153 2011: CXII. tv. 22. §
154 2011: CXII. tv. 23. § (1)
155 Szabó, Székely (2005) i.m. 118-119. o.



231

sérülhetnek a személyiségi jogok: megállapítja, hogy problémát jelent, hogy sokszor olyan 
embereket is megfigyelnek, akik a megfigyelés céljával, vagy magával a megfigyelt eseménnyel, 
tevékenységgel nincsenek kapcsolatban. A megfigyelt eseményen túl ráadásul az érintett ma-
gánszférájába is beavatkozhat a megfigyelő. A kamerával történő megfigyelés egyértelműen 
korlátozza az információs önrendelkezési jogot, a korlátozás pedig még fokozottabb, ha a 
felvételeket rögzítik, tárolják és továbbítják.156 A testület szintén felhívta a figyelmet a kamerák 
során felmerülő kockázatokra a 36/2005. (X. 5.) határozatban, mivel vannak olyan esetek, ami-
kor a megfigyelés sértheti az emberi méltóságot. Ráadásul a rögzítést nem végző megfigyelési 
módszerekhez képest, azok a rendszerek, amelyek rögzítést végeznek fokozottabb veszélyt 
jelentenek, mivel megvan a lehetősége annak, hogy a felvételeket manipulálják, vagy hogy il-
letéktelenek tudomására jussanak. A tulajdonvédelemmel kapcsolatban az Alkotmánybíróság 
kimondja, hogy: „a kamerának, mint a tulajdonvédelem technikai eszközének az alkalmazása 
a tulajdon tárgyainak óvására alkalmas ugyan, ám óhatatlanul személyekre, emberi magatar-
tásokra, szokásokra, megnyilvánulásokra, illetőleg magára az emberi testre is irányulhat. Az 
elektronikus úton történő megfigyelés tehát alkalmas arra, hogy a magánszférába behatoljon, 
intim (szenzitív) élethelyzeteket rögzítsen akár olyképpen, hogy az érintett nem is tud a felvé-
telről, vagy nincs abban a helyzetben, hogy mérlegelhesse az ilyen felvételek megengedhetősé-
gét és azok következményeit. Az így végzett megfigyelés a magánélethez való jog sérelmén túl 
– szélesebb és mélyebb értelemben – az emberi méltósághoz való jogot általában is érintheti. 
A magánszféra lényegi fogalmi eleme éppen az, hogy az érintett akarata ellenére mások oda 
ne hatolhassanak be, illetőleg be se tekinthessenek. Ha a nem kívánt betekintés mégis megtör-
ténik, akkor nemcsak önmagában a magánélethez való jog, hanem az emberi méltóság körébe 
tartozó egyéb jogosultsági elemek, mint pl. az önrendelkezési szabadság vagy a testi- személyi 
integritáshoz való jog is sérülhet.”157 Az Alkotmánybíróság arra a véleményre jutott, hogy 
az elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazása az emberi méltósághoz való jog lényeges 
tartalmát sérti, amennyiben az a magánszféra védelmét figyelmen kívül hagyja. Pusztán a va-
gyonvédelem nem elég ok a korlátozásra, mivel a tulajdon technikai értelemben vett védelme 
más eszközökkel – amelyek nem hatolnak be az egyén magánszférájába - is hatékonyan meg-
valósítható (pl.: elektronikus áruvédelem, címkék, termékfigyelők).158 A vagyonvédelem kap-
csán a megfigyelés körülményei is jelentőséghez juthatnak: például különbség tehető aszerint, 
hogy a kamerák a vevők számára közvetlenül hozzáférhető termékekre irányulnak, vagy olyan 
helyre, ahol az áruházban a pénzszállítás történik. Dr. Kukorelli István párhuzamos indoko-
lásában kifejti, hogy a kamerák alkalmazása során a megfigyelő fél automatikusan hatalmi 
pozícióba kerül, valamint utal a testület korábbi döntéseire, miszerint a rengeteg összekap-
csolt adat – amelyről az érintett sokszor nem is tud – kiszolgáltatja az egyént és egyenlőtlen 
kommunikációs helyzetet eredményez.

Véleményem szerint ezek az alkotmánybírósági határozatok is hangsúlyozzák, hogy meny-
nyire fontos a magánszférához való jog, mivel maga az emberi személyiség sérülhet a kamerák 
nem megfelelő használata során. Szerintem az egyik alapvető probléma (amire a testület is 
utalt azáltal, hogy kimondta, hogy az érintett „nincs abban a helyzetben, hogy mérlegelhesse 
az ilyen felvételek megengedhetőségét és azok következményeit”), hogy maguk a munkaválla-
lók sincsenek tisztában a kamerák alkalmazása során felmerülő veszélyekkel. Ennek egyik oka 
lehet, hogy a kamerák ma már mindenhol jelen vannak, így az emberek mintegy megszokták 

156 Dr. Kiss László alkotmánybíró és Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye, 35/2002. (VII. 19.) AB 
határozat

157 36/2005. (X. 5.) AB határozat
158 Dr. Kukorelli István párhuzamos indokolása, 36/2005. (X. 5.) AB határozat
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már, és teljesen természetesnek veszik, hogy minden mozdulatukat megfigyelik. Mindenféle-
képp fontosnak tartom, hogy éppen ezért tudatosítsuk, hogy habár sokan már beleszülettek 
ebbe a helyzetbe, nem ez a természetes. Igenis elvárható, hogy a jogalkotó szigorú korláto-
kat szabjon a kamerás megfigyeléseknek, valamint, hogy a munkavállalók tudatában legyenek 
annak, hogy mennyire és miért fontos a magánszférához való joguk, illetve fel kell hívni a 
figyelmüket azokra a veszélyekre, amelyeket a korlátok nélküli megfigyelés okoz.

2. Az adatvédelmi biztos gyakorlata

A korábbi adatvédelmi biztos (a továbbiakban: biztos) számos állásfoglalása, illetve ajánlása 
járult hozzá a kamerák alkalmazása során felmerülő jogi problémák megoldásához, valamint 
a törvényi rendelkezéseknek a konkrét esetben történő alkalmazása nagyban segítette a kame-
rák alkalmazásával kapcsolatos gyakorlat egységesítését. Az éves ajánlásokban a biztos meg-
állapította, hogy adatkezelési szempontból a munka világa igen fontos terület, mivel rengeteg 
embert érintenek a munkahelyen történő adatkezelések, ráadásul az ilyen jellegű megkeresé-
sek száma is nőtt. 

A biztos számos ügy kapcsán foglalkozott a kamerás megfigyeléssel, az ilyen jellegű ügyek 
nagy számára tekintettel 2000-ben ki is adta ajánlását „A megfigyelés, adatgyűjtés céljából üze-
meltetett képfelvevő, -rögzítő berendezésekkel kapcsolatos adatvédelmi biztosi ajánlás” cím-
mel.159 Ebben az ajánlásában összegezte a kamerák alkalmazása során betartandó szabályokat. 
Amennyiben külön törvény nem rendelkezik ezeknek a berendezéseknek a működtetéséről, 
akkor az adatvédelmi követelményeknek csak azok a berendezések felelnek meg, amelyek tá-
jékoztatják az érintetteket a rendszer működéséről (felhívják a figyelmet arra, hogy rögzítik-e a 
képeket, arra mikor kerül sor, milyen célt szolgál, a felvételeket hol és meddig őrzik), lehetővé 
teszik a hozzájárulás megadását, az érintettek gyakorolhatják az adatkezeléssel összefüggő 
jogaikat, valamint a felvételt készítő és az érintettek azonos információs helyzetben vannak. A 
rejtett működtetés tilos, hozzájárulás vagy törvényi felhatalmazás hiányában csak azonosításra 
alkalmatlan felvételek rögzíthetők. A személyazonosításra alkalmas képek csak akkor rögzít-
hetők, ha ahhoz az érintettek hozzájárultak. A rögzített képeket csak addig lehet tárolni, amíg 
az feltétlenül szükséges, illetve biztosítani kell az érintettek törléshez való jogát.

A rögzítés kapcsán a biztos kimondta, hogy a felvételek minden esetben történő rögzítése 
nem egyeztethető össze az adatvédelmi törvénnyel. Csak akkor tárolhatók a felvételek, ha azt 
szabálysértés, bűncselekmény vagy fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja indokolttá teszi.160

A biztos számos ajánlásában foglalkozott a célhoz kötöttség elve kapcsán azzal, hogy mi-
lyen célokból telepíthetők kamerák. A célhoz kötöttség és szükségesség elve gyakran ösz-
szefügg az alkalmazás körülményeivel. Főszabály szerint a munkavállaló munkavégzése vagy 
munkahelyi viselkedése megfigyelése céljából nem telepíthetők kamerák. Állandó munkavégzés-
re szolgáló helyiségekben (pl.: irodák, munkahelyiségek) sem lehet kamerákat elhelyezni.161 Kivéte-
les esetben, a munkavállalók élet- és testi épségének védelme céljából kamerák alkalmazhatók 
olyan munkahelyiségekben, ahol a munkavállaló élete és testi épsége veszélyben lehet (pl.: 
szerelőcsarnokban, kohóban, ipari üzemekben). Az Alkotmánybíróság szerint azonban a ve-
szélynek közvetlennek és ténylegesen fennállónak kell lennie (pl.: büntetés-végrehajtási inté-

159 475/H/2000
160 Az Adatvédelmi Biztos beszámolója 1998, ABI, Budapest,1998, 80. o.
161 Hegedűs i.m. 51. o.
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zetben dolgozó munkavállalók esetében),162 az eshetőleges veszély nem lehet alkotmányosan 
elfogadott cél.163 Tehát állandó munkavégzésre szolgáló helyiségben csak akkor helyezhetőek 
el kamerák, ha a munkavállaló érdekei kívánják, és a munkavállaló önkéntes hozzájárulását 
adta.164 A munkavállalók munkaközi pihenőidejének eltöltésére szolgáló helyiségekben (pl.: mosdó, öltö-
ző, illemhelyiség) semmilyen célból nem lehet kamerákat elhelyezni.165 Mivel meghatározott 
jogszerű cél minden esetben kell az adatkezeléshez, így ezekben a helyiségekben akkor sem 
lehet kamerákat működtetni, ha az érintettek hozzájárulnak ehhez. Raktárakban és az azokhoz 
vezető folyosókon, indokolt esetben, vagyonvédelmi célból a munkahelyen tárolt jelentős értékű 
eszközök, nyersanyagok, értéktárgyak védelme érdekében elhelyezhetőek kamerák, azonban 
azok elhelyezésének a vagyonvédelmet kell szolgálniuk. A felvételek olyan időszakban, amikor 
főszabály szerint a munkahelyen senki sem tartózkodhat, ezekben a helyiségekben rögzíthe-
tők.166

A munkahely típusától is függ az adatkezelés szükségessége: olyan munkahelyen, ahol a 
közérdek azt kívánja (pl.: tűzoltóság), az átlagosnál szigorúbb szabályokat lehet alkalmazni 
(azonban ekkor is tekintettel kell lenni a munkavállalók személyiségi jogaira).167

A célhoz kötöttség kapcsán a biztos kimondta, hogy bár a munkáltató üzleti érdekei igen 
erősek lehetnek, a kamerák alkalmazása során mégis egy alkotmányosan védett alapjog sé-
rül.168 Mivel a munkahelyi kamerás megfigyelések egyre inkább elterjedőben vannak, foko-
zottan kell vizsgálni, hogy az ilyen eszközök használata valóban indokolt és szükséges-e.169 
Amennyiben vagyonvédelmi célból kívánják működtetni a kamerákat, az lenne a legjobb meg-
oldás, ha ezeket külön erre kiképzett személyek, vagyonőrök működtetnék. Ezáltal ugyanis 
kiküszöbölhető lenne, hogy a munkáltató esetleg a munkahelyi teljesítményt, viselkedést is 
megfigyelje.170 Ebben az esetben az Infotv-n túl a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: 
Szvtv.) rendelkezései (30-31. §) irányadóak a megfigyelésre. Az Szvtv. értelmében az alábbi 
konjunktív feltételek megvalósulása mellett jogszerű a kamerák alkalmazása:
•	 az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az 

üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint vagyonvédelem érdekében,
•	 ha a megbízás teljesítése során fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogsértések 

észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizo-
nyítása más módszerrel nem érhető el,

•	 e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és
•	 az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.171

A munkavédelmi célból történő megfigyelésekre a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Ugyanakkor Péterfalvi Attila véleménye sze-
rint aggályos lehet, hogy a gyakorlatban a munkáltató jogos gazdasági érdekei miatt kívánják 

162 943/K/2009-8.
163 36/2005. (X. 5.) AB határozat
164 666/P/2008-3.
165 A 29-es Munkacsoport is erre az álláspontra helyezkedett: 11750/02/EN WP 67
166 1085/A/2005-3., 1165/K/2005-3., 598/P/2007-8., 368/P/2009-6., 2900/P/2009-3., 2812/P/2009-6., NAIH-

4384-2/2012/V
167 1805/A/2005-3.
168 475/H/2000
169 1165/K/2005-3.
170 1165/K/2005-3.
171 2005: CXXXIII. tv. 31. § (1)
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súlyosan korlátozni a munkavállalók személyiségi jogait, úgy, hogy közben arra hivatkoznak, 
hogy valójában a munkavállalók védelme a cél.172

A megfigyelések során különbség tehető aszerint, hogy a kamera rögzít-e képet, vagy sem. 
Ennek oka, hogy a pusztán megfigyelést végző, a felvételeket nem rögzítő berendezések ha-
sonlítanak a megfigyelést végző személy helyszíni jelenlétéhez. Ugyanakkor a technika segít-
ségével alaposabb megfigyelésre van lehetőség (pl.: ráközelítés). A rögzítést végző berende-
zések viszont fokozottabb veszélyt jelentenek, mivel személyazonosításra alkalmas módon és 
visszakereshetően rögzítik az érintett magatartását, viselkedését.173 E kérdésben megoszlanak 
a vélemények: Péterfalvi Attila szerint amennyiben a kamera nem rögzíti a felvételeket, adat-
kezelés nem történik.174 Szabó Máté szerint nem tehető különbség az alapján, hogy a kamera 
rögzíti-e a felvételeket vagy sem, állandó munkavégzés területén adatkezelésről van szó, így 
alkalmazni kell rá a törvényi rendelkezéseket.175 Más szerzők176 is azon a véleményen vannak, 
hogy az Infotv. hatálya kiterjed a kamerák működésére, függetlenül attól, hogy rögzít-e képet 
vagy sem. Véleményem szerint egy köztes és elfogadható álláspontnak tekinthető az a nézet, 
amely szerint a megfigyelés csak abban az esetben nem tekintendő adatkezelésnek, ha annak 
során a megfigyelő személy nem jut olyan többletinformáció birtokába, amelyhez a technika 
segítsége nélkül nem jutott volna hozzá.177

Dr. Lenkovics Barnabás, korábbi állampolgári jogok országgyűlési biztosa az akkori adat-
védelmi biztost helyettesítve kimondta, hogy mivel a technikai eszközök fejlődése olyan gyors 
ütemű, hogy a jog nem képes rá azonnal reagálni, ezért fel kellene értékelődniük az általános 
magatartási szabályoknak, szokásoknak, illemszabályoknak. Jelentős szerepük van a jogi alap-
elveknek – különösen az ésszerűség, jóhiszeműség, tisztességesség, rendeltetésszerű joggya-
korlás elvének – mivel ezek alkalmazása a konkrét törvényi szabályozás hiánya esetén is biz-
tosítja, hogy az egyén jogai ne sérüljenek. Ennek ellenére azokban az esetekben, amelyekben 
számos ember érintett (pl.: munka világa) indokolt lenne a konkrét szabályozás megalkotá-
sa.178 2001 óta a helyzet változatlan: a legáltalánosabb védelmet a Ptk. biztosítja, amennyiben a 
képmást és hangfelvételt adatként is kezelik, akkor az Infotv., mint általános törvény rendelke-
zéseit kell alkalmazni, szektoriális törvényünk, amely a munkahelyi adatkezelést szabályozná, 
azonban még mindig nincs. 

A bizonytalanságot igazolják a különféle adatvédelmi fórumokon való megkeresések is: a 
munkavállalók érzik, hogy a megfigyelés nem lehet korlátok nélküli, ugyanakkor nincsenek 
tisztában a szabályozással. Erre példa az az eset, ahol az érintettet és a többi munkavállalót 
egész munkaidő alatt megfigyelik, a felvételt rögzítik. A megfigyelést semmi sem indokol-
ja (nem végeznek közvetlenül életveszélyt okozó munkát, jelentős értékeket sem tárolnak a 
munkahelyen), a megfigyelés valószínűleg a munkavégzés intenzitásának vizsgálatát célozza. 
A kamerák telepítéséről sem írásbeli, sem szóbeli tájékoztatást nem kaptak, semmiféle figyel-
meztető tábla vagy jelzés sem jelzi a megfigyelés tényét. A munkavállalók a rendszer működé-
séről sem kaptak tájékoztatást. Az érintett arról számol be, hogy jogtalannak érzi a helyzetet, 
valamint személyes zaklatásként éli meg, hogy a kamera másik oldalán lévő személy telefonon 
ad neki utasításokat a megfigyelés során.179

172 1165/K/2005-3.
173 475/H/2000
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176 Jóri, Hegedűs, Kerekes i.m. 2010, 286. o.
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178 636/H/2001
179  http://www.xn--adatvdelem-f7a.hu/2010/12/munkahelyi-kameras-megfigyeles/#comment-3 (2012.09.23.)
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Egy másik esetben arról számolt be a munkavállaló, hogy munkahelyén teljes kamerarend-
szer működik, ez alól csak a szociális helyiségek képeznek kivételt. Irodai munkáról van szó, 
és habár a személy- és vagyonvédelem valamilyen szinten indokolt (a telepítés előtt aláíratták 
a munkavállalókkal, hogy csak vagyonvédelmi célt szolgálnak a kamerák), a munkáltató rend-
szeresen felhívja azokat az embereket, akikkel az adott megfigyelt pillanatban nincs megelé-
gedve, vagy pedig olyan (akár magánéleti jellegű) dolgok iránt érdeklődik, amelyek más úton 
nem juthattak a tudomására. Emellett szankciókat és állandó jellegű büntetéseket ígér be a 
munkavállalóknak. Az érintett munkavállaló az iránt érdeklődik, hogy mit lehet tenni ebben a 
helyzetben anélkül, hogy elveszítené a munkahelyét.180

Látható, hogy a munkáltatók gyakran semmibe veszik az Infotv. rendelkezéseit, és visz-
szaélnek a munkavállalók kiszolgáltatottságával és bizonytalanságával. A munkavállalókat 
ugyan zavarják a kamerák, de nincsenek tisztában a jogaikkal és azok érvényesítésének 
lehetőségeivel, emellett félnek a munkahelyük elvesztésétől is. Ezért is indokolt egy át-
látható szabályozás megalkotása, ahol a munkáltatónak már nem lenne lehetősége arra, 
hogy az egyértelmű és szigorú rendelkezéseket ne tartsa be – vagy ha mégsem tartaná be 
őket, a munkavállalók tisztában lennének alapvető jogaik sérelmével és jogérvényesítési 
lehetőségeikkel.

3. A NAIH gyakorlata

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2012. január 1-én kezdte meg 
működését. Elmondható, hogy a kialakult gyakorlata nagyban támaszkodik a korábbi – az 
adatvédelmi biztosi – állásfoglalásokra.181 Az éves beszámolójában a NAIH felhívta a figyel-
met arra, hogy a munkáltatói adatkezelések kapcsán rendszerint ugyanazokkal a problémákkal 
keresik meg őket, ide tartozik a kamerás megfigyelés is. Javulásnak számít, hogy egyre több 
esetben maguk a munkáltatók kérnek tájékoztatást a jogszerű adatkezelési gyakorlatuk kiala-
kításával kapcsolatban.182 Ugyanakkor bejelentés hiányában az új Mt. rendelkezéseinek fényé-
ben nem született még állásfoglalás.183

A NAIH autonóm államigazgatási szerv, egyik feladata, hogy ellenőrizze és elősegítse a 
személyes adatok védelméhez való jog érvényesülését.184 Feladatkörében vizsgálatot, titok-
felügyeleti hatósági eljárást, adatvédelmi hatósági eljárást folytathat, más által indított perbe 
beavatkozhat, adatvédelmi nyilvántartást vezet. Jelentős hatást gyakorol a törvényi szabályo-
zásra, mivel javaslatot tehet a személyes adatok kezelését érintő jogszabályok megalkotására, 
illetve módosítására, véleményezi a jogszabályok tervezetét. Általános jelleggel vagy megha-
tározott adatkezelő részére ajánlást bocsát ki, képviseli Magyarországot az Európai Unió kö-
zös adatvédelmi felügyelő testületeiben.185 Bárki kezdeményezhet vizsgálatot a NAIH-nál, 
amennyiben úgy érzi, hogy jogellenesen kezelik személyes adatait. A vizsgálat ingyenes.186 
Amennyiben a NAIH a jogsérelmet megalapozottnak találja, akkor felhívja az adatkezelőt a 

180 http://www.xn--adatvdelem-f7a.hu/2010/12/munkahelyi-kameras-megfigyeles/#comment-66 (2012.09.23.)
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jogsérelem orvoslására.187 Ha ez eredménytelen, adatvédelmi hatósági eljárást, titokfelügyeleti 
hatósági eljárást, bírósági eljárást indíthat, vagy jelentést készíthet.188

4. De lege ferenda javaslatok

De lege ferenda azt tartanám megfelelőnek, ha speciális törvényben szabályoznák a munkahe-
lyi ellenőrzést. Az Infotv., mint általános törvény (benne az alapelvek) továbbra is alkalmazan-
dó lenne háttérjogszabályként, emellett a szektoriális törvény pontos, konkrét és átlátható sza-
bályozást biztosítana a munkahelyi megfigyeléssel kapcsolatban. Optimálisnak azt a helyzetet 
tartanám, ha a kamerák használata a jelenleg megengedettekhez képest visszaszorulna: csak 
abban az esetben lennének alkalmazhatók (akár rögzítik a felvételt, akár nem), ha az feltétlen 
szükséges. Feltétlenül szükségesnek a személyvédelmet, valamint az élet- és testi épség védel-
mét tartom, amennyiben az Alkotmánybíróság által meghatározott közvetlen és ténylegesen 
fenyegető veszély fennáll, és a munkavállalók hozzájárultak a megfigyeléshez. Vagyonvédelmi 
célból csakis abban az esetben tartom megfelelőnek a kamerás megfigyelést, ha az az indo-
kolt helyiségekben, olyan időszakban történik, amikor jogszerűen senki sem tartózkodhat a 
helyszínen (így nem sérülhetnek a munkavállalók személyiségi jogai). Öltözőkben, pihenőhe-
lyiségekben kifejezetten tilos lenne a kamerák használata. Emellett nem a munkáltató, hanem 
erre kiképzett szakemberek üzemeltetnék a kamerákat. A törvényi rendelkezések megsértése 
esetén pedig szigorú szankciók lennének alkalmazandók a munkáltatókkal szemben.

A törvény mellett kötelezővé tenném, hogy kollektív szerződésekben,189 vagy viselkedési, 
etikai kódexekben is feltétlenül rögzítsék az adott munkahelyen a különféle munkavállalók-
ra vonatkozó szabályokat, hiszen a speciális törvényi szabályozás sem lenne képes lefedni 
valamennyi fajta munkaviszonyt (mivel munkahelyenként, illetve munkakörönként változik, 
hogy milyen mértékű megfigyelés indokolt). Akár ezeket a dokumentumokat használhatnák 
arra, hogy tudatosítsák a munkavállalókban, hogy milyen jogok illetik meg őket, azoknak mi a 
tartalma, valamint meg lehetne határozni bennük az általános jogelveket, amelyek egy hiányos 
szabályozás esetén ideiglenes jelleggel választ adnának a felmerülő kérdésekre.

Végül pedig a munkáltató jogos gazdasági érdekének védelme érdekében olyan alterna-
tív megoldások kidolgozása és bemutatása lenne indokolt, melyekkel a fentebb ismertetett 
munkáltatói érdekek hatékonyan biztosíthatók, mégis kevésbé avatkoznak be a munkavállalók 
magánszférájába.

VI. Összegzés

A kamerás megfigyelésnek számos formája létezik: dolgozatomban pusztán a munkahelyen 
történő alkalmazásuk során felmerülő problémákat mutattam be. A munkaviszony azért kü-
lönös a téma szempontjából, mivel a kamera két oldalán lévő személyek nem egyenrangúak 
egymással, köztük alá-fölérendeltségi kapcsolat található. Így ebből a szempontból a munka-
hely rendkívül érzékeny terület, a munkavállalók jogaik sérelme esetén sem merik megtenni a 
szükséges intézkedéseket.

187 2011: CXII. tv. 56. § (1)
188 2011: CXII. tv. 58. § (2)
189 A kollektív szerződéseknek Kanadában kiemelkedő szerepük van. Ld.: http://www.cjc-online.ca/index.php/

journal/article/view/1671/1808 (2012.10.02.)
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Az érdek és jog összeütközés bemutatása során világossá vált, hogy valóban mindkét olda-
lon jelentős érdekek és jogok találhatók. A köztük lévő egyensúly kialakításánál figyelembe 
kell venni, hogy míg a munkáltatói oldalon elsődlegesen a gazdasági érdek védelme a cél, ezzel 
ellentétben a munkavállalói oldalon a személyiségi jogok védelme, amely megsértése esetén 
maga az emberi méltóság sérülhet. A példákon keresztül bemutattam, hogy a probléma nem 
csak elméletben létezik: maguk a munkavállalók is érzik, hogy a kamerák alkalmazása során 
jogaik sérelme valósul meg.

A nemzetközi és a hazai szabályozás áttekintése során arra a következtetésre jutottam, hogy 
a hatályos normák nem biztosítanak kellő védelmet a munkavállalóknak. Szükség van olyan 
szabályozásra, amely kifejezetten a munkahelyi kamerázásokról rendelkezik, mivel az általános 
törvények nem képesek megfelelő védelmet biztosítani. Habár az Alkotmánybíróság, a ko-
rábbi adatvédelmi biztos, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
sokat segítettek a gyakorlat egységesítésében, még mindig rengeteg a megkeresés és a bizony-
talanság a témával kapcsolatban.

Véleményem szerint a megoldás egy pontos és átlátható speciális törvény megalkotásában 
rejlik. Ezáltal egyértelművé válhatna a munkáltatók számára, hogy mi az, ami megengedett, 
melyek a pontos (és szigorú) feltételei a kamerák alkalmazásának, a munkavállalók pedig tisz-
tában lennének ezzel, és jogsérelem esetén a megfelelő fórumokon érvényesíthetnék jogaikat.
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Molnár Erzsébet

Az ajánlat jogintézményének szabályozása a hazai 
és a nemzetközi joggyakorlat tükrében

Helyezés: II. díj (Polgári jog III. tagozat)
Témavezető: 
Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára, egyetemi docens; Dr. Bóka János, adjunktus

Bevezetés

A szerződéskötés során tett jognyilatkozatok vizsgálata rendkívül lényeges, elengedhetetlen 
ahhoz, hogy egy kétoldalú jogügyletről megállapíthassuk azt, hogy egy létrejött szerződés-
ről van szó. A szerződés létszakaszait tekintve, annak létrejövetele a legfontosabb mozzanat, 
hiszen csak létrejött szerződés esetén vizsgálhatjuk, hogy az érvényes-e, valamint abban az 
esetben, ha érvényessége megállapított, hatályos-e.

Dolgozatomban kifejezetten a szerződés létrejövetelének folyamatával kívánok foglalkozni, 
részletesen elemezve, létszakaszokra bontva e folyamat egyes állomásait. A terjedelmi korlátokra 
és a téma szűkítésének, valamint mélyítésének követelményére tekintettel nem kívánok részlete-
sen kitérni a szerződés létrejövetelének speciális módozataira, a dolgozat az általános szerződés-
kötési folyamat elemzésére szorítkozik. A téma kifejtése során különösen az ajánlat, ajánlati kö-
töttség intézménye kerül – a jogintézmény szabályozási jellegzetességei kimerítő bemutatásának 
igényével – elemzésre, mind a hazai, mind a nemzetközi jogi szabályozás górcső alá vételével.

A dolgozat célja egyrészt válaszadás az ajánlat jogintézménye tekintetében felmerülő vitás 
kérdésekre, így például arra, hogy létezik-e határozatlan időre tett ajánlat, vagy arra, hogy 
milyen hatással van az egyes jogrendszerekben a halál ténye az ajánlat hatályára, s melyek a 
szabályozások eltérőségének okai.

A különböző kontinentális jogi és common law jogrendszerek szabályozási sajátosságainak 
tanulmányozása és véleményezése mellett további cél a szerződés létrejövetele során esetlege-
sen felmerülő felelősségtani problémák (tipikusan az ajánlati kötöttség megsértéséből eredő-
en) nemzetenként, jogrendszerenként eltérő szabályozásának bemutatása.

A téma ismertetése során a hatályos hazai, és a majdani új Polgári Törvénykönyv szerinti 
szabályozás bemutatása mellett összehasonlító jelleggel ismertetésre kerülnek az olasz  (Codice 
Civile), a német [Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)], az osztrák [Allgemeines Bürgerliches Ge-
setzbuch (ABGB/Optk.)], polgári törvénykönyvek releváns rendelkezései, valamint a kodifikált 
kódex szintjén egységes szabályozással nem rendelkező francia jogi szabályozás1 releváns ren-

1 A francia magánjog terén, eltérően más kontinentális jogrendszerektől, nincs egyetlen jogszabályban szabályozva az 
ajánlati kötöttség intézménye. Bizonyos normák, így például a Fogyasztói törvénykönyv meghatároz az ajánlat elfoga-
dására kötelezően nyitva álló időt, a címzett fél védelme, az elhamarkodott döntés magakadályozása érdekében, de ezek 
nem általános szabályok, nem alkalmazhatók minden szerződés esetén. Éppen ezért, az átfogó jogi szabályozás hiánya 
miatt a franciák elvek mentén határozzák meg az ajánlati kötöttség szabályait. V.ö. Graziano, Thomas Kadner – Bóka 
János: Összehasonlító szerződési jog. Budapest, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2010. 218. 
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delkezései, megoldásai, továbbá a common law jogrendszerek tipikusan kontinentálistól elté-
rő szabályozási metódusai. A dolgozat tartalmi és terjedelmi kereteit meghaladná a különböző 
magánjogi jogegységesítő törekvések által nyújtott megoldások ismertetése. Érdemes azonban 
megemlíteni, hogy az Európai Szerződési Jog Alapelvei (Principles of  European Contract Law, 
PECL),2 mely kísérletet tett megfelelő keretet nyújtani a közösségi magánjogi jogalkalmazás szá-
mára a szerződési jog általános szabályainak egységes alapokra történő helyezésével, 2. fejezete 
rendelkezik a szerződéskötésről, ezen belül a második rész az Ajánlat és elfogadás címet viseli.3 A 
szabályozás tartalmát tekintve megegyezik a hatályos magyar szabályozással, eltekintve néhány 
apró eltéréstől,4 mely viszont az új Polgári Törvénykönyv Javaslatában jelenik meg. Ez alapján 
látható, hogy a Javaslat a jogegységesítő törekvéseknek megfelelően alakítja ki a szabályozási 
konstrukciót, teret engedve ezzel hazánkban is a jogharmonizációs törekvések realizálásának.

I. A szerződéskötést megelőző folyamatok jogi értékelése

A szerződés jogi értelemben főszabály szerint5 két szembenálló fél egybehangzó egyoldalú 
akaratnyilatkozatának találkozása esetén jön létre.6

Csanádi György szerint az ajánlat az a „kötelező erővel bíró első szerződési nyilatkozat”,7 
amellyel a szerződés létrejöveteléhez vezető folyamat in concreto, jogi értelemben véve kezdetét 
veszi. A gyakorlatban természetesen az ajánlattételt megelőzően is beszélhetünk a felek közötti 
ún. prekontraktuális kapcsolatról, magát a konkrét ajánlat megtételét is számos tárgyalás előz-
heti, és előzi meg8 azzal, hogy az e szakaszban tett kijelentések, ahogy Kolosváry Bálint nevezi, 
a puszta alkudozás,9 a felek akarata szerint még nem minősül ajánlatnak, jogosultságokat és kö-
telezettségeket tipikusan még nem keletkeztet.10 Éppen e tény nyomatékosítására a Legfelsőbb 
Bíróság is kifejezésre jutatta állásfoglalásában, hogy „a megkötendő szerződés egyes feltételeire nézve az 
egyezkedések során létesített megállapodások sem a felekre, sem – szerződéskötési kötelezettség esetén – a szerző-
dési vitában eljáró bíróságra nem kötelező hatályúak.”11A joggyakorlatban ezért nagyon fontos annak 
megállapítása, hogy adott fél által tett nyilatkozat, kijelentés valójában szerződési nyilatkozatnak 
minősül-e (így ajánlatnak vagy elfogadó nyilatkozatnak), vagy csupán az ügyleti tárgyalások foly-
tatására irányuló szándéknyilatkozatnak.12 E tekintetben a felek tényleges akarata vizsgálandó13 

2 Hugh Beale: The development of  European Contract Law: Towards a European Civil Code (In. A magyar 
magánjog az európai jogfejlődés áramában – A Miskolci Egyetem ÁJK Jubileumi Konfereniájának Kiadványa. 
Miskolc. Novotni Kiadó, 2002) 12. 

3 Verebics János: Az európai magánjog fejlődésének főbb irányai.  A jogegységesítés útjai és újabb állomásai. Bu-
dapest, Typonova Kft., 2004. 101. 

4 Így pl. Az ajánlat lényegesnek nem minősülő tartalmától eltérően megtett elfogadó nyilatkozat főszabály szerint 
nem minősül új ajánlatnak.

 Abban az esetben, ha valamely félnek olyan hatalmassága van, amellyel egyoldalúan szerződést keletkeztet - pl. tör-
vényen alapuló elővásárlási jog - úgy a szerződés létrejöttéhez nem szükséges két egybehangzó akaratnyilatkozat.

6 Petrik Ferenc (szerk.): A szerződések joga. Budapest, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, 1993. 65.; Szladits Ká-
roly: A magyar magánjog vázlata. Budapest, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1933. I. rész. 131.

7 Csanádi György: A szerződés megkötése (In. A polgári törvénykönyv magyarázata (XVIII. Fejezet), Budapest, 
Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, 1981, szerk. Eörsi Gyula – Gellért György) 1009. 

8 Benedek Károly: A szerződés megkötése (In. A polgári törvénykönyv magyarázata (XVII.-XVIII. Fejezet), Buda-
pest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2001, szerk. Gellért György) 734. 

9 Kolosváry Bálint: A magyar magánjog tankönyve. Budapest, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1911. II. kötet. 57. 
10 Köles Tibor- Sághy Mária: Polgári jog II. Kötelmi jog. Budapest, Novissima Könyvkiadó. 2006. 36. 
11 GKT 12/1973. sz. állásfoglalás; vö. Petrik i. m. 65. 
12 Vö. BH.2003. 203.
13 Vö. Gellén Klára: Az akarat szerepe a szerződéskötés során, különös tekintettel a színlelésre (In: Acta Universi-

tatis Szegedis Acta Juridica et Politica. Tomus LXII. Fasc. 4., Szeged, 2002.)



243

az általuk tett nyilatkozatok alapján, hiszen a szerződés csak a felek akaratának kölcsönös és egy-
behangzó nyilatkozatával jön létre.14 Ezért ha a tárgyalásokat folytató felek az ingatlan adásvételi 
szerződés megkötését megelőző tárgyalások során bizonyos okiratot azzal a feltétellel írnak alá, 
hogy e megállapodástól a végleges okirat aláírásáig eltérhetnek, az létrejött szerződésnek a felek 
akarategyességének hiány miatt nem minősíthető.15A szerződéskötés folyamata tulajdonképpen 
azoknak a találkozó nyilatkozatoknak a sorozatát jelenti, amelyek eredményeképpen a jogokat 
és kötelezettségeket létrehozó szerződés létrejön.16

1. Az üzleti kockázat szerepe a szerződéses tárgyalások során

A szerződés tényleges megkötését, a jogi relevanciával rendelkező ajánlat megtételét számos, 
az üzleti tárgyalások körébe tartozó folyamat előzi meg, mely tárgyalások a szerződés létrejöttét 
célozzák, de tipikusan az e szakaszban tett nyilatkozatok a feleket nem kötik. A jog természe-
tesen e folyamat során is védelemben kívánja részesíteni a feleket, de ez a védelem nem korlát-
lan, főszabály szerint alapelvi szintű. Egészen az ajánlat megtételéig, bizonyos mértékű, alább 
tárgyalt jogi kötelezettség vállalásáig minden más elvet háttérbe helyezve érvényesül a szerző-
déskötési szabadság elve. A magyar joggyakorlatban több bírósági döntés17 is kimondta, hogy 
a felek szabadon bocsátkozhatnak szerződési tárgyalásokba, és nem tartoznak felelősséggel a 
megállapodás elmaradásáért. E döntések értelmében, a magánjogi jogviszonyokban nagyobb 
érdek az, hogy a felek szerződéskötési szabadsága megfelelően érvényesüljön, a gazdasági élet 
rugalmasságának követelménye teljesüljön, éppen ezért a szerződő fél üzleti kockázataként 
kezeli a joggyakorlat azt, hogyha vele a másik fél bármely okból mégsem köt szerződést. Az, 
hogy melyek azok a magatartások, amelyek a szokásos üzleti kockázat körébe tartoznak, jog-
szabály nem tartalmazza, annak kimunkálása a bírói gyakorlat és a gazdasági élet feladata. A 
bírói gyakorlat szerint e magatartások körébe tartozik a teljesség igénye nélkül a szerződés meg-
kötése előtti tájékozódás, tárgyalás, valamint az esetleges képviselet.18 Az üzleti kockázat egy 
tág terminus. Arra nézve, hogy mely magatartás az, amely kifejezetten nem minősül a szokásos 
üzleti kockázat körébe elbírálandó magatartásnak, a bírói gyakorlat nem határoz meg iránymu-
tatást. Így abban az esetben, ha a szerződéskötési folyamat során a tárgyalások megszakadnak, 
és ebből bármely félnek kára keletkezik, ha az üzleti kockázat tágan meghatározható körében 
realizálódott, a kárt a károsult másra nem háríthatja át, saját kárát köteles viselni.19 

2. A szerződési jog alapelveinek érvényesülése a szerződéskötés során

A Ptk.20 megköveteli a felektől a jóhiszeműség és tisztesség elvének21 megtartását, az együtt-
működési és tájékoztatási kötelezettség követését, valamint a culpa in contrahendo22 elv sze-
rinti eljárást.
14 Ptk. 205. § (1) bek.
15 1940. febr. 20. – P. V. Vö. Grill. XXXIII. Kötet 354. 
16 Csanádi  i. m. 1007. 
17 Pl. BDT2010. 2247.; BDT2005. 1138.; BDT2000. 293.
18 BH2003. 203.
19 BH1996. 586.
20 Ptk. 4. § (1) bek.
21 Ld. Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része. Budapest-Pécs. Dialog Campus Kiadó. 1997. 

142. 
22 Ld. részletesen: Izsó Krisztina: Culpa in contrahendo. A szerződéskötést megelőző jogviszony deliktuális vagy 

kontraktuális jellegének problémája. (In. Jogi tanulmány. Budapest. ELTE-ÁJK, 1998.) 147-153. 
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Az új Polgári Törvénykönyv Javaslatában (Javaslat) a prekontraktuális felelősség megerő-
sítése tapasztalható. A jogalkotó olyan garanciális szabályokat épít be a Javaslatba, mely még 
inkább védeni rendeli a szerződéses folyamatok során egymásnak kiszolgáltatott, és törvényi 
garanciákkal is csak korlátozottan védett feleket. Ennek eklatáns példája az, hogy a jelenlegi 
Ptk. által is, alapelvi szinten szabályozott együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget a 
Javaslat kiterjeszti, helyesebben fogalmazva konkretizálja a szerződési jogra, azt a Kötelmek 
közös szabályairól szóló részben tárgyalja.23 Ezen elv keretében kimondja, hogy a szerződés 
létrejöttének elmaradásáért a feleket kártérítési kötelezettség főszabály szerint nem terheli.24 
A következő bekezdésben kivételként rögzíti azonban, hogy abban az esetben, ha a szerződés 
azért nem jön létre, mert az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét a szerződéskötési 
tárgyalások során valamely fél megszegte, ez a fél köteles a másik fél ebből származó kárát 
a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.25 
Ezen új szabályozási konstrukcióval a Javaslat tisztázza a joggyakorlat által felvetődő jogértel-
mezési kérdéseket.26 Jelesül arra a kérdésre pontosítja és határozza meg konkrétan a választ, 
hogy az ilyen jellegű jogellenes prekontraktuális magatartások esetén a Ptk. 6. §-a szerinti utaló 
magatartásért való helytállási kötelezettség, vagy a Ptk. 339. §-a szerinti deliktuális felelősség 
alapján marasztalandó a másik szerződő félnek kárt okozó fél. Eddig sem volt kétséges a 
két jogintézmény egymástól való elhatárolása az utaló magatartás szubszidiárius jellege miatt, 
azonban e rendelkezéssel a jogalkotó kifejezett támaszt, hivatkozási alapot nyújt a jogalkal-
mazó számára a prekontraktuális tárgyalások során felmerülő együttműködési és tájékoztatási 
kötelezettség megsértésének esetére. A Javaslat egyértelműen rögzíti, hogy a prekontraktuális 
magatartások ily módon való megsértése esetén delictuális felelősség alapján helye van kár-
térítésnek, biztos talajon nyugvó hivatkozási alapot teremt a szerződésben nem álló károsult 
részére igényének érvényesítéséhez.

II. Az egyoldalú jognyilatkozatok 

Az egyoldalú nyilatkozatok különös kötelemfakasztó jogi tények, hiszen ezekhez főszabály 
szerint csak akkor fűződik joghatás, csak akkor idéznek elő kötelmet, ha jogszabály annak kö-
telemfakasztó erejét külön elismeri.27 Van olyan egyoldalú jognyilatkozat, mely közlésre szánt, 
de nem meghatározott személyhez intézett (ilyen pl. a díjkitűzés), és vannak olyanok is, me-
lyek hatályossá válásához szükséges az, hogy a nyilatkozat annak irányába történjen, „akinek 
jogi helyzetére a jogügylet hatást kíván gyakorolni”.28 Ez utóbbit határozott személyhez intézett, vagy 
címzett jognyilatkozatnak nevezzük. Mind az ajánlat, mind az elfogadó nyilatkozat egyoldalú, 
meghatározott személyhez szóló, tehát címzett jognyilatkozat.

A jogirodalomban vitatott az egyoldalú jogügyletek, jognyilatkozatok kötőereje. A német 
jogi kultúrához tartozó jogrendszerek kötőerővel ruházzák fel az egyoldalú jognyilatkozato-
kat, így az ajánlatot is kötelem-keletkeztető jogi ténynek tekintik, ezzel szemben azonban a 
francia jog alapvetően nem ismeri el az egyoldalú kötelezettségvállalás lehetőségét, azt nem 
tekinti kötelem forrásának.29 Így – mint arról a későbbiekben szó lesz – míg a német jog sze-

23 IV. Cím. A szerződés. A szerződési jog alapelvei.
24 Javaslat 6:62. § (4) bek.
25 Javaslat 6:62. § (5) bek.
26 Ld. BH1990. 64.
27 Szladits Károly: Az osztrák polgári törvénykönyv, hatásában a magyar magánjogra. Budapest, Politzer, 1932. 277. 
28 Szladits Károly: A magyar magánjog vázlata. Budapest, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1933. I. rész 131. 
29 Graziano – Bóka  i. m.219. 
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rint az egyoldalú jognyilatkozat annak megtételével tipikusan elválik a jognyilatkozatot tevő 
személytől, és önálló életre kel, addig a francia jog ezt el nem ismerve abszolút módon a 
jognyilatkozatot tevő személyhez köti a nyilatkozatot, éppen ezért, ha az ő személyi körül-
ményeiben változás történik (meghal, cselekvőképtelenné válik), ez kihatással lesz az általa 
megtett jognyilatkozatra is. 

E jogdogmatikai bizonytalanság miatt is helyes, hogy a Ptk. nem generális jelleggel, hanem 
kifejezetten a törvény által meghatározott esetekben származtat egyoldalú nyilatkozatból kö-
telezettséget. 30

III. Az ajánlat és az elfogadó nyilatkozat jogi természete

Almási Antal definíciója szerint „az ajánlat az ajánlattevőnek ügyleti ellenfeléhez intézett, közlésre 
szoruló és az előbbit kötelező kérdése, amely a szerződés lényeges alkotó elemeit felöleli és a tervbevett jogvál-
tozást előírja”.31

Az ajánlat definíciója minden fogalmi elemével együtt akképpen határozható meg, hogy az 
egy olyan egyoldalú, a tárgyát képező szerződés lényeges elemeit tartalmazó,32 főszabály sze-
rint alakszerűségekhez nem kötött,33 és főszabály szerint féloldalas kötelmi helyzetet teremtő 
címzett jognyilatkozat, melynek a címzett fél részéről teljes terjedelemben és tartalomban 
történő elfogadásával a szerződés minden egyéb jogcselekmény nélkül34 létrejön. 

Az ajánlat és az elfogadó nyilatkozat együttesen hozza létre a szerződést a felek között, „az 
ajánlat annak elfogadásával a szerződésben fogalmi egységgé olvad”,35 de mint a szerződés „alkotóele-
mei”, maga az ajánlat és az elfogadó nyilatkozat is részekre bontható.

Annak, hogy egy jognyilatkozatot, akaratnyilatkozatot ajánlatnak tekintsünk, meg kell fe-
lelni három feltételnek: egyrészt tartalmaznia kell a megkötendő szerződés minden lényeges 
elemét akképpen, hogy elegendő legyen a szerződés létrejöttéhez a másik fél által kijelentett 
„elfogadom” válasz, másrészt az ajánlatot ún. jogügyleti jelleggel kell tenni, ami azt jelenti, 
hogy olyan nyilatkozatot kell tartalmaznia, melyet az ajánlattevő, az ajánlat elfogadása esetén, 
annak feltételével teljesíteni vállal, végül pedig olyan formában kell az ajánlatot megtenni, 
amilyen formát az ajánlat tárgyát képező szerződés létrejövetelének formai követelményeként 
a jogszabály előír.36

Almási szerint mind az ajánlat, mind az elfogadó nyilatkozat ún. önrendelkező és átnyúló 
részből áll.37 Ez azt jelenti, hogy az ajánlattevő az ajánlatát saját jogi helyzetére tekintettel, sa-
ját jogkörében teszi meg, abba azon tényeket, lényeges szerződési elemeket foglalja, amelyek 
számára fontosak, amelyekhez ő joghatás kiváltását kívánja fűzni. Azonban ez az ajánlat egy 
feltételesen joghatást kiváltó egyoldalú jognyilatkozat csupán, és átnyúló jellege is ebből ered, 
hiszen az ajánlat a meghatározott személyhez történő közléssel átkerül a címzett jogkörébe, és 

30 „Egyoldalú nyilatkozatból csak a jogszabályban megállapított esetekben keletkezik jogosultság a szolgáltatás követelésére; az egyol-
dalú nyilatkozatokra – ha törvény kivételt nem tesz – a szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.” /Ptk. 
199. §/

31 Almási Antal: Kötelmi jog kézikönyve. Budapest, Tébe Kiadóvállalata M. SZ., 1929. I. kötet 380. 
32 Vö. Katona Mór – Kiss Mór – Reiner János: Magyar magánjog. III. Kötet. Kötelmi jog. Budapest, Singer és 

Wolfner Kiadása, 1898. 90. 
33 Ld. részletesen Az elfogadó nyilatkozat megtételének módja cím alatt
34 Vö. Besenyei Lajos: Kötelmi jog általános rész. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2009. 40. 
35 Almási 1929 i. m. 383. 
36 Ld. Csanádi i. m. 1009. 
37 Almási 1929 i. m. 380. 
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az ő rendelkezésén fog múlni az, hogy az ajánlattevő jogi hatás kiváltását szolgáló nyilatkozata 
valóban ki fogja e váltani a rendelkező által kívánt joghatást. Az ajánlat önrendelkező ré-
sze főszabály szerint végleges (hiszen főszabály szerint az ajánlattevő ajánlatához kötve van), 
azonban az „önrendelkezés véglegessége az elfogadás feltételétől van függővé téve.”  E szerint az ajánlat 
és az elfogadó nyilatkozat megtétele közötti időt függő jogi helyzetnek38 is tekinthetjük, egy 
várományosi helyzetnek az ajánlattevő részéről.

Almási az elfogadás tudományos definícióját is megfogalmazta, miszerint „az elfogadás az aján-
lattevő ügyleti ellenfelének egyoldalú, rendesen közlésre szoruló nyilatkozata, amely az ajánlatban foglalt jogi 
jelentőségű kérdést igenlő értelemben oldja meg.”39

A fogalom-meghatározás kifejezésre juttatja az elfogadó nyilatkozat jogi természetét, mi-
szerint az egy olyan egyoldalú jognyilatkozat, mely a másik fél helyzetében idéz elő joghatást, 
a másik fél minden egyéb erre irányuló jogcselekménye nélkül, sőt e hatás abban az esetben is 
beáll, ha azt a másik fél nem kívánja. E jellemzésből kitűnik az, hogy az elfogadó nyilatkozat 
egy hatalmasság, alakító jog.40

Az elfogadás hatalmasság jellege, mely alább kifejtésre kerül, nem feltételezi azonban azt, 
hogy az ajánlat is ilyen jogi természettel bírna. Egyetérthetünk Kolosváry Bálinttal abban, 
hogy az ajánlat nem alakító jog, hiszen jogi kötelezettséget önmagában nem létesít, az ajánlat 
arra szolgál, hogy elfogadtassék, a kötelmet az elfogadás létesíti, az ajánlat önmagában másra 
nézve kötelezettséget nem szül.41 Valójában azonban az ajánlat is hordoz magában kötelezett-
séget, azonban ez a kötelezettség – mely az ajánlati kötöttség intézményében ölt testet – pusz-
tán az ajánlattevőt köti, így más joghelyzetében önmagában, hatalmasság jelleggel valóban 
nem idéz elő joghatást.

Az elfogadás alakító jogi jellegét erősíti az a tény, hogy ennek megtételével a szerződés a fe-
lek között azonnal létrejön. Az elfogadó nyilatkozat azonban az elővásárlási joghoz hasonlóan 
feltételes alakító jog, hiszen e nyilatkozat létjogosultsága alapvetően az ajánlattevő, egy másik 
fél ajánlatától, rendelkezésétől függ. 

Az elfogadás hatalmasság jellege, mint láthattuk, tehát feltételes, és véleményem szerint 
korlátozott is. Dogmatikailag alakító jognak kell tekintenünk, azonban az ajánlat, mint elő-
feltétel tartalma köti a címzett felet, hiszen elfogadás csak és kizárólag igenlő, tehát az ajánlat 
tartalmával teljes mértékben megegyező nyilatkozat esetén jön létre. Tehát e jogi tény alakító 
jogi jellege az esetek többségében látens, hiszen a felek között akarategyesség van, mindketten 
létre kívánják hozni a szerződést, mégpedig az ajánlatban megfogalmazott tartalommal. Az 
alakító jogi jelleg abban az esetben azonban valóban szembetűnő, amikor az ajánlattevő utóbb 
nem kíván szerződni, az elfogadó nyilatkozat azonban a jogszabályban meghatározottak sze-
rint szabályszerűen megtételre került, hiszen ekkor az ajánlattevő jogi helyzetében korábbi 
nyilatkozatával ellentétben rendszerint mégis olyan körülmény áll be, melynek létét ő már 
nem kívánta.42

Így tehát, mint már fentebb említésre került, az elfogadás is önrendelkező és átnyúló rész-
ből áll. Az önrendelkező rész pedig – Almási irodalmi szavaival élve – „az ajánlat átnyúló részé-
nek megragadása”.43 Tulajdonképpen a címzett fél az elfogadással az ajánlat által deklarált, saját 

38 Vö. Bíró György: Kötelmi jog. Miskolc. Novotni Kiadó, 2010. 269. 
39 Almási 1929 i.m. 380.
40 Olyan jogi helyzet,”amelyben a jogviszony tartalmát az egyik alany egyoldalú nyilatkozatával megállapítja, mó-

dosítja vagy megszünteti oly módon, hogy a másik félre nézve keletkeztet kötelezettséget, vagy szüntet meg 
jogosultságot”. / Bíró-Lenkovics: Általános tanok. Miskolc, Novotni Alapítvány, 2006. 173./

41 Kolosváry i. m. 56. 
42 Vö. Csanádi i. m. 1011. 
43 Almási 1929 i. m. 380. 
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helyzetére vonatkozó feltételeket, tartalmi elemeket, a szerződés alkotóelemeivé változtatja át, 
és e nyilatkozat megtételével a függő jogi helyzetet, az ajánlat önrendelkező részéből eredő 
feltételességet megszünteti, azt feltétlenné teszi. E feltétlenné tétellel konstruálódik alakító 
jogi jellegűvé a nyilatkozat, és egyben e hatalmasság jelenti az elfogadás átnyúló jellegét is. 

IV. Az ajánlat hatályosulása

Az előző fejezetben említésre került, hogy az ajánlat megtétele pusztán az ajánlattevőre ró 
kötelezettséget. De vajon mikortól áll fent ez a főszabály szerinti kötelezettség? Mikortól nem 
vonhatja vissza az ajánlattevő az ajánlatát? E kérdésre a válasz egyszerűen az, hogy a kötött-
ségi idő abban a pillanatban veszi kezdetét, amikor az ajánlat a címzettel szemben hatályosul. 

A Ptk. 214. § (1) bekezdése szerint: „A szerződési nyilatkozat, ha azt szóban vagy szóbeli üzenettel 
tették, a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá; az írásban vagy távirati úton közölt nyilatkozat 
hatályosságához pedig az szükséges, hogy az a másik félhez megérkezzék.”

A Ptk. az akaratnyilatkozat hatályosulását két eltérő momentumhoz köti, attól függően, 
hogy az ajánlatot ún. múló vagy maradandó eszközzel tették. A múló eszközzel történő aján-
lattétel esetén az ajánlat a címzett fél erről való tudomásszerzésével, még a maradandó eszközzel 
tett ajánlat megérkezéssel válik hatályossá, azaz ezen időpontoktól számítjuk az ajánlati kötött-
ségi időt.

A szóban tett ajánlat esetén a hatályosulást a törvény a tudomásszerzéshez44 köti. Ez azt 
jelenti, hogy nem elegendő pusztán vélelmezni azt, hogy az ajánlat a címzett fél tudomására 
jutott, ennek valóban meg is kell történnie. Így például abban az esetben, ha egy spanyol 
személy szóban szerződési ajánlatot tesz a vele szemben ülő, spanyol nyelven nem beszélő 
magyar személynek, mindaddig nem válik hatályossá az ajánlat, amíg az esetlegesen egy tol-
mács által a magyar fél által értett nyelvre lefordításra nem kerül, hiszen arról a magyar fél 
ténylegesen nem szerzett tudomást.

A múló és maradandó eszközzel történő ajánlattételi módozatok mellett egy másik cso-
portosítást is szükséges megvizsgálnunk, amelyek egymástól a gyakorlatban nem igazán elvá-
laszthatók, nevezetesen az ajánlati kötöttség idejére vonatkoztatva a jelenlévők és távollévők45 
között tett ajánlat.

Ha e csoportosítás tekintetében vizsgáljuk az ajánlat hatályosulását, figyelembe véve a fenti, 
múló-maradandó eszközzel tett ajánlatokra vonatkozó szabályozást, a következők állapítha-
tók meg. 

Jelenlévők között46 tipikusan a tudomásszerzés pillanatában hatályosul az ajánlat, mely az 
esetek túlnyomó többségében, azonnal, pillanatok alatt megtörténik (a fenti, külföldi szerződő 
fél példája esetében akár órák vagy napok késedelmével is bekövetkezhet a tudomásulvétel).

Távollévők esetén az ajánlat tipikusan a címzett félhez történő megérkezésével válik ha-
tályossá.47 Korabeli jogirodalmunk szépen kifejezi azt, hogy távollévők esetében48 a törvény 
miért nem a tudomásszerzés időpontjához köti az ajánlat hatályosulását. Tulajdonképpen az a 
tény, hogy egy bizonyítottan megérkezettnek tekinthető ajánlat mikor jut a címzett tudomásá-
ra ténylegesen, nagyon nehezen bizonyítható, sőt a tudomásulvétel időpontját a címzett akár 

44 Alább kifejtettek miatt helyesebb lenne, ha a törvény a tudomásulvétel terminust használná.
45 Ptk. 211. § (2) bek.
46 A Ptk. 211. § (2) bekezdése szerint jelenlévők között tett ajánlatnak kell tekinteni a telefonon tett ajánlatot is.
47 Vö. M. Kir. Kúria 1935. márc. 27. – P. V. 550 1935 In. Grill XXVIII. Kötet 338. 
48 Habár Kolosváry nem szól kifejezetten arról, hogy jelenlévők esetén miképp alakul a hatályosulás.
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tetszése szerint halogathatná is. Ezért ez esetben a jog az ajánlat megérkezéséhez köti annak 
hatályosulását, hiszen a megérkezéssel „a tudomásulvétel lehetősége megvan”.49

A jogalkotás terén és a joggyakorlatban koronként eltérő konstrukciók merültek fel arra 
nézve, hogy az ajánlattevő ajánlat hatályosulását követően bekövetkező halála vajon az ajánlat 
hatálytalanodásához vezet-e.50 Sem korábbi, sem hatályos jogunkban, sőt a nemzetközi jo-
girodalomban51 sem vitás, hogy abban az esetben, ha az ajánlattevő az ajánlat címzett félhez 
történő megérkezését megelőzően hal meg, a megtett ajánlat nem lesz hatályos. E kérdésre 
vonatkozóan a Legfelsőbb Bíróság eseti döntésében akképpen foglalt állást, hogy abban az 
esetben, ha a biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tevő fél annak biztosítóhoz történő 
megérkezése előtt meghal, szerződés nem jön létre.52  

Fontos megjegyeznünk, hogy a tudomásszerzés és a tudomásul vétel nem szinonim fogalmak. 
Az ajánlat, mint címzett akaratnyilatkozat hatályosulásához az szükséges, hogy a címzett tu-
domást szerezhessen róla. Mint Kolosváry fentebb idézett megfogalmazása is kifejezésre 
juttatja, a tudomásszerzés egy lehetőséget rejt magában,53 amely azonban tipikusan a múló 
eszközzel tett akaratnyilatkozatok esetében egybeolvad a tudomásulvétel követelményével. 
Tehát ezen axióma úgy foglalható össze az ajánlat hatályosulására vonatkozó szabályok figye-
lembevételével, hogy a múló eszközzel, tehát szóban tett ajánlat esetén a tudomásszerzésen 
túl a tudomásulvétel is szükséges, még a maradandó eszközzel tett ajánlat hatályosulásának 
megérkezéshez kötöttsége magában rejti a tudomásszerzés lehetőségét, és annak maradandó 
volta miatt az akaratnyilatkozat hatályossá válásához nem szükséges a tudomásulvétel.54

Az ajánlat megtétele és annak hatályossá válása között hosszabb-rövidebb idő eltelhet. A 
törvény lehetőséget ad arra, hogy az érvényesen megtett ajánlat a hatályosulás fázisába ne 
jusson el, így ahhoz ne fűződjön tipikus jogkövetkezmény, amikor kimondja, hogy „a még 
hatályossá nem vált nyilatkozatot vissza lehet vonni”.55 E szerint érvényes és jogszerű az ajánlat 
visszavonása, ha a visszavonó nyilatkozat legkésőbb a visszavont nyilatkozattal egy időben 
érkezik meg a másik félhez, illetve jut annak tudomására. Ebben az esetben az ajánlatot vissza-
vonó nyilatkozatra az ajánlat hatályosulására vonatkozó szabályok lesznek irányadók. Mihelyst 
azonban hatályossá válik az ajánlat, kötöttségi idő fennállása esetén az nem vonható vissza.

A Javaslat szélesebb rendelkezési jogosultságot biztosít az ajánlattevő számára: ajánlatát 
egészen a másik fél elfogadó nyilatkozatának elküldéséig visszavonhatja.56 

A hatályos Ptk. szűk körben olyan rendelkezést is ad, miszerint az ajánlatot a szerződés 
létrejöttéig vissza lehet vonni, mégpedig a gazdálkodó szervezetek között tett ajánlat esetén 
ez a jog az ellenszolgáltatást vállaló felet illeti meg azzal, hogy ily módon történő (tipikusan a 
hatályosulást követő) visszavonás esetén a másik fél költségeit meg kell téríteni.57 Megjegyzen-
dő, hogy a magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek közötti különbségtétel manapság már 
indokoltatlan.58 A tervgazdálkodás időszakára vezethető vissza a Ptk. ezen rendelkezése, de a 
piacgazdaságban, amikor már a jogalanyok gazdaságban betöltött szerepüket tekintve azonos 

49 Kolosváry i. m. 57. 
50 Ld. bővebben az Ajánlat hatálytalanná válása c. fejezetet
51 Ld. pl. Pierre Engel, Traité des obligations en droit Suisse – Dispositions generales du CO, 2e éd., Berne, 1997, 

200. 
52 BH2012. 64.
53 Vö.: Török Tamás: Érvénytelenség és személyi hatálytalanság (In. Gazdaság és Jog 12/2002. X. évfolyam; 14-20 

pp.) 15. 
54 Vö. Bíró i. m. 116. 
55 Ptk. 214. § (2) bek.
56  Javaslat 6:66. § (2) bek. 
57 Ptk. 214. § (3) bek.
58 Bíró i. m. 44. 
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jogokkal rendelkeznek, nem indokolt  a gazdálkodó szervezetek tekintetében privilegizáló 
szabályok alkalmazása. 

Érdemes összehasonlítani a Ptk. és a Javaslat szerinti szabályozási koncepciót a Codice 
Civile rendelkezésével, hiszen e törvényben tulajdonképpen rendkívül helyesen ötvöződnek 
a hatályos és a várható hazai szabályozás pozitív részei. A Codice Civile aképpen rendelkezik, 
hogy „az ajánlat a szerződés létrejöttéig visszavonható, ha azonban az ajánlatot elfogadó fél – mielőtt az 
ajánlat visszavonásáról értesült volna – a szerződés teljesítését jóhiszeműen megkezdte, követelheti az aján-
lattevőtől a teljesítés megkezdéséből származó költségei és kára megtérítését.”59 A Codice Civile az ajánlat 
hatályosulását megelőző időszak során bekövetkező jogcselekményeket és ezek jogkövetkez-
ményeit szabályozza. Így megtérítési, illetve kártalanítási kötelezettséget ír elő annak a félnek 
a terhére, aki az ajánlatát visszavonja úgy, hogy a címzett fél a szerződés teljesítését abban a 
tudatban, hogy az közöttük létrejött, jóhiszeműen megkezdte. Tehát abban az esetben, ha a 
címzetthez az elfogadó nyilatkozatának elküldését követően érkezik meg az ajánlattevő vissza-
vonó nyilatkozata, igényt tarthat költségeinek és kárának megtérítésére, melyeket az ajánlatte-
vő egyébként jogszerű magatartásával okozott neki. Fontos, hogy a rendelkezés megköveteli 
a címzettől a jóhiszeműséget, tehát e törvény adta jogával csak abban az esetben élhet, ha 
nem tudott, vagy kellő körülményekből nem is kellett volna tudnia arról, hogy az ajánlattevő 
visszavonó nyilatkozatot tett.

Természetes, hogy az ajánlat visszavonásának joga akkor sem lehet parttalan, ha az a ha-
tályosulást követően is megengedett, így a Javaslat rendelkezik arról, hogy az ajánlat nem 
vonható vissza abban az esetben, hogyha annak visszavonhatatlanságát kötötték ki, vagy az 
ajánlati kötöttségre vonatkozó időt maga az ajánlattevő határozta meg.60 

Míg a kontinentális jogrendszerekben általánosságban bizonyos korlátok vonatkoznak az 
ajánlat visszavonására, addig ez főszabályként nem érvényesül a francia jogban. A franciák 
alapvetően az ügyleti szabadság elvéből kiindulva úgy tekintik, hogy az ajánlat csak addig 
áll fent, amíg az tükrözi az ajánlattevő valódi akaratát, így amint az megszűnik, az ajánlatot 
vissza lehet vonni.61 E szerint a francia jog az ajánlati kötöttség intézményét sem ismeri el 
főszabályként. Azonban e szemlélet ellenére is felismerte azt a joggyakorlat, hogy az ajánlat 
visszavonhatóságának ilyen korlátlan mértékű megengedettsége egyrészt a jogbiztonság köve-
telményének sérelméhez, másrészt a címzett jogos érdekeinek csorbításához vezethet. Ezért 
főszabályként az a kontinentális jogrendszerek többségében elfogadott szabály érvényesül, 
hogy az ajánlat csak annak hatályosulásáig, tehát a címzetthez való megérkezéséig vonható 
vissza, hisz a visszavonás ekkor még nem okoz érdeksérelmet. Az ajánlat a hatályosulást kö-
vetően is visszavonható, viszont ennek korlátai vannak.62 Ezek egyrészt törvényi korlátok, 
hisz bizonyos szerződéstípusok esetében a törvény kötelező kötöttségi időt szab, így ezen idő 
megsértésével tett visszavonó nyilatkozat, nem akadálya annak, hogy a kötöttségi idő alatt, de 
a visszavonó nyilatkozat után tett elfogadó nyilatkozat megtételével a szerződés létrejöjjön. 
A törvényi korlátok mellett a bírói gyakorlat is kimunkált bizonyos korlátokat, melyek más 
kontinentális jogrendszerekben tipikusan törvényi szabályozás keretei között megtalálhatók. 
Így a hatályosulást követően nem vonható vissza az ajánlat, ha arra az ajánlattevő határidőt 
tűzött, illetve határidő tűzése hiányában is vizsgálni kell, hogy van-e ún. hallgatólagosan benne 
foglalt ésszerű határidő. Így valójában a bírói gyakorlat kimunkált egy, a kontinentális joggya-
korlathoz hasonló, a címzettet védő garanciarendszert.

59 Vö. Graziano – Bóka i. m. 224. 
60 Javaslat 6:66 (4) bek.
61 Vö. Graziano - Bóka i. m. 219. 
62 Graziano – Bóka i. m. 220. 
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V. Az ajánlati kötöttség, mint „féloldalas” kötelmi helyzet63

Az előzőekben megvizsgált hatályosulás jogkövetkezményeként beáll az ajánlattevőt fősza-
bály szerint terhelő ajánlati kötöttség. Bíró György fogalomhasználata szerint ez a tény egy 
féloldalas kötelmi helyzetet teremt, az ajánlat megtételével az ajánlattevő magára vállal kötele-
zettséget, saját cselekvési szabadságát korlátozza, a jogszabály rendelkezése szerint.

Az ajánlati kötöttségre vonatkozó szabályozás tekintetében a Ptk. a diszpozitivitás elvét ér-
vényre juttatva főszabályként a felek (helyesebben fogalmazva az ajánlattevő) rendelkezésére 
bízza, hogy ajánlati kötöttség egyáltalán keletkezik-e. A törvény kimondja, hogy „aki szerződés 
kötésére ajánlatot tesz, ajánlatához kötve marad, kivéve, ha kötöttségét az ajánlat megtételekor kizárta.”64 
Így az ajánlattevőnek a jogszabály rendelkezési jogot enged arra nézve, hogy kíván-e kötele-
zettséget vállalni magára vagy sem.

1. Az ajánlati kötöttség kizárása, az obligo nélküli ajánlat

Ha az ajánlat megtételekor az ajánlattevő kötöttségét kizárta, abban az esetben nem beszél-
hetünk az ajánlati kötöttség intézményéről, így féloldalas kötelmi helyzetről sem, az ajánlatát 
az ajánlattevő minden jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja. Az így megtett ajánlatot Ko-
losváry nyomán „obligo nélküli ajánlatnak”65 is nevezzük. Nagyon fontos, hogy a kötöttség 
kizárására érvényesen csak és kizárólag az ajánlat megtételekor, legkésőbb azzal egy időben 
kerülhet sor.

A Ptk. lehetőséget ad ugyan az ajánlatot tevő félnek a kötöttség kizárására, azonban kér-
déses, hogy ebben az esetben beszélhetünk-e komoly és valóságos 66 szerződési ajánlatról, sőt, e 
kérdésen túllépve, valóban ajánlatról beszélünk-e ilyenkor.

Egyetértünk Csanádival67 a tekintetben, hogy a kötöttség nélkül megtett ajánlat jogi ter-
mészetét tekintve valójában inkább ajánlattételi felhívásnak68 tekinthető, hiszen a szerződés 
létrejöveteléhez a kötöttség hiánya miatt a címzett fél elfogadó nyilatkozatán túl szükséges 
az ajánlattevő megerősítése, quasi újabb egyetértő nyilatkozata. Kolosváry is osztja ezt az 
álláspontot, hiszen helyesen úgy véli, hogy az obligo nélküli ajánlat irányulhat a másik féltől 
szándékozott jognyilatkozat kiprovokálására, hogy aztán azt az „ajánlattevő” fogadhassa el,69 
tehát tartalmilag ajánlattételre történő felhívásról van szó. Ha e megerősítés kifejezetten nem 
történik meg, akkor a puszta ráutaló magatartást (factum concludens) alacsonyabb mérce szerint kell 
megállapítani.70 Nem zárható ki azonban a kötelezettség kizárásával tett ajánlat valós aján-
lat jellege sem. Abban az esetben, ha az ajánlattevő az elfogadó nyilatkozatot nem utasítja 
vissza, nem hivatkozhat arra, hogy a szerződés azért nem jött létre azért, mert kötöttségét 
kizárta. Ebben az esetben arról van szó, hogy az ajánlattal egybecsengő elfogadó nyilatkozat 
hallgatólagos elfogadására került sor71 azzal, hogy az elfogadó nyilatkozat megtételekor az 

63 Bíró i. m. 271. 
64 Ptk. 211. § (1) bek.
65 Kolosváry i. m. 58. 
66 Uo. 
67 Csanádi i. m. 1011. 
68 E jogintézményről később szólunk.
69 Kolosváry i. m. 58. 
70 Csanádi i. m. 1011. 
71 Ujlaki Tamás: A szerződés megkötése (In. A Polgári törvénykönyv magyarázata. III. kötet. Kötelmi jog általános 

rész. XVIII. fejezet). Magyar Hivatalos Közlönykiadó, é.n. 164. 
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ajánlattevő nem él jogszerű visszautasítási jogával.72 E megállapítás végeredményben erősíti 
azt a jogirodalmi álláspontot, hogy obligo nélküli ajánlat esetében dogmatikai értelemben 
ajánlattételre történő felhívásról beszélünk, hiszen az ajánlattevőnek vagy az elfogadó nyilat-
kozatra tett kifejezett akceptálását, vagy annak hallgatólagos, ráutaló magatartással történő 
realizálását követeljük meg azzal, hogy hallgatólagos elfogadás alatt értjük a visszautasítás 
elmulasztását is. Ilyen esetekben körültekintően kell vizsgálni a szándéknyilatkozatokat, ate-
kintetben, hogy mikor beszélünk felhívásról, mikor szerződési ajánlatról, vagy elfogadó nyi-
latkozatról. 

2. Az ajánlati kötöttség

Abban az esetben, ha az ajánlattevő Ptk.-ból eredő rendelkezési jogával nem kíván élni, 
és kötöttségét nem zárja ki, diszpozitív szabályok érvényesülnek, tehát a kötöttségi idő az 
akaratnyilatkozat hatályosulásával kezdetét veszi. Az ajánlati kötöttség tehát azt jelenti, hogy 
„amennyiben annak tartama alatt a másik fél az ajánlatot elfogadja, az ajánlat tartalmának 
megfelelő szerződés akkor is létrejön, ha időközben az ajánlattevő már nem akarja a szerző-
dést megkötni”. 73

Hatályos törvényünk főszabályként ajánlati kötöttségről, kivételes, opcionális esetben pedig 
annak kizárásáról beszél, a Javaslat megfogalmazása nem tartalmazza az ajánlati kötöttség 
kizárásának lehetőségét, csupán azt, hogy az ajánlattevő kötöttségi idejét meghatározhatja. 
Vajon ez azt jelenti számunkra, hogy a Javaslat rendelkezése szerint az ajánlattevő kötöttségét 
a magyar, illetve főszabály szerinti kontinentális hagyományokkal ellentétben nem zárhatja 
ki? Úgy vélem, nem. Az ajánlati kötöttség kizárásának lehetősége a diszpozitivitás elvéből 
eredően továbbra is megilleti az ajánlattevőt, annak ellenére, hogy ezt a Javaslat immáron 
kifejezetten nem deklarálja.

2.1. A kötöttségi idő ajánlattevő általi meghatározása

A Ptk. diszpozitív rendelkezése határozza meg, hogy az ajánlattevő ajánlatához kötve van, 
azonban még ebben az esetben is az akaratnyilatkozatot tevő fél rendelkezésére bocsátja 
főszabály szerint annak a megállapítását, hogy meddig áll fent ez a féloldalas, őt terhelő köte-
lem. Eszerint az ajánlattevő kötöttségének idejét meghatározhatja74. A Ptk. diszpozitív rendelkezései 
tehát csak arra az esetre szólnak, ha kötöttségi idő nem kerül meghatározásra.

2.1.1. Az ajánlati kötöttség idejének meghatározása
Az ajánlati kötöttségi idő meghatározásának a kötöttség kizárásáról szóló nyilatkozathoz 

hasonlóan az ajánlatban, vagy legkésőbb annak hatályosulásakor kell megtörténnie.75 Az aján-
lattevő mind pozitív, mind pedig negatív irányban rendelkezhet a kötöttségi időről, eszerint a 
törvényben meghatározott diszpozitív időtartamoknál akár hosszabbat, akár rövidebbet meg-
határozhat. A hosszabb kötöttségi idő meghatározása az ajánlat megtétele után, és a kötött-
ségi idő esetleges kikötése esetén sem aggályos, az ajánlattevőnek lehetősége van arra, hogy 
ajánlati kötöttségét meghosszabbítsa. Azonban abban az esetben, ha az ajánlat megtételekor, 

72 Tulajdonképpen az elfogadó nyilatkozat hatályosulásával a szerződés létrejön.
73 Ujlaki i. m. 163. 
74 Ptk. 211. § (2) bek.
75 Csanádi i. m. 1012. 
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vagy legkésőbb annak hatályosulásakor kötöttségi idejét meghatározta, az ajánlat másik fél 
számára történő hatályosulását követően főszabály szerint már nem köthet ki ennél az időnél 
rövidebbet, hiszen ez méltánytalan lenne a címzett fél oldalát tekintve. Eszerint akkor sem jo-
gosult rövidebb idő kikötésére az ajánlattevő az ajánlat megtételét követően, ha ekkor kötött-
ségi időről nem rendelkezett, így a Ptk. diszpozitív rendelkezése lép életbe, hiszen a „kötöttség 
törvényes időtartamát az ajánlattevő egyoldalúan a másik fél hátrányára nem változtathatja meg”.76 Az 
ajánlattevőnek e rendelkezési joga azonban nem korlátlan, a Ptk.77 szerint az ajánlati kötöttség 
időtartamát jogszabály eltérően is szabályozhatja,78 tehát adott esetben kógens jellegű kötött-
ségi időt is meghatározhat.

2.1.2. Határozatlan időre vállalt féloldalas kötelem?
A törvényi kizártság hiányából eredően az ajánlattevőnek arra is lehetősége van, hogy az 

ajánlatát kifejezetten határozatlan ideig tartsa fent, tehát kötöttségét előre meg nem határozott 
ideig vállalja.79 Ez azt jelenti, hogy a címzett félnek az elfogadó nyilatkozat megtételére fősza-
bály szerint annyi idő áll rendelkezésére, amennyit igénybe szeretne venni. De vajon a hatá-
rozatlan időre tett ajánlat valóban határozatlan ideig marad fenn? Kijelenthetjük, hogy aligha. 
Egy kúriai döntés szerint abban az esetben, ha az ajánlattevő nem határozott meg közelebbi 
időt az elfogadó nyilatkozat megtételére, a határidőt úgy kell mégis megszabottnak tekinteni, 
hogy az akkor jár le, „mikor a szülők és a felperes társadalmi osztályának felfogása szerint … ilyen 
tartalmú vagyonjogi nyilatkozatot tenni illik és lehet”.80 E döntés kifejezésre juttatja számunkra azt, 
hogy tényleges, nyelvtani értelemben vett határozatlan ideig vállalt ajánlati kötöttség nem létezik, 
a jogbiztonság megköveteli azt, hogy ilyen esetben is valamilyen határidőhöz kötődjön az el-
fogadó nyilatkozat megtétele, ha arra az ajánlattevő határozatlan időt vállalt, hiszen a címzett 
ésszerűtlenül hosszú ideig nem élhet vissza a válaszadás jogával. Azon idő meghatározásának 
a feladata, mely elteltét követően már ésszerűtlen időről beszélünk, a bírói gyakorlatra hárul, 
melyet a társadalmi szokások figyelembe vételével kell meghatározni. Ez az idő természetesen 
több lesz, több kell, hogy legyen, mint a törvény által meghatározott diszpozitív kötöttségi 
idő. 

Úgy gondolom, hogy bizonyos esetekben, a felek szándéka szerint indokolt lehet az ajánlat 
fenntartása akkor is, ha a féloldalas kötelmi helyzet már látszólag indokolatlanul hosszú ideje 
fennáll. Azonban osztom azt az álláspontot, hogy amennyiben a kötöttség fenntartása indo-
koltan méltánytalan helyzetet eredményezne, úgy van létjogosultsága az idő határozottá téte-
lének. A szakirodalom e kettősség ellenére azonban azt az álláspontot osztja, hogy az ajánlati 
kötöttség tartama nem lehet korlátlan, az nem tarthat „örök időkig”,81 hiszen egy függő jogi 
helyzetről, várományról van szó.

A Ptk. kifejezetten kimondja azt, hogy az ajánlati kötöttség intézményével az ajánlattevő 
jogosult rendelkezni, kizárólagos diszkrecionális jogköre, hogy önmagára miképpen ró, avagy 
nem ró kötelezettséget. A Legfelsőbb Bíróság a GK. 6. számú állásfoglalásában ki is mondta, 
hogy az egyik fél a másik fél ajánlati kötöttségének idejét nem hosszabbíthatja meg. 82 Így az ajánlati 
kötöttség meghosszabbítása, meghatározása kizárólag az ajánlattevőt illeti meg.

76 Uo. 
77 Ptk. 211. § (2) bek.
78 Ld. részletesen Csanádi i. m. 1015.
79 Vö.: Csanádi i. m. 1012. 
80 K. 1942. márc. 5. – P. I. 55/1942 Vö. Grill. XXXV. Kötet 297. 
81 Petrik i. m. 67. 
82 Vö. Csanádi i. m. 1013. 
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2.2. Ajánlati kötöttség törvény által meghatározott időtartama

Abban az esetben, ha az ajánlattevő a fentiek szerint nem rendelkezett sem kizárásról, sem 
időhatározásáról, a Ptk. rendelkezései szerint kell figyelembe venni a kötöttségi időt. A Ptk. 
különbséget tesz jelenlévők és távollévők között tett ajánlat esetén meghatározandó kötöttsé-
gi idő között, így célszerű e két esetet külön-külön a vizsgálat tárgyává tenni.

2.2.1. Kötöttségi idő jelenlévők között tett ajánlat esetén
A Ptk. kimondja, hogy a kötöttségi idő meghatározásának hiányában „jelenlévők között vagy 

telefonon tett ajánlat esetében az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a másik az ajánlatot nyomban el nem 
fogadja”.83 A „nyombani” elfogadás azt jelenti, hogy a jogalkotó rendkívül szűken hagy mér-
legelési időt a feleknek, a címzettnek arra nézve, hogy a szerződést elfogadó nyilatkozatával 
létrehozza-e vagy sem. A törvény nem szól arról, hogy mit takar expressis verbis a nyomban 
szó, ennek kimunkálása a joggyakorlat feladata. A Javaslat abban az esetben, ha az ajánlattevő 
kötöttségi idejéről nem nyilatkozik, tulajdonképpen hatályos törvényünkkel megegyező sza-
bályozást követ azzal, hogy jelenlévők között tett ajánlat esetén a kötöttségi idő az ajánlat kése-
delem nélküli elfogadása hiányában szűnik meg.84 Ha a Ptk. (nyomban) és a Javaslat (késedelem 
nélkül) által használt fogalmat összehasonlítjuk, megállapíthatjuk, hogy a két fogalom között 
lényegi eltérés sem dogmatikai, sem gyakorlati szempontból nem fedezhető fel. Úgy vélem, a 
„késedelem nélkül” terminus elegánsabb, és talán jobban kifejezésre juttatja az elfogadó nyilat-
kozat haladéktalanul történő megtételének követelményét, egzaktabb kifejezés, de jogpolitikai 
jelentősége a fogalomváltozásnak véleményem szerint nincsen.

Megállapítható, hogy dogmatikai értelemben mind a nyomban, mind a késedelem nélkül 
történő elfogadás követelménye azt jelenti, hogy abban az esetben, ha e diszpozitív szabály 
érvényesül, a kötöttségi idő megszűnik akkor is, ha a címzett fél az ajánlat elfogadására gon-
dolkodási időt kér.85 Ebben az esetben a címzett fél az ajánlat elfogadását megelőzően tesz egy 
olyan szándéknyilatkozatot, melyben a kötöttségi idő meghosszabbítását kéri az ajánlattevő-
től. Tehát gondolkodási idő kérése esetén a címzett nem kívánja azt, hogy a Ptk. diszpozitív 
rendelkezései nyerjenek érvényt, de mivel kizárólag az ajánlattevőnek van joga arra a törvény 
rendelkezése alapján, hogy kötöttségi időt meghatározzon, így pusztán a címzett esetleges 
erre irányuló, idő meghatározásával tett nyilatkozata dogmatikai értelemben nem eredményezi 
a kötöttségi idő meghosszabbodását. Természetesen a gyakorlatban e dogmatikai probléma 
pillanatok alatt megoldódik a címzettnek kötöttségi idő meghosszabbítására irányuló kérésé-
nek az ajánlattevő általi kifejezett vagy ráutaló magatartásával történő beleegyezésével. Ezáltal 
úgy tekintendő, hogy az ajánlattevő kötöttségi időt határoz meg. Mindezt alátámasztja a már 
fentebb hivatkozott legfelsőbb bírósági állásfoglalás, mely szerint az a kikötés, hogy a gazdál-
kodó szervezetek közötti szerződések megkötése során az egyik fél a másik fél ajánlati kötött-
ségének idejét nem hosszabbíthatja meg, vonatkozik arra az esetre is, ha a fél olyan tartalmú 
nyilatkozatot tesz, hogy kész szerződést kötni, de bizonyos határidőt kér a részletes szerződési 
feltételeket is tartalmazó elfogadó nyilatkozat (…) közlésére.86  Az állásfoglalás alapjául szol-
gáló döntésben az LB kimondta azt is, hogy „a szerződési nyilatkozatot egészben vagy részben későbbi 
időre halasztó közlés nem eredményezheti az ajánlati kötöttség meghosszabbítását.”

83 Ptk. 213. § (1) bek.
84 Javaslat 6:66. § (1) b)
85 Ujlaki i. m. 164. 
86 LB GK 6. sz. állásfoglalás
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A Ptk. rendelkezése szerint jelenlévőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a felek kö-
zötti telefonos beszélgetés során is. Érdekes és megfontolandó lehet az esetleges kiterjesztés 
a technika fejlődése miatt az online kommunikáció egyes közvetlen érintkezési formáira is a 
Ptk. e rendelkezését, hiszen a kiterjesztés hiányában e helyzetekre is a távollévőkre irányadó 
szabályok vonatkoznak. 87 A Javaslat e kiterjesztés irányába mozdul el úgy vélem azzal, hogy 
a jelenlévők között tett ajánlat esetén nem említi meg a telefonon tett ajánlatot, azonban e 
szabályozási hiányossággal mégsem értek teljes mértékben egyet. Megfelelőbbnek tartottam 
volna egy, a hatályba nem lépett 2009. évi CXX. törvény szabályozásához hasonló megoldást, 
mely a „technológia-semlegesség”88 érdekében akképpen fogalmazott, hogy „jelenlévők között 
tett ajánlatnak minősül a jognyilatkozat abban az esetben, ha arról a másik fél annak megtételével egyidejű-
leg tudomást szerez.”89 Úgy vélem, hogy e nélkül a konkrét kiterjesztés nélkül a bírói gyakorlat 
nehezebben fog elmozdulni a jelenlévők közötti kommunikáció egyéb módjainak jogilag is 
ilyenként történő minősítése felé.

Ha az ajánlatra az ajánlattevő eltérő rendelkezésének hiányában nyomban, haladéktalanul 
nem érkezik elfogadó (vagy elutasító) nyilatkozat, az hatályát veszíti, kötöttségi idő tovább 
nem áll fent.

2.2.2. Kötöttségi idő távollevők között tett ajánlat esetén
A távollevők között tett ajánlat esetén az ajánlati kötöttségi idő a Ptk. rendelkezése alapján 

annak az időnek az elteltével szűnik meg, amelyen belül az ajánlattevő – tekintettel az ajánlatban meg-
jelölt szolgáltatás jellegére és az ajánlat elküldésének módjára – a válasz megérkezését rendes körülmények 
között várhatta.90 

A törvény – hasonlóan a nyomban történő elfogadás terminushoz – nem határozza meg 
azt sem, hogy mit ért rendes körülmények között, sőt, a jelenlévők esetében ismertetett „nyom-
bani” elfogadás követelményéhez képest még határozatlanabb a kötöttségi idő tekintetében 
a törvény, hiszen tulajdonképpen csak a kötöttségi idő kiszámításának módjára határoz meg 
irányelveket,91 így ennek kimunkálása ugyancsak a joggyakorlatra hárul. Az, hogy mit értünk 
rendes körülmények alatt, koronként, ill. a társadalmi-gazdasági berendezkedéseként eltérő 
lehet. Így megkérdőjelezhető, hogy például háborús időszak esetén alkalmazható-e a béke-
időben berögzült joggyakorlat. E kérdés, legalábbis elméleti problémákat vetett fel az első 
világháború idején, melynek a jogirodalom is hangot adott.92 De például nem beszélhetünk 
rendes körülményekről akkor sem, ha a postai szolgáltatás nem elérhető, jelentős mértékben 
diszfunkcionálisan működik. Mind a jogtudománynak, mind a joggyakorlatnak reagálnia kell 
akkor, ha a körülmények megváltoznak, így a távollévők közötti ajánlati kötöttségi idő sza-
bályozásánál megfogalmazott rendes körülmények között történő válaszadási követelmény, 
valamint az ehhez kötött vélelem is csak az adott kor társadalmi viszonyainak ismeretében 
értelmezhető és értelmezendő, a méltánytalanságok elkerülése céljából.

87 Vö.: Fazekas Judit: Az európai integráció hatása a magyar magánjog fejlődésére, különös tekintettel a fogyasz-
tóvédelemre (In. A magyar magánjog az európai jogfejlődés áramában – A Miskolci Egyetem ÁJK Jubileumi 
Konferenciájának Kiadványa. Miskolc. Novotni Kiadó, 2002) 195-197. 

88 Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez.  Budapest, Complex Kiadó Jogi 
és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 760. 

89 2009. évi CXX. tv. 5:40. § (3)
90 Ptk. 211. § (2) bek.
91 Csanádi i. m. 1015. 
92 Ld. részletesen Almási Antal: A háború hatása a magyar magánjogra. Budapest, Franklin-társulat nyomdája, 1917. 

144. 
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Távollévő személynek tett ajánlat esetén az ajánlattevőt terhelő kötöttségi idő két elemből 
áll: egyrészt abból az időből, ami az ajánlatnak a címzetthez történő eljuttatásához, valamint 
a címzett elfogadó nyilatkozatának visszaküldéséhez szükséges, másrészt pedig az ajánlat tar-
talmának mérlegeléséhez szükséges időből93. Tulajdonképpen ehhez a két elemhez kapcsoló-
dóan határoz meg hatályos törvényünk két „mankót” a joggyakorlat számára, atekintetben, 
hogy melyek azok a kötöttségi időt alakító tényezők, melyeket az adott esetben, az eset összes 
körülményeinek mérlegelésével figyelembe kell venni. Ez a két tényező pedig az ajánlat tár-
gyát képező szolgáltatás jellege valamint az ajánlat elküldésének módja. A szolgáltatás jellegével, így 
az ajánlat tartalmával94, mint irányadó szemponttal kapcsolhatjuk össze a mérlegeléshez szük-
séges időt, mint a kötöttségi idő egyik összetevőjét, az ajánlat elküldésének módjához pedig a 
kötöttségi idő elsőként meghatározott eleme társítható.

A szolgáltatás jellege kapcsán különösen azt tekinthetjük releváns kérdésnek, hogy mennyi 
idő szükséges az adott ajánlat tanulmányozásához,95 mennyi idő kell az ajánlat bonyolultsága, 
terjedelme, vagy esetleges szakértelmet igénylő mivolta miatt ahhoz, hogy a címzett félben a 
szerződéskötési szándék bizonyosan kialakulhasson, vagy az ajánlatot alapos megfontolásból 
elutasítsa. E kérdés vizsgálata során azonban nemcsak az ajánlat jellegét kell szem előtt tarta-
nunk, hanem a címzett fél személyi körülményeit, helyzetét is. A Legfelsőbb Bíróság polgári 
kollégiumának 9. számú állásfoglalása kimondja, hogy az elővásárlásra jogosultnak a vételi ajánlat 
közlésekor annak elfogadására a körülmények által indokolt határidőt kell szabni.96 Az elővásárlásra jo-
gosult azzal, hogy az ajánlattevő által más számára tett vételi ajánlatot vele is, mint quasi szük-
ségképpeni címzett féllel közölni kell, úgy kerül tárgyalási pozícióba, hogy korábbi tárgyalási 
folyamatokban tipikusan nem vett részt, így esetlegesen hátrány érné akkor, ha számára is csak 
annyi idő lenne biztosítva az ajánlat elfogadásának megfontolására, mint annak a félnek, akivel 
a szerződéses tárgyalások folynak.

A másik, törvény által említett tényező az ajánlat elküldésének módja. Az elfogadó nyilatko-
zatnak az „elvárható gyorsasággal” 97 kell megérkeznie. Főszabály szerint az elfogadó nyilatkozat 
ugyanolyan gyors módját kell alapul venni, mint ahogyan az ajánlat megtételre került.98 Ez 
tipikusan a magyar joggyakorlatban az ún. postaforduláshoz szükséges időt jelenti. A belföldi 
bírói gyakorlat ez az elvárható gyorsaság rendes körülmények között két-két nap, ennyi idő-
ben vélelmezi ugyanis a levelek postai kézbesítésének időtartamát.99 Természetesen megdönt-
hető vélelemről beszélünk, így a címzett fél bizonyíthatja azt, hogy a „postafordulta” a vélelme-
zett két napot meghaladta. Megdönthető vélelemként e kézbesítési idő nem azt jelenti, hogy 
minimum két nap ajánlati kötöttségi idő mindenképpen terheli az ajánlattevőt, hiszen akinek 
az érdekében áll,100 bizonyítás tárgyává teheti azt is, hogy a levél korábban érkezett. Így a bírói 
gyakorlatban kialakult vélelem, mely a forgalom biztonságát hivatott szolgálni, természetesen 
megdönthető, és sikeres bizonyítás esetén a konkrét esetben fennállt kötöttségi időnek az 
érdekelt fél által bizonyított, és a bíróság által ilyenként elfogadott időt kell tekinteni.

Ha összevetjük a törvény által meghatározott két vizsgálati szempontot, és figyelembe vesz-
szük a bírói gyakorlat által kimunkált kézbesítési vélelmet, akkor a következő megállapításra 

93 Csanádi i. m. 1014. 
94 Sárközy Szabolcs: Kötelmi általános rész (In.: A magánjog alapjai (V. Fejezet), Budapest, HVG-ORAC Lap- és 

Könyvkiadó Kft., 2007, szerk. Török Gábor) 160. 
95 Ujlaki i. m. 165. 
96 Vö. Csanádi i. m. 1014. 
97 Uo.
98 Uo.
99 GKT 4/1973
100 Tipikusan az ajánlattevőnek.
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juthatunk. Ha a fent hivatkozott állásfoglalás a postai úton kézbesített levél kézbesítési idejét 
két napban vélelmezi, de az ajánlat a szolgáltatás jellege alapján olyan, hogy annak tanulmá-
nyozásához ennél több idő szükséges, akkor a vélelem csak másodlagos tényezőként vehető 
figyelembe. Természetesen ez is a vélelem megdöntése iránti igényt fogja eredményezni, hi-
szen bizonyítás kérdése lesz az, hogy a szolgáltatás jellege miatt valóban hosszabb kötöttségi 
idő állt-e fent.

Az LB gazdasági kollégiumának 6. számú állásfoglalásában meghatározottak, miszerint a 
gazdálkodó szervezetek esetén az egyik fél nem hosszabbíthatja meg a másik fél kötöttségé-
nek idejét, éppúgy érvényes távollevők között tett ajánlat esetén, mint az a jelenlévők közötti 
ajánlat tárgyalásánál kifejtésre került.

2.3. Az ajánlati kötöttség megsértésének jogkövetkezményei

A szerződéskötés kezdő aktusával, az ajánlat megtételével a felek között egy olyan jogi 
kapcsolat jön létre, melyet a jog védeni rendel, az elvárható prekontraktuális magatartásoknak 
mind a címezett oldalán, mind pedig az ajánlattevő oldalán való megsértése esetén felelős-
ség megállapítására kerülhet sor, egyéb feltételek megléte esetén. A szerződés megkötését 
megelőző tárgyalások során mindkét szerződő fél gondosan, jóhiszeműen, köteles eljárni. 
Kötelesek megtartani az együttműködés és tájékoztatási kötelezettséget az egész prekontrak-
tuális folyamat során, úgy kell eljárni, hogy a másik fél károsodást ne szenvedjen.    Abban az 
esetben, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségi idő alatt, általa vállalt féloldalas kötelmi hely-
zetben az ajánlatát visszavonja, akár kifejezetten, akár hallgatólagosan, nem érinti a szerződés 
feltételes létét, tehát abban az esetben, ha az ajánlattevő szabályszerűtlen magatartása ellenére 
a címzett a kötöttségi idő alatt érvényes és hatályos elfogadó nyilatkozatot tesz, a szerződés 
létrejön,101 az ajánlat visszavonása joghatás  nélkül marad102, hiszen az ajánlati kötöttség azt 
jelenti, hogy „amennyiben annak tartama alatt a másik fél az ajánlatot elfogadja, az ajánlat tartalmának 
megfelelő szerződés akkor is létrejön, ha időközben az ajánlattevő már nem akarja a szerződést megkötni.”103 
Így rendelkezik a Codice Civile is akkor, amikor kimondja, hogy ajánlati kötöttségi idő meg-
határozása esetén az ajánlat visszavonása hatálytalan.104

A magyar jogrendszerben az ajánlati kötöttség megsértésének elsődleges jogkövetkezménye 
a szerződés létrejötte, tehát jogrendszerünk alapvetően nem ismeri el erre az esetre alkalmaz-
hatónak a polgári jogi felelősség szabályait. Eltér ettől a francia jogrendszer szemlélete, mely 
bizonyos esetekben az ajánlati kötöttségi idő megsértése esetére a polgári jogi deliktuális fe-
lelősség szabályait rendeli alkalmazni. E szerint az ajánlat visszavonása felróható magatartás, 
ami miatt az ajánlat címzettjét károsodás éri, és ezért indokolt az általános polgári jogi fele-
lősség szabályainak alkalmazása.105 Mint már említésre került, a francia jog nem ismeri el az 
ajánlati kötöttség létét, mely szemlélet az egyoldalú jognyilatkozatok kötőerejéhez való viszo-
nyulásból ered. Ezért arra a tipikus esetre, amikor ajánlati kötöttség az ajánlattevő esetlegesen 
tett rendelkezése hiányában nem áll fent, a delictuális felelősség szabályait rendeli alkalmazni. 
Ennek ellenére nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy abban az esetbe, ha kötöttségi 
időt vállalt az ajánlattevő, ennek megsértése esetén szankciós jelleggel a szerződés létrejöjjön.

101 Vö. Ujlaki i. m. 167.
102 Ekképpen rendelkezik az olasz Codice Civile 1329. § (1) bek. is
103 Ujlaki i. m. 163. 
104 Codice Civile 1329. §
105 Graziano – Bóka i. m. 221. 



257

3. Ajánlattételre történő felhívás

Az ajánlattételre történő felhívás az ajánlattól eltérően nem kötelem-keletkeztető egyoldalú 
jognyilatkozat, az tipikusan megelőzi, megelőzheti az ajánlattételt. Ez esetben arról van szó, 
hogy a felhívást tevő fél nem, mint ajánlattevő kíván részt venni a szerződéses folyamatok 
során, hanem e pozíciót átadja annak a félnek, aki a felhívásra reagál, arra ajánlatot tesz. Így 
természetesen a felhíváshoz nem kötődnek az ajánlathoz kötődő jogkövetkezmények, tehát a 
felhívást intéző személyt ajánlati kötöttség nem terheli.106 Mint azt láthattuk az ajánlattételnél 
megköveteltük, hogy az a létesítendő szerződés minden lényeges elemét tartalmazza oly mó-
don, hogy az arra tett elfogadó nyilatkozat önmagában képes legyen perfektté tenni a szerző-
dést. Viszont abban az esetben, ha a szerződési nyilatkozat nem tartalmaz minden lényeges 
elemet, annak „kiegészítését” mástól várja, önmagát, mint ajánlattevőt nem kívánja kötött-
ségbe vonni, ez esetben ajánlattételre történő felhívásról lesz szó. Ekkor a felhívást intéző fél 
kedvező pozícióba kerül, hiszen az általa megkötni szándékozott szerződés bizonyos elemeit 
a felhívásban meghatározta, abban az esetben, ha ezen feltételek alapján számára bárki (pl. egy 
újsághirdetésre) ajánlatot tesz, a felhívást intéző fél az ajánlatra vonatkozó szabályok alapján 
azt nem köteles elfogadni, hiszen mint címzett, azt visszautasíthatja, ellenben ha rögtön, mint 
ajánlattevő lép fel, főszabály szerint az ajánlattól nem léphet vissza. Azt, hogy mi minősül 
ajánlattételre történő felhívásnak, rendkívül szépen, negatív megközelítésben fogalmazza meg 
az Európai Magánjogtudósok Akadémiája által létrehozott Európai Szerződési Törvénykönyv 
(2001) 107:”A szerződés megkötésére vonatkozó valamely nyilatkozat akkor minősül ajánlatnak, ha a meg-
kötendő szerződés minden alkotórészét, vagy legalább a szerződés tartalmának megállapításához elégséges 
adatokat oly módon foglalja magában, hogy a szerződés az ajánlat azonnali és egyszerű elfogadásával megkö-
tésre kerülhet, s felfedi az ajánlattevőnek azt a szándékát, hogy az ajánlat elfogadása esetén magát kötelemben 
állónak tekinti.” 108Az a nyilatkozat, mely az e szakaszban foglalt feltételek bármelyikének nem 
felel meg, ajánlattételre történő felhívás pusztán. 

Az ajánlat egy meghatározott személyhez intézett címzett jognyilatkozat. Az ajánlattételre 
felhívás ebben is eltér az ajánlattól. Hiszen nem ajánlatról, pusztán annak megtételére történő 
felhívásról beszélhetünk akkor, ha az a szerződés összes lényeges elemét tartalmazza, de nagy 
nyilvánossághoz történik a közlése, nincs pontosan meghatározható címzett fél.109

Így láthatjuk, hogy abban az esetben, ha az ajánlat bármely fogalmi eleme hiányzik (meg-
határozott személy, lényeges tartalmi elemek, elfogadási szándékkal történő megtétel)110, aján-
lattételre történő felhívásról beszélhetünk. Így tipikusan nem beszélhetünk ajánlatról olyan 
nyilatkozat esetében, melyet általánosságban, a nagyközönség részére lett téve.111

Nagyon fontos elhatárolási szempont az ajánlattól, hogy – mint már említésre került – az 
ajánlattételre történő felhíváshoz nem társul ajánlati kötöttség, így annak megsértéséből eredő 
jogkövetkezményekről sem beszélhetünk. Teljesen értelemszerű a megállapítás, hiszen az a 
felhívást tevő személy az ajánlat szempontjából címzettnek minősül,112 így jogi értelemben, 
minden joga megvan arra, hogy az ajánlatot visszautasítsa.

Figyelembe véve azt, hogy az ajánlattételre történő felhívásnak tulajdonképpen, jogi érte-
lembe véve semmiféle kötőereje nincsen, vajon „megsértéséből” származhat jogkövetkez-

106 Vö. Bíró i. m. 298. 
107 Vö.: Verebics i. m. 139. 
108 Európai Szerződési Törvénykönyv 13. Cikk
109 Ujlaki i. m. 160. 
110 Vö. Besenyei i. m. 39. 
111 Szladits 1933 i. m. 133. 
112 Ujlaki i. m. 161. 
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mény? Tehát abban az esetben, ha a felhívást tevő, – az ajánlat szempontjából címzettnek 
minősülő – személy a felhívás hatására tett ajánlatot később nem fogadja el, jogilag érheti 
emiatt hátrány? Alapvetően szerződésen kívüli károkozásról, a Ptk. 339. § szerinti deliktuális 
felelősségről e körben kétségkívül nem beszélhetünk,113 hiszen azzal, hogy a címzett az ajánla-
tot nem fogadja el, még akkor sem követ el jogsértést, ha az arra történő felhívást ő tette. Azt 
kell mondanunk, hogy meghatározott, szigorú feltételek megvalósulása esetén azonban mégis 
szó lehet bizonyos felelősségi alakzat érvényre juttatásának lehetőségéről, ez pedig nem más, 
mint a Ptk. 6.§ szerinti utaló magatartásért való helytállási kötelezettség.114

A Ptk. kimondja, hogy „a jogosult – a szükséges adatok közlésével és a szükséges okiratok megkül-
désével – ajánlattételre felhívhatja azt, akit szerződéskötési kötelezettség terhel. A kötelezettnek a felhívás 
kézhezvételétől számított harminc napon belül kell az ajánlatát megtennie.115 Abban az esetben, ha a 
felhívás a fent meghatározott adatokat vagy okiratokat nem tartalmazza, a kötelezett, tehát a 
„szükségképpeni ajánlattevő” köteles a felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül 
kérni azok pótlását.

E rendelkezésekkel a Ptk. az ajánlattételre történő felhívást nem generális jelleggel szabá-
lyozza, azt pusztán arra az esetre rendezi, amikor az ajánlattevői pozícióban lévő fél nem dönthet 
arról, hogy ajánlattevő kíván-e lenni. Ezt az esetkört azért szükséges kifejezetten szabályozni, hi-
szen dogmatikailag eltérést mutat az ajánlattételre történő felhívás természetétől. Hiszen mint 
láthattuk, abban az estben, ha meghatározott személyhez történik az szerződési nyilatkozat 
intézése, illetve ha az a majdan megkötendő szerződés minden lényeges elemét tartalmazza, 
továbbá azt szerződéskötési szándékkal, elfogadásra szánva kötik, abban az esetben ajánlatról 
beszélünk. Ez esetben azonban, mindezen előbb említett feltételek megvalósulása esetén sem 
lesz szó ajánlatról, a törvény rendelkezése értelmében. Tehát e szabályozás szükségessége 
abban áll, hogy alapvetően ajánlati jellegű nyilatkozat felhívásnak legyen tekintendő annak 
érdekében, hogy a szerződési pozíciók felcserélődjenek. E kötelmi általános részi rendelkezés 
tipikus kivetülése a különös részre a biztosítási szerződés esetköre.

VI. Az ajánlat hatálytalanná válása

Ahogyan az ajánlat hatályosulása főszabály szerint az ajánlati kötöttség beálltát eredményez-
te, úgy annak hatálytalanná válása az ajánlati kötöttség megszűnéséhez vezet. Így az ajánlat 
hatálytalanná válásának kettős jogkövetkezménye van a szerződési tárgyalásokban részt vevő 
felek szemszögéből nézve: egyrészt az ajánlattevő visszanyeri szerződéskötési szabadságát az-
zal, hogy szabadul a saját maga által létrehozott féloldalas kötelemből, másrészt pedig abban az 
esetben, ha a címzett fél az ajánlat hatálytalanná válását követően teszi meg elfogadó nyilatko-
zatát, az szerződést nem eredményez, legfeljebb új szerződési ajánlatnak tekintendő.

Az ajánlat három esetben válhat hatálytalanná: abban az esetben, ha az ajánlatra a kötöttségi 
idő fennállása alatt elfogadó nyilatkozat nem érkezik, így a kötöttségi idő eredménytelenül elte-
lik, ha az ajánlattevő az ajánlatát jogszerűen visszavonja, valamint ha a címzett a kötöttség ideje 
alatt az ajánlatot visszautasítja.116 Az ajánlat visszautasítása egyoldalú, közlésre szoruló akarat-
nyilvánítás, melyet az ajánlat szabályai szerint kell elbírálni.117 Az ajánlat hatálytalanná válásának 

113 Bíró i. m. 298. 
114 „A bíróság a kárnak egészben vagy részben való megtérítésére kötelezheti azt, akinek szándékos magatartása más 

jóhiszemű személyt alapos okkal olyan magatartásra indított, amelyből őt önhibáján kívül károsodás érte.”
115 Ptk. 212. § (1) bek.
116 Hasonlóképpen szabályozza az ajánlat hatálytalanná válásának kérdését a német Bürgerliches Gesetzbuch 146. §-a is
117 Almási 1929 i. m. 382. 



259

ezen esetét hatályos törvényünk nem mondja ki expressis verbis, érdekes módon azonban a 
Javaslat külön és kifejezetten nevesíti az ajánlati kötöttség megszűnésének eseteként az ajánlat 
másik fél általi visszautasítását. 118 Annak ellenére, hogy hatályos Ptk.-nk kifejezetten ezt nem 
deklarálja, a jogirodalomban tisztán látszik, hogy az ajánlat visszautasításával annak hatálya, így 
a kötöttség is megszűnik,119 hiszen a „szerződés bevezetésére irányuló cselekmény elveszti jogi hatását, az 
első kezdő lépést nem követi egy másik, miért a kezdemény meghiúsul, megreked, semmivé lesz.”120

1. A halál tényének hatása az ajánlat hatályára121

A jogirodalomban vitás egy negyedik hatálytalanodási ok is, nevezetesen az az eset, amikor 
az ajánlattevő az ajánlat hatályosulását követően, de az elfogadó nyilatkozat megérkezését 
megelőzően meghal. Ebben az esetben vajon létrejön szerződés? Magánjogi törvényjavas-
latunk akképpen rendelkezett, miszerint „az ajánlat hatályát nem érinti az, hogy elküldése után az 
ajánlattevő meghal vagy cselekvőképességét elveszti, hacsak az ajánlat tartalmából más nem következik.”122 
Így főszabály szerint a szerződés az ajánlat elfogadásával az ajánlattevő halála esetén is létre-
jött. Ennek a rendelkezésnek megfelel a korabeli szakirodalom álláspontja is, miszerint a hálál 
ténye az ajánlat hatályára nincsen kihatással.123 E szerint az ajánlat egy olyan egyoldalú aka-
ratnyilatkozat, melynek megtételével függetlenné válik az ajánlattevő személyétől. Neumann 
megfogalmazása szerint „az ajánlatnak az ajánlattevő akaratától független és különvált jogi existentiája 
van, így az offerens rendelkezési képességének az ajánlattétel után történt megszűnése (…) az ajánlat jogi 
létét nem afficiálja (…)”.124 E szabályozás az ún. germán jogi szemléletnek ad helyet, miszerint 
az ajánlat annak megtételével elválik az ajánlattevő személyétől, és önálló jogi létre kel.125 Ezt 
az elvet juttatta érvényre a Magyar Királyi Kúria is, akkor, amikor döntésében kimondta, hogy 
„ha az ajándékozó a szerződési ajánlat közlése után, de az elfogadó nyilatkozat megtétele előtt meghal, ezt a 
nyilatkozatot az ajándékozó jogutódaival szemben is hatályosan megteheti.”126 Eltekintve attól, hogy ez 
az eset is alátámasztja azt a jogdogmatikai álláspontot, hogy a halál ténye tipikusan e körben 
nincsen hatással az ajánlat hatályára, megjegyzendő, hogy a Kúria ezen döntése hasonlóságot 
mutat a halál esetére szóló ajándékozás127 jogintézményével. Ez az egyetlen olyan jogügylet, 
amely mind élők között, mind pedig – a magyar öröklési jogban – halál esetére is érvényesen 
létesíthető. Azonban hangsúlyozandó, hogy e rendelkezés visszterhes szerződések esetében is 
alapul szolgál, főszabály szerint.

A germán jogi szemléletet, így a tipikus hatályos kontinentális joggyakorlatot követi a BGB128 
is, amikor akképpen rendelkezik, hogy az ajánlattevő halálának ténye csak abban az esetben 
teszi hatálytalanná az ajánlatot, ha arra az ajánlattevő szándékából következtetni lehet.129 Az, 

118 Javaslat 6:66. § (1) bek. c) pont
119 Ld. Ujlaki i. m. 167. 
120 Katona-Kiss-Reiner i. m. 91. 
121 E rész tekintetében halál alatt a cselekvőképtelenné válás is értendő.
122 MTJ. 951. §
123 Katona Mór: Ajánlat. Jogi Lexikon. 131-133 pp. 1900. III. Kötet. 131. 
124 Neumann Ármin: A Kereskedelmi törvény magyarázata. Budapest, Atheneum Társulat, 1895.  II. kötet. 210.
125 Neumann i. m. 201. 
126 K. 1933. okt. 6. – P. I. 1909/1931 Vö. Grill. XXVII. 322. 
127 Ptk. 659. § (1) bek.
128 BGB 153. §
129 Hasonlóképpen rendelkezik az olasz Codice Civile (1329. § (2) bek.) is, azonban még a BGB az ajánlattevő szán-

dékához köti a hatályvesztés lehetőségét, addig a Codice Civile a kötendő ügylet természetéből, valamint más 
körülményekből vonja le e konzekvenciát, tágabb mérlegelési kört biztosítva így a bíróságnak, mint a BGB.
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hogy az ajánlattevő szándéka kiterjedt-e arra, hogy halálát követően az ajánlat visszavontnak 
legyen tekintendő, komoly értelmezési kérdés, az akarati elv fokozott vizsgálata szükséges130 .

E felfogással ellentétes álláspontra helyezkedve, a római jogi szemléletet követve az Optk. vi-
szont oly módon rendelkezett, hogy abban az esetben, akár az ajánlattevő, akár a címzett meg-
hal, mielőtt az elfogadás, illetőleg az ajánlattevő halála esetén az elfogadás átvétele meg nem 
történik, az ajánlat hatályát veszíti.131 E római jogi szemlélet alapján csak teljes jogviszonyok 
szállnak át az örökösökre, olyan akaratnyilatkozatok, amelyek még nincsenek lekötve, nem.132 
Ezt az elméletet követi a hatályos francia joggyakorlat is, hasonlóképpen az angolszász, így mind 
az angol,133 mind az amerikai134 joggyakorlathoz. Megjegyzendő azonban, hogy az amerikai 
jogirodalom e tekintetben megosztott.135 Az utóbbi időkben a jogirodalom különbséget tesz ún. 
objektív és szubjektív teória között. A joggyakorlat többségében még az objektív teória mellett 
állást foglalva az ajánlatot az ajánlattevő halálának bekövetkeztével automatikusan megszűnt-
nek, hatálytalannak tekinti, tekintet nélkül arra, hogy a címzett tudott-e vagy sem e tényről136. 
A szubjektív teória még „ingoványos talajon áll”, hiszen az ajánlat hatálytalanná válását nem 
ipso iure, az ajánlattevő halálához köti, hanem a címzettnek az erről való tudomásszerzéséhez. 
Így nem kizárt az, – mely tipikusan nem a common law jogrendszerek sajátossága – hogy 
ezen elmélet alkalmazása esetén a szerződés a címzett elfogadó nyilatkozatának megtételével 
az ajánlattevő halála ellenére is érvényesen létrejön.137 A francia jogi hagyományok alapján az 
ajánlat csak addig áll fent, amíg az valójában tükrözi az ajánlattevő valóságos akaratát,138 így az 
ajánlati kötöttség létjogosultságát – hasonlóan a fent említett tipikus angolszász gyakorlathoz – 
nem fogadja el, éppen ezért az ajánlat főszabály szerint mindaddig visszavonható, ameddig azt 
a címzett el nem fogadja, tehát szerződés nem keletkezik.139 Annak ellenére, hogy a kontinen-
tális jogrendszerek közül egyedül a francia jogrendszer helyezkedik a római jogi gyakorlatnak 
megfelelő álláspontra, a joggyakorlat nem egységes a kérdés tekintetében.140 Napjaink francia 
jogirodalma141 immáron nem automatikusan tekinti hatálytalannak az ajánlatot az ajánlattevő 
halálával, hanem disztingvál. Amennyiben az ajánlattevő személye meghatározó fontosságú az 
ajánlat tárgyát képező ügylet tekintetében (tipikusan személyes jellegű szolgáltatások), úgy az 
ajánlat a halál tényével hatályát fogja veszíteni, ellenkező esetben azonban az ajánlat fent marad, 
a szerződés az alapján az örökösökkel köthető meg. 

A hatályos Polgári törvénykönyvünk a Kereskedelmi törvényhez142 és az MTJ-hez hasonló 
rendelkezést nem tartalmaz, viszont mind a jogirodalom,143 mind a joggyakorlat144 osztja azt 

130 Helmut Heinrich, Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 59. Aufl., C. H. Beck, München, 2000, 150. 
131 „… A még el nem fogadott ígéret, hacsak egyik fél hal is meg a meggondolási határidő alatt, nem száll át az örö-

kösökre.” /Optk. 918. §/ Vö. Kolosváry i. m. 59. 
132 Neumann i. m. 201. 
133 Michael Furmston, Cheshire Fifoot & Furmston’s Law of  Contract 15th ed., Oxford University Press. 2007. 80-81. 
134 Comment of  Restatement 2d of  the Law: Contracts. 48. § Death or Incapacity of  Offeror or Offeree
135 Joseph M. Perillo, Calamari and Perillo on Contracts, 5th ed. West, 2003. 92-93. 
136 Ld. Pearl v. Merchants-Warren Nat. Bank, 9 Mass. App. Ct 853, 400 N. E. 2d 1314 (1980); Stang v. McVaney, 44 

P. 3 d 41 (Wyo. 2002)
137 Gay v. Ward, 67 Conn. 147, 34 A. 1025 (1895)
138 Hugh Beale et al., Cases Materials and Text on Contract Law. Hart, Oxford, 2010. 284. 
139 Michael Fromont, Droit allemande des affaires, Droit des biens et des obligations – Droit commercial et du 

travail, Paris, 2001, 158. 
140 Ld. részletesen Beale i. m. 284. 
141 Alain Benabent, Droit civil – Les obligations, 11e éd., Paris, 2007, 60. 
142 „Az ajánlat, a megbízás vagy meghatalmazás, mely a kereskedelmi üzlet körében kereskedőtől ered, ennek halálával visszavontnak 

nem tekinthető, kivéve, ha az ellenkező szándék az illetőnek saját nyilatkozatából, vagy a fenforgó körülményekből kitünik.” /KT. 
289. §/ - 1875. évi XXXVII. tv.

143 Bíró i. m. 270. 
144 Vö. a contrario BH2012. 64. 
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az álláspontot, hogy az ajánlattevő halála esetén a kötöttség nem szűnik meg, az a jogutódot 
terheli. Azt a megállapítást, hogy a halál ténye az ajánlat önálló jogi létére, hatályára főszabály 
szerint nincsen kihatással, erősíti a Ptk. azon rendelkezése is, miszerint a „kötelezett halálával a 
szerződés nem szűnik meg, kivéve, ha csak személyesen teljesíthető szolgáltatásra irányul.”145 Esetünkben 
nem szerződésről van szó ugyan, hanem egyoldalú kötelezettségről, viszont a Ptk. szerint a 
törvény eltérő rendelkezése hiányában az egyoldalú nyilatkozatokra is a szerződésre vonat-
kozó szabályokat kell alkalmazni,146 így hatályos szabályozásunk alapján az ajánlattevőnek az 
ajánlat hatályosulását követően történő halála az ajánlati kötöttséget csak akkor szünteti meg, 
ha az ajánlat tárgyát képező szolgáltatás személyes jellegű volt.

Rendkívül érdekes, hogy az általam vizsgálat tárgyává tett hatályos magánjogi kódexek kö-
zül egyedül az Optk. ma hatályos szövegváltozata tartalmaz rendelkezést e kérdésre, az aján-
latra vonatkozó szabályozás körében, mégpedig a kontinentális gyakorlatnak megfelelően, a 
germán jogi elméletet követve úgy rendelkezik, hogy főszabály szerint az ajánlattevőnek az el-
fogadó nyilatkozat megtétele előtt bekövetkező halála az ajánlat hatályát nem szünteti meg.147 
Vélhetően a ma hatályos Optk. e szabályozást – eltérően a többi kontinentális kódextől – 
azért tartja fontosnak hangsúlyozni, mert mint fentebb kifejtésre került, a Magyarországon is 
hatályba léptetett Optk. ellentétes álláspontot vallott.

2. Az elkésett elfogadó nyilatkozat esete

Láthatjuk, hogy a kötöttségi idő „eredménytelen” elteltével a kötöttség megszűnik, az aján-
lat hatályát veszíti. Előfordulhat azonban, hogy a concausák eredményeként telik le a kötött-
ségi idő anélkül, hogy szerződés az elfogadás hatására létrejött volna. Tipikusan erről van szó 
akkor, ha a címzett idejében megküldött elfogadó nyilatkozata késve érkezik meg az ajánlat-
tevőhöz. Fontos hangsúlyozni, hogy erről az esetről csak akkor beszélhetünk, ha az elfogadó 
nyilatkozat időben el lett küldve, hiszen ha a kötöttségi időn túl történt meg a küldés, akkor 
vitán felül áll, hogy a nyilatkozat nem eredményez szerződést,148 még akkor sem, ha a kése-
delem nem felróható az elfogadó félnek. Bíró György megfogalmazása szerint „a válaszadás 
időbeli megfelelősége felróhatóságtól független, objektív alapú ténykérdés.”149

A jogalkalmazási gyakorlat is egységes abban a kérésben, hogy abban az esetben, ha az 
ajánlat a címzett féllel szemben hatálytalanná válik, akkor az a szükségképpeni címzett elővá-
sárlásra jogosulttal szemben is hatálytalan lesz.150

A Ptk. kimondja, hogy „Ha az elfogadó idejében megtett nyilatkozata az ajánlattevőhöz elkésve ér-
kezik, az ajánlattevő köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni arról, hogy a szerződés nem jött létre. 
Ha ezt elmulasztja, a szerződés létrejön.”151 A jogbiztonságot szolgálja a Ptk. ezen rendelkezése 
is – pont úgy, ahogyan az is, hogy a késve megküldött elfogadó nyilatkozta nem eredményez 
szerződést – , hiszen a címzett fél, aki a kötöttségi idő alatt szabályszerűen megküldte elfo-
gadó nyilatkozatát, alappal bízott abban, hogy a szerződés közötte és az ajánlattevő között 

145 Ptk. 323. § (1) bek.
146 Ptk. 199. §
147 „… Er erlischt auch nicht, wenn ein Teil während der Annahmefrist stirbt oder handlungsunfähig wird, sofern 

nicht ein anderer Wille des Antragstellers aus den Umständen hervorgeht.”/ABGB 862. §/ Vö. Graziano – Bóka 
i. m. 213. 

148 Vö. Neumann i. m. 209. 
149 Bíró i. m. 271. 
150 BH2008. 25.
151 Ptk. 214. § (4) bek.
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létrejött, hiszen azt feltételezhette, hogy az elfogadása rendes időben megérkezett.152 Éppen 
ezért nem tartható bizonytalanságban, mivel a szerződés létének alapos feltételezéséből ere-
dően egy olyan kötelmi viszony alapján kezdheti meg egy szolgáltatás teljesítését, amely a 
másik fél tudomása szerint nem is létezik, és ebből kára keletkezhet. Éppen ezért mondja ki a 
Ptk. a fenti rendelkezést, melyben az ajánlattevőt egy speciális tájékoztatási, együttműködési 
kötelezettséggel terheli, miszerint haladéktalanul köteles értesíteni a címzettet arról, hogy a 
szerződés nem jött létre.  Amennyiben e kötelezettségét elmulasztja, tulajdonképpen e mu-
lasztás fogja létrehozni a szerződést153. Ez az értesítés védi az elfogadót. Nagyon fontos, hogy 
az értesítésnek haladéktalannak kell lennie, hiszen abban az esetben, ha az ajánlattevő hallgat 
vagy késlekedik a tájékoztatással, a szerződés annak ellenére létrejön, hogy az elfogadó nyilat-
kozat késve érkezett meg.

VII. Az ajánlat elfogadása, mint szerződést konstruáló 
momentum

Az ajánlat, mint már kifejtésre került, a „készülőben lévő szerződésnek” 154 pusztán egyik része. 
Ahhoz, hogy az perfektté váljon, szükséges egy, az ajánlattat mindenben megegyező elfogadó 
nyilatkozat.

A Ptk. kimondja, hogy „a szerződés a jelenlévők között abban az időben jön létre, amikor az ajánlatot 
elfogadják, távollevők között pedig akkor, amikor az elfogadó nyilatkozat az ajánlattevőhöz megérkezik.”155 

Jelenlévők között egyszerűbb a szerződés létrejöttének megítélése, távollévők esetén azon-
ban törvényben meghatározott momentumhoz kötjük az elfogadást. A szerződés a Ptk. ren-
delkezése szerint nem abban a pillanatban jön létre de iure, amikor az elfogadó nyilatkozatot 
a címzett megteszi, hanem akkor, amikor e nyilatkozat az ajánlattevő számára hatályossá válik. 
Hasonlóan az ajánlat hatályosulásához, az elfogadó nyilatkozat is a megérkezéssel válik hatá-
lyossá, tehát a szerződés ekkor jön létre. Azért nem az elfogadó nyilatkozat tényleges megté-
telekor, vagyis annak elküldésekor jön létre a szerződés, mert az ajánlattevő tudtán kívül nem 
kerülhet szerződéses kötelezettségbe.156 Eltér ettől a common law jogi szabályozása, hiszen az angol 
jogrendszerekben a kontinentálistól eltérő és egyedülálló módon, a szerződés az elfogadás 
megtételével, tehát a válaszlevél feladásával hatályossá válik.157 Nagyon érdekes, hogy szűk 
körben, de hazánkban is találkozhattunk ezzel a megoldással, mégpedig a mind a KT, mind 
pedig az MTJ szabályozásában. A KT. rendelkezés így szól: „Oly szerződésnél, mely távollevők közt 
keletkezett, a megkötés idejéül azon időpont tekintetik, melyben az elfogadási nyilatkozat elküldetett, vagy 
elküldés végett feladatott.”158 E rendelkezés a szerződés perfekcióját az elfogadó nyilatkozat elkül-
déséhez vagy annak feladásához kötötte úgy, ahogy ma az angolszász országokban teszik ezt, 
és mely szabályozás (teljesen idegen) a hatályos kontinentális jogoktól. Kolosváry szerint ez a 
szabályozás kizárólag a kereskedelmi forgalom igényeit tartja szem előtt, így szigorúsága miatt 
az általános magánjogra nem tekinti alkalmazhatónak.159 E tudományos megállapítás ellenére 

152 Katona i. m. 132. 
153 Petrik i. m. 70. 
154 Katona-Kiss-Reiner i. m. 94. 
155 Ptk. 213. § (1) bek.
156 Csanádi i. m. 1016. 
157 Vö. Csanádi i. m. 1016. 
158 KT. 318. §
159 Kolosváry i. m. 60. 
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azonban az MTJ is hasonlóképpen szabályoz, amikor kimondja, hogy a távollevők között kötött 
szerződés joghatásai (…) az elfogadó nyilatkozat elküldésének időpontjában kezdődnek.160

A hatályos jogunk által hatályosulás időpontjaként megjelölt megérkezés ez esetben is a tu-
domásszerzés lehetőségét jelenti, tehát a szerződés létrejöttéhez nem szükséges az, hogy az 
ajánlattevő az elfogadást ténylegesen tudomásul vegye. Annak fényében, hogy az elfogadó 
nyilatkozat hatályosulását annak ajánlattevőhöz történő megérkezésétől számítjuk, kétséget ki-
záróan helytálló a Ptk. rendelkezése, mely a szerződés létrejöttének helyét távollévők között tett 
ajánlat esetén az ajánlattevő lakóhelyeként, székhelyeként, illetve telephelyeként jelöli meg.161

1. Az elfogadó nyilatkozat hatályosulásának kérdésére kialakult elméletek

Az elfogadó nyilatkozat teszi perfektté a szerződést, de vajon melyik az a mozzanat, amely 
megtörténtével ténylegesen létrejött szerződésről beszélhetünk?162

Az elfogadó nyilatkozat hatályosulásának kérdése tekintetében történetileg három elmélet 
alakult ki:163 az ún. elfogadási elmélet az elfogadó nyilatkozat hatályosulásának időpontjaként 
annak az ajánlattevőhöz történő megérkezését tekintette irányadónak, ekként rendelkezik ha-
tályos Ptk.-nk is.164 Az ún. declaratio elmélet szerint az elfogadó nyilatkozat hatályossá válásá-
hoz elegendő az, hogy azt a címzett elküldje.165 Mint láthattuk, ezt az elvet követve szabályozta 
a jogintézményt mind a KT., mind pedig az MTJ. E két elmélet között napvilágot látott egy 
köztes szemlélet is, amely az elfogadó nyilatkozat hatályosulását annak az ajánlattevő tudomá-
sára jutásához166 kötötte, tehát nem elégedett meg a tudomásszerzés lehetőségével, kifejezet-
ten megkívánta azt, hogy tudomásul is vegye a nyilatkozatot az ajánlattevő. Ez utóbbi elmélet 
alkalmazása úgy vélem nem célravezető, annak ellenére, hogy a szerződés perfektté válásához 
a felek valódi szubjektumát tekinti irányadónak, de éppen ebből eredően egy bizonytalansági 
faktorhoz köti a szerződés érvényre jutását, a forgalom biztonsága miatt viszont elvárt egy bi-
zonyos fokú objektivitás, melynek úgy vélem, hogy az elfogadási elmélet szerinti szabályozás 
teljes mértékben megfelel.

2. Az elfogadó nyilatkozat megtételének módja

Az elfogadó nyilatkozatot – mint már említésre került – tipikusan abban a formában kell, 
illetve célszerű megtenni, melyben az ajánlat érkezett. Egyébiránt főszabály szerint úgy az 
elfogadó nyilatkozatra is, mint az ajánlatra az alakszerűtlenség főszabálya167 vonatkozik, mint 
azt egy 1940-es kúriai döntésben168 is megfogalmazást nyert: amennyiben az elfogadó nyilat-
kozatot törvény vagy a felek megállapodása nem köti alakszerűségek betartásához, nemcsak 
szóbeli nyilatkozattal, hanem az ajánlat elfogadását megfelelően kifejezésre juttató más maga-
tartással is érvényesen meg lehet tenni. A gyakorlatban számos ráutaló magatartással történő 

160 MTJ. 957. §
161 Ptk. 213. § (3) bek.
162 Katona-Kiss-Reiner i. m. 95. 
163 Neumann i. m. 214. 
164 Az elmélet képviselői pl. Hauser, Schott (Neumann i. m. 214. )
165 Az elmélet képviselői pl. Puchta, Kunzte (Neumann i. m. 214.)
166 Az elmélet képviselője pl. Windscheid (Neumann i. m. 214.)
167 Ptk. 216. § (1) bek.
168 K. 1940. okt. 1. – P. I. 2388/1940 (Vö. Grill XXXIV. Kötet 233.)
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szerződéskötés érzékelhető, így például akkor is erről van szó, amikor a villamosra felszállva 
jegyvásárlási céllal pénzt nyújtunk a villamosvezetőnek, aki azt elveszi, cserébe pedig jegyet 
ad nekünk. Bizonyos esetekben azonban körültekintően kell vizsgálni azt, hogy a szerződő 
fél hallgatása ráutaló magatartásnak minősül-e, és így vajon létrejön a szerződés, vagy sem.169 
Az alakszerűtlenség szabálya mellett természetesen nem tekinthetünk el attól sem, hogy az 
ajánlatra is a tárgyát képező, megkötendő szerződés alakszerűségi szabályai alkalmazandók, 
így ha a törvény az adott szerződésre írásba foglalási kötelezettséget ír elő, akkor mind az 
ajánlat, mind pedig az elfogadó nyilatkozat megtétele csak és kizárólag írásban lesz érvényes. 
Természetesen semmi akadálya nincsen annak sem, hogy az ajánlattevő akkor is meghatáro-
zott formához kösse az elfogadó nyilatkozat érvényességét, ha azt jogszabály nem követeli 
meg. Alakszerűségi szempontból a kezesség, ill. a kezesi szerződés helyzete speciális. A Ptk. 
kimondja, hogy kezességet csak írásban lehet vállalni,170 azonban magára a kezesi szerződés 
megkötésére vonatkozó alakiságot nem ír elő. Ez azt jelenti, hogy e jogintézmény a Ptk.-ban 
az egyetlen, ahol az ajánlat megtételére nézve írásba foglalási kötelezettség áll fent, a szerződés 
viszont már alakszerűtlenül, akár szóban is megköthető. Tehát az alakszerűségre vonatkozó 
szabályozás atipikus módon válik ketté.  

Az ajánlat visszavonására vonatkozó szabályok a Ptk. rendelkezése szerint irányadók az 
elfogadó nyilatkozat visszavonására is, tehát a nyilatkozat hatályossá válásáig visszavonható. 
Kereskedelmi törvényünk Ptk-tól eltérően külön rendelkezett az elfogadó nyilatkozat visz-
szavonásáról is, miszerint „az elfogadás hatályát veszti, ha az ajánlattevő annak visszavonásáról az 
elfogadási nyilatkozat megérkezése előtt, vagy ezzel egyidejűleg értesül.”171 Láthatjuk, hogy a KT. a visz-
szavonásról való értesüléshez köti a visszavonó nyilatkozat hatályát, míg a Ptk. annak meg-
érkezéséhez. A KT. eszerint megkövetelte az elfogadó nyilatkozat visszavonásáról történő 
tudomásszerzést, ettől eltérően a Ptk. pedig megelégszik a megérkezéssel, vagyis a tudomás-
szerzés lehetőségével. 

Mint már említésre került, a késve megküldött elfogadó nyilatkozat hatályos Ptk. kifeje-
zett rendelkezése hiányának ellenére, de az ajánlati kötöttségre és az ajánlat hatályosságá-
ra vonatkozó szabályokból eredően nem konstruál szerződést, hiszen az ajánlati kötöttség 
megszűnésével az ajánlat hatályát veszíti, a késedelmesen megküldött elfogadó nyilatkozat 
ez esetben legfeljebb új ajánlatnak minősülhet. A Javaslat azonban kifejezetten rendelkezik 
a késedelmesen küldött elfogadó nyilatkozat kérdésében, miszerint az főszabály szerint nem 
hoz létre szerződést, viszont a szerződés létrejön abban az esetben, ha erről a tényről az aján-
lattevő az elfogadót késedelem nélkül tájékoztatja.172 Ez esetben arról van szó, hogy a Javaslat 
pusztán főszabály szerint tekinti az elkésett elfogadó nyilatkozatot új ajánlatnak, melyre újabb 
elfogadó nyilatkozatot vár, kivételes esetben pedig mégis elfogadásnak tekinti azt, vélhetően a 
forgalmi viszonyok megkönnyítése céljából.

3. Az ajánlattól eltérő tartalmú elfogadó nyilatkozat joghatásai

Az ajánlat elfogadásának csak és kizárólag az a nyilatkozat tekinthető, mely az ajánlatot tar-
talmilag, teljes terjedelemben magáévá teszi, mentesen bármilyen módosítástól, kiegészítéstől. 
Abban az esetben, ha az ajánlatra tett elfogadó nyilatkozat az ajánlattól eltér – éspedig akár 

169 BH1986. 429
170 Ptk. 272. § (2) bek.
171 KT. 316. §
172 Javaslat 6:69. § (1) (2) bek.
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kevésbé lényeges tényben, körülményben, szerződési feltételben történik az eltérés173 – nem 
elfogadásról, hanem új ajánlatról beszélünk, így a tárgyalási pozíciók felcserélődnek. Ezt a té-
telt a Kúria is megállapította egy 1938-as döntésében.174 A döntés kifejezésre juttatja, hogy az 
olyan elfogadási nyilatkozatot, amelyet feltételek vagy megszorítások mellett tettek, az ajánlat 
visszautasításának és ezzel egy időben új ajánlatnak kell tekinteni.175 A Ptk. egyszerűen a kö-
vetkezőképpen fogalmazza meg az új ajánlat keletkezését: Az ajánlattól eltérő tartalmú elfogadást 
új ajánlatnak kell tekinteni.176 

Érdekes, hogy a Javaslat részben ellentmond a joggyakorlatnak azzal, hogy kifejezetten ki-
hangsúlyozza azt, hogy az ajánlattól lényeges kérdésben eltérő tartalmú elfogadás minősül csak 
új ajánlatnak.177 Rendelkezik arról is, hogy a contrario a lényeges kérdésnek nem minősülő 
(…) kiegészítő vagy eltérő feltételt tartalmazó nyilatkozat178 elfogadó nyilatkozatnak minősül, 
annak jogkövetkezményei megfelelően érvényesülnek. Viszont a felek alapvető, szerződési 
tárgyalásokra vonatkozó rendelkezési jogából eredően abban az esetben, ha az ajánlattevő 
kifejezetten arról rendelkezett, hogy az ajánlatra tett elfogadó nyilatkozatnak az ajánlatot teljes 
terjedelmében és változatlanul kell akceptálnia, és ennek ellenére az ajánlattól lényegesnek 
nem minősülő kérdésben történik eltérés, akkor az ajánlat visszautasításának, és egyúttal új 
ajánlatnak minősül.179 Úgyszintén akkor is új ajánlatról lesz szó, ha a lényegesnek nem minősü-
lő módosítást tartalmazó elfogadó nyilatkozat ellen az ajánlattevő késedelem nélkül tiltakozik.

Összegzés

Dolgozatomban az egyes jogrendszerek szabályozási rendszerének összehasonlítása mellett 
törekedtem a jogintézmény dogmatikai kérdéseinek megválaszolására, azok elemzésére. Így 
megfogalmazásra került az ajánlatnak egy, annak minden lényeges fogalmi elemét konjunktíve 
tartalmazó önálló definíció.

Az egyes jogrendszereknek az ajánlati kötöttség jogintézményéhez való viszonyulását, an-
nak jogilag legitimként vagy illegitimként történő elfogadását tipikusan az határozza meg, 
hogy az adott jogrendszer elismeri vagy sem az egyoldalú nyilatkozat kötelező erejét. Így tipi-
kusan e ténytől függ az is, hogy a szerződés létre nem jötte esetén milyen jogkövetkezmények 
alkalmazandók, valamint az is, hogy adott jogrendszer hatálymegszüntető hatást tulajdonít-e 
a halálnak, vagy sem.

Levonhatjuk azt a dogmatikai következtetést, hogy amennyiben az adott jogrendszer az 
ajánlati kötöttség intézményét elfogadja, úgy az ajánlat egy függő jogi helyzetet keletkeztet 
egyik részről, másik oldalról pedig egy hatalmasságot konstruál. E várományosi helyzetet ki-
zárólag az alakító joggal való élés képes kiteljesíteni, így szerződést perfektuálni.

A Javaslat rendelkezéseiben tipikusan jogharmonizációs cél dominál. A jogintézmény dog-
matikai tartalma lényegét tekintve azonos a hatályos szabályozással, azonban a Javaslat tartal-
maz üdvözlendő rendelkezéseket is. Így például a szerződés visszavonhatósága tekintetében 
megszünteti az indokolatlan különbségtételt a magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek 
között, az ajánlatnak a jelenlévők között történő elfogadása tekintetében – ha hallgatólag is 

173 BH2000. 149l
174 K. 1938. okt. 4. – P. V. 2633/1938. (Vö. Grill. XXXII. Kötet 365.)
175 Vö. KT. 319. §
176 Ptk. 213. § (2) bek.
177 Javaslat 6: 68. § (1) bek.
178 Javaslat 6: 68. § (2) bek.
179 Javaslat 6:68. § (2) bek. a) pont
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– de törekszik a technikai kiterjesztésre, valamint főszabályként határozza meg azt a szabályt, 
miszerint az elfogadó nyilatkozatnak az ajánlattól lényegesnek nem minősülő kérdésben tör-
ténő eltérése a szerződés létrejöttét eredményezi. Úgy vélem, hogy ez utóbbi rendelkezés a 
gazdasági kapcsolatok gördülékenyebb lebonyolítását eredményezi. 

Láthattuk, hogy az ajánlattevő, kötöttségének idejét meghatározhatja, de láthatjuk azt is, 
hogy e tekintetben nem cselekedhet korlátlanul, így tipikusan a határozatlan időre tett ajánlat 
is határozottnak minősül.

Összegzésként megállapítható, hogy a szerződés létrejövetele a szerződési jog alapkövét 
jelenti, hiszen minden kontraktuális talajon felmerülő jogvita feltételezi a szerződés létét. Egy-
egy esetben nem egyszerű megállapítani az akaratnyilatkozatok jellegéből adódóan, hogy az 
valóban szerződéskötésre irányuló szándékot fejezett-e ki vagy sem.  Így lévén, hogy tipikusan 
a felek között e tárgyalási szakaszban nincsen olyan értelembe vett jogi kikényszeríthetőség, 
mint a pacta sunt servanda elv, fokozottan kell vizsgálni a felek szubjektív viszonyulását, szer-
ződési szándékuk létét. Amennyiben az adott akaratnyilatkozat ajánlatnak minősül, a törvény 
főszabály szerint egy jogi garanciát nyújt a másik félnek annak érdekében, hogy kontraktuális 
védelem hiányában se váljon kiszolgáltatottá. Ezért fontos, hogy a szerződéskötést megelőző 
folyamat legalább az alapelvi védelem szintjén jogi biztonságot nyújtson a feleknek.
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