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Előszó 

 

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett tudományos diákköri munkát 

bemutató gyűjtemények harmadik kötetét tartja kezében az olvasó: 2003 és 2006 után 2012-ben újra 

megjelenhetett a Tudományos Diákköri Szemle. A kiadvány a kétévente megrendezésre kerülő 

diáktudományos seregszemlék között is különleges eseményen, a XXX. Jubileumi Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián díjazott pályamunkák közlésével kíván panorámát adni Karunk 

oktatóinak tehetséggondozó munkájáról és hallgatóink diáktudományos tevékenységéről. 

Az SZTE ÁJTK immár második alkalommal két szekcióban is nevezett pályamunkákat. Időben 

elsőként, 2011. április 14-16. között, a Társadalomtudományi Szekcióra került sor a budapesti 

Zsigmond Király Főiskola szervezésében. Hallgatóink itt egy második és két különdíjat hoztak el, ami 

Karunk eddigi legjobb teljesítménye ebben a szekcióban, és bizalomra ad okot további 

szereplésünket illetően. 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát érte a megtiszteltetés, hogy otthont 

adhatott a XXX. Jubileumi OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának. A konferenciát 2011. április 

18-20. között bonyolították le, és azon Karunkat 10 zsűritag, 33 versenyző 32 dolgozata, illetve 19 

opponens mellett 35 résztvevő oktató képviselte. Hallgatóink a 30 tagozatból 5 első, 1 második, 2 

harmadik és 9 különdíjat, illetve három legjobb opponensnek járó elismerést hoztak el a diáktudósok 

legmagasabb rangú versengéséről. Ezzel az első díjak számát tekintve holtversenyben a második 

legjobb eredményt érték el. A Karunk által nevezett dolgozatokból csaknem minden második 

díjazásban részesült, ami kivételesen jó aránynak tekinthető. Majdnem sikerült megismételni a 

minden szempontból kiemelkedő 2009. évi teljesítményt: a Karon zajló tudományos diákköri munka 

folyamatosan erősödő színvonalát jelzi, hogy eredményességi mutatóink a korábbi 

megmérettetésekkel összevetve immár egy évtizede tartósan emelkedő tendenciát mutatnak. 

A XXX. OTDK ciklusának díjazottjai között azonban nemcsak hallgatók, hanem tanárok is voltak. 

Több évtizedes kiemelkedő témavezetői tevékenységéért Prof. Dr. Hajdú József Mestertanár 

Aranyéremben részesült, a tudományos diákköri mozgalom szervezésében szerzett elévülhetetlen 

érdemeiért pedig Prof. Dr. Nagy Ferenc és Dr. Szomora Zsolt az Országos Tudományos Diákköri 

Tanács Jubileumi Emlékérmét kapta. 

Jelen kötetnek külön aktualitást ad, hogy 2013-ban az SZTE ÁJTK adhat otthont az OTDK Állam- 

és Jogtudományi Szekciójának. Karunk legutóbb 1997-ben rendezett országos tudományos diákköri 

konferenciát, ezért érthető várakozással tekintünk a XXXI. OTDK elé. A jubileumi XXX. OTDK 

kifogástalan pécsi lebonyolítása igen magasra tette a lécet a szegedi szervezők előtt. Biztosak 

vagyunk azonban abban, hogy Szeged is emlékezetes, színes és élvezetes rendezvénnyel gazdagítja 



majd a diákköri konferenciák sorát. Egyedülálló lehetőség ez megmutatni az országnak oktatóink és 

hallgatóink szakmai kompetenciáját, az Egyetem és a Kar szervezési potenciálját – és persze Szeged 

város vendégszeretetét. 

Bízunk benne, hogy ez a kötet nemcsak a dolgozatírók és témavezetőik munkájának 

elismerését testesíti meg, hanem egyúttal ösztönzésül is szolgál a tudományos diákköri munkában 

már résztvevő vagy érdeklődő valamennyi hallgató számára. Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy a 

tudományos diákköri munka jelentősége messze túlmutat az országos konferenciákon megszerzett 

helyezéseken és díjakon, illetve a karok között felállított többé vagy kevésbé megalapozott 

rangsorokon: az egyetemi oktatók és tudományos kutatók elsődleges utánpótlási forrásává vált, 

személyes és szakmai kapcsolatokat épít, sokoldalú és művelt szakembereket képez. Mindezek felett 

azonban értéket teremt és közvetít: a világot megismerni és jobbá tenni kívánó ember humánumát. 

Köszönjük valamennyi témavezető, hallgató és szervező munkáját, akik hozzájárultak Karunk 

tudományos diákköreinek sikereihez. A tudományos diákköri munkába most bekapcsolódóknak pedig 

kívánunk erőt és kitartást ahhoz, hogy méltó folytatói legyenek a kari tehetséggondozás 

hagyományainak. 

 

 

Szeged, 2012. június 1. 

 

 

Prof. Dr. Szabó Imre     Prof. Dr. Badó Attila 

Dékán     a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke 
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A részvényesi joggyakorlásra vonatkozó ”corporate governance” szabályok alkalmazása 

Németországban és Magyarországon 

 

Helyezés: I. díj (Polgári jog III tagozat), Pro Scientia Aranyérem 

Témavezető: Dr. Papp Tekla, egyetemi docens 

 

 

I. Bevezető gondolatok 

 

A corporate governance, felelős társaságirányítás jogi követelménye az 1990-es évek elején jelent 

meg, és ma a gazdasági jogalkotás egyik legdinamikusabban fejlődő területének tekinthető. 

Közvetlen kiváltó okai a világszerte bekövetkezett pénzügyi válságok és vállalati botrányok voltak, 

amelyekre az államnak, a jogalkotónak adekvát választ kellett adnia. 

A corporate governance kérdése több irányból vizsgálandó. Magyarország szempontjából a 

kiinduló pont a nemzetközi szabályozás. Nemzetközi szinten több szervezet tett közzé a felelős 

vállalatirányítást elősegítő ajánlásokat, amelyek azonban egymást erősítő okokból nem 

eredményezik a kikényszeríthetőséget: egyrészt a nemzetközi szervezetek a normák be nem tartása 

esetén nem alkalmazhatnak jogkövetkezményeket, valamint a corporate governance-re vonatkozó 

szabályok soft law formában jönnek létre. A nemzetközi szervezetek alatti szinten helyezkednek el az 

Európai Unió közvetlenül alkalmazandó és közvetlenül hatályos normái. Az EU nem rendelkezik 

egységes koncepcióval, hanem csak a corporate governance egyes szegmenseire vonatkozó 

jogszabályokat alkot. A tagállamok szempontjából álláspontom szerint három területe van a felelős 

társaságirányításnak: a tőzsdén jegyzett, nyilvánosan működő társaságok, a tőzsdén kívül nyilvánosan 



működő társaságok, valamint az állami-önkormányzati vállalatok. Ezek részterülete a bankszféra, 

amelyre speciális előírások vonatkoznak. 

A jognak ebben a rendszerben kell reagálnia korunk kihívásaira, ebben a rendszerben kell 

megtalálnia az alkalmas eszközt a kívánt célok elérésére. A dolgozatomban elsőként a felelős 

társaságirányítás európai rendszerét vázolom. A felelős vállalatirányítás több témakört ölel fel, 

ezekből a részvényesi joggyakorlásra vonatkozó német és magyar szabályokat választottam, mert 

véleményem szerint ez a témakör ebben a kontextusban eddig nem merült fel a szakirodalomban, 

azonban kiemelt jelentőségűnek tartom. A két ország normáit összehasonlító módszerrel vizsgáltam. 

A választás oka, hogy a Németországban kormányzati oldalról közelítettek a felelős társaságirányítás 

problematikájához, míg hazánkban szakmai, piaci oldalról. A dolgozatban ezek különbségeire 

világítok rá, majd olyan megoldásokat keresek, amelyek a jelenlegi szisztéma diszfunkcionalitásait 

megszüntethetik, és a részvényesek pozícióit is erősíthetik. 

A szakirodalomban jelenleg hiányzó szempontként nem csak a komparatisztika módszerét 

alkalmazva mutatom be az ajánlások helyét a hatályos német és magyar társasági jogszabályokban, 

hanem az ajánlások alkalmazását is elemzem mind a két országban. Ennek oka, hogy álláspontom 

szerint a corporate governance a társaságok autonóm szféráját érinti, ezért esszenciális elem a cégek 

oldaláról is szemügyre venni a problémát. A kutatásaimhoz így a német DAX 30 és MDAX 30 tőzsdei 

indexben szereplő és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Részvény A és B szekciójában kibocsátó 

részvénytársaságok az FTA módosítása utáni felelős társaságirányítási jelentéseit tanulmányoztam. 

Ezek alapján végzett munkám eredményei reményeim szerint a téma elméleti megalapozásához is 

hozzájárulhatnak. 

A kérdések nyitottak: a hatályos szabályozás hogyan avatkozik be a társaságok szférájába, 

alkalmas-e a kívánt célok elérésére? Az ajánlások és javaslatok hogyan illeszkednek a társasági jog 

rendszerébe? A soft law ezen formái - Szladits Károly szavaival élve- jogi kötelezettség nélküli 

kívánalmaknak tekinthetőek?  

 

II. A corporate governance fogalma 

 

A corporate governance, vállalati kormányzás, felelős társaságirányítás vagy felelős vállalatirányítás a 

társasági jog rendszerében nem elkülönült területként, hanem több témakört érintve jelenik meg. A 



szabatos definíció meghatározására nemzetközi szervezetek törekedtek először, sokszor eltérő 

tartalommal használják a corporate governance kifejezést. 

Az OECD volt az első olyan nemzetközi szervezet, amely 1999-ben nyilvánosságra hozta a 

felelős vállalatirányításhoz kapcsolódó irányelveit.1 Az irányelv alapján a felelős vállalatirányítás 

azoknak az elveknek, tevékenységeknek és eljárásoknak az összessége, amelyeken keresztül az 

igazgatóság, a felügyelőbizottság, valamint az operatív menedzsment a legfelsőbb szinten biztosítja, 

és a maga számára kötelezően alkalmazza a tulajdonosi értékek és eszközök védelmét, az üzleti 

tisztességet és etikus viselkedést, valamint a széles körű transzparenciát.2 

Az OECD kiadvány alapján jelent meg a Bank for International Settlements (BIS), a  Basel 

Committee on Banking Supervision bankokra vonatkozó corporate governance ajánlásait tartalmazó 

kiadványa.3 Ebben a dokumentumban nem találunk eltérést az OECD általi fogalomhoz képest. A BIS 

által kimunkált, a bankszektorra vonatkozó ajánlásokat elfogadta, és irányadónak tekinti a Világbank, 

az International Monetary Fund, valamint a Financial Stability Forum is.4 Az FDIC5 azonban társadalmi 

felelősségvállalást is a felelős társaságirányítás részének tekinti. 6 

A corporate social responsibility (CSR) mindenképpen hozzátartozik a corporate governance 

témaköréhez, azonban véleményem szerint szűkebb értelemben nem lehet egységesen kezelni a két 

területet. A CSR7 célja egy a társaságon kívülre irányuló folyamat, míg a corporate governance a 

társaság belső folyamatait helyezi előtérbe. Dolgozatom további részében az OECD-n alapuló 

fogalmat használom. 

A corporate governance területei: 

 az általános vállalatirányítási keretrendszer  

 a részvényesek jogait és a tulajdonosi joggyakorlás 

 a részvényesek érdekérvényesítési lehetőségei 

                                                           
1
 Az OECD először 2004-ben bírálta felül a kódexet, 2006-ban közzé tette az egyes irányelvek alkalmazásának 

gyakorlatát, valamint 2009-ben tanulmányt tett közzé a gazdasági válság tanulságairól a corporate governance 

tekintetében.  
2
 OECD: OECD-Grundsätze der Corporate Governance Neufassung 2004. 6. 

http://www.oecd.org/dataoecd/57/19/32159487.pdf 
3
 Frankóné A.: Governance a jegybankokban. In: Hitelintézeti Szemle 2007/1. 44. A Bázeli Bankbizottság két 

ajánlást fogadott el 1998-1999-ben.  
4

 IMF, World Bank: International Standards: Strengthening Surveillance, Domestic Institutions, and 

International Markets. 2003. http://www.imf.org/external/np/pdr/sac/2003/030503.pdf 
5
 Szövetségi Betétbiztosítási Alap 

6
 B. Gup: Vállalatirányítás bankok esetében: Számít-e az igazgatóság struktúrája. In: Hitelintézeti Szemle 1/2007. 

3. 
7
 CSR a vállalkozásnak az a permanens elkötelezettsége, hogy etikusan viselkedjék, és hozzájáruljon a gazdasági 

fejlődéshez, miközben javítja a munkavállalói és családjuk, valamint a helyi közösség és az egész társadalom 

életminőségét. www.elsolepcso.eu/csr.html  



 a részvényesek egyenlő és méltányos kezelése 

 egyéb érdekeltek szerepe 

 a közzététel és az átláthatóság  

 a vezető testületek feladatai 

 a feladatmegosztás az igazgatóság és a vállalatvezetés között 

 az igazgatóság összetételének meghatározását (független igazgatósági tagok 

szerepe), 

 belső kontrollmechanizmusok rendszerének irányítása és működtetése.8 

 

III. A corporate governance az Európai Unióban 

 

A nemzetközi szervezetek mellett regionális szinten is fontos a vállalatirányítási stratégia összefogása. 

Ilyen összehangolási folyamat figyelhető meg az Európai Unióban, amely az ezredforduló óta 

foglalkozik jogalkotási szinten a felelős vállalatirányítás témakörével. 

Az Európai Unió vállalatirányítási szabályozásának három előzménye van. Az első a tagállami 

jogalkotás, amely létrejöttét tekintve megelőzte az Unióét; elsőként Spanyolország, Németország, 

majd később Franciaország és Olaszország alkotott olyan jogszabályokat, amelyek bár az önkéntesség 

elve alapján, de érintették a felelős vállalatirányítás kérdését.9 A második forrás az USA által 

elfogadott Sarbanes-Oxley Act, azaz a Részvénytársaságok Számviteli Reformjáról és a Befektetők 

Védelméről szóló 2002. évi törvény, amely mintaként szolgált a corporate governance 

kialakításához.10 A SOX kiváltó okai a vállalati botrányok voltak: legfőképpen az Enron, valamint 

számos cég, többek között a Xerox, AOL, Global Crossing, Worldcom összeomlása.11 A törvény a 

cégeken belüli hatékonyabb ellenőrzést és szigorúbb könyvviteli szabályokat ír elő, amely a cégek 

részére nagyobb terhet, nem utolsó sorban költséget jelent.12 A harmadik forrás az Unióban is 

kirobbant vállalati botrányok voltak.13 A három ok együttesen járult hozzá ahhoz, hogy az EU 

elgondolkodjon azon, milyen eszközökkel reagál a vállalatirányítás aktuális problémáira: ennek 

érdekében 2001-ben szakértői testületet állított fel, High Level Group of Company Law néven., amely 

2002-ben nyújtotta be jelentését és ezek alapján hirdette meg az Unió 2003-ban az akciótervét. Az 

                                                           
8
 OECD: i.m. 1-2., Mohai Gy.: Felelős vállalatirányítás – divat vagy a piacok megmentője. BÉT Elemzések 

9
 Kecskés A.: Befektetővédelmi reformok az Egyesült Államokban és Európában. In: Magyar Jog 5/2009. 304. 

10
 Továbbiakban: SOX, Uo. 298. 

11
 Uo. 

12
 HVG 2006/48. 33. 

13
 Franciaországban a Vivendi Universal, Nagy-Britanniában a Marconi, német Deutsche Telekom tartozási 

botránya. Kecskés: i.m. 304. 



Akcióterv célja a felelős társaságirányítással kapcsolatos uniós politika közös nevezőre hozása volt, 

amely jogalkotási szempontból az irányelveken és az ajánlásokon keresztüli szabályozást tartotta 

alkalmasnak.14 

Jelentős előrelépésként az Európai Bizottság létrehozta a 2004/706/EK határozata alapján az 

Európai Corporate Governance Fórumot. A Fórum tevékenysége talán előrevetíthet egy későbbi uniós 

fellépést; eddig éves jelentéseket, elemzéseket tett közzé. 

 

1. Az Európai Unió felelős vállalatirányításra vonatkozó jogforrásai 

 

Az Európai Unió corporate governance ajánlásait a nyilvánosan működő társaságokra kell alkalmazni, 

azaz elsősorban a részvénytársaságokra - de később szükséges lehet a kiépítése a korlátolt 

felelősségű társaságokra is -, az uniós jog azonban a részvénytársaságokat jelöli meg fő szabályozási 

célként.15 Az Európai Unió álláspontom szerint két irányban kezdte meg a felelős vállalatirányítás 

részbeni kiépítését: a társasági normák közelítésében és a szupranacionális társasági formákban. 

 

1.1. A társasági jogi normák közelítése 

 

Az uniós jog bizonyos kérdésekben hasonló szabályozást törekedett bevezetni a nemzeti jogok 

közelítésével: ezen kategória részei a corporate governance tárgykörébe tartozó jogszabályok, 

amelyek több alpontra bontható aszerint, hogy az EU milyen jogforrásban szabályozta az adott 

területet.16 Az Unió joganyagát áttekintve megállapítható, hogy a corporate governance szabályozása 

jogforrási szempontból folyamatosan változott: a kezdeti ajánlásokat felváltották az irányelvek, így 

véleményem szerint indokolt a corporate governance-t érintő jogszabályokat jogforrások szerinti 

csoportosítani. 
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 Ezzel összefüggésben az uniós szabályozás alapja a társaságokat megillető négyes szabadság. Papp T.: 

Corporate govenance – társaságirányítási rendszerek. In: Acta Conventus de Iure Civili X. 2009. 185. 
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 Miskolczi Bodnár P. (szerk.): Európai Társasági jog. Budapest, 2004. 32. 



 A közösség a Bizottság 1725/2003/EK rendeletével fogadta el egyes számviteli elvek 

nemzetközi alkalmazását, amelynek indoka az volt, hogy a nagyméretű vállalati botrányok elsősorban 

ehhez a területhez kapcsolódtak.17 

Az Európai Parlament és Tanács 2007/36/EK irányelve rendelkezik az egyes részvényesi jogok 

gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban.18 A részvényesi jogok szempontjából jelentős az 

Európai Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelve a nyilvános vételi ajánlatról. Az ajánlások szintje 

a felelős vállalatirányítás másik aspektusához, a társaság szervezeti felépítéséhez kapcsolódik: az 

Európai Bizottság 2004/913/EK és 2005/162/EK ajánlása. 

Az Európai Unió tehát az elkülönülő részterületeket különböző jogforrásokkal közelíti, végső 

soron nincs egységes nézőpont. A majdani közösségi jogszabály előfutárának tekinthető a Corporate 

Governance Fórum megalapítása. 

  

1.2. A szupranacionális társasági formák (társaságirányítási rendszerek) 

 

A szervezeti felépítésre irányadó rendelkezések egységesítési törekvése már 1972-ben megjelent: 

ekkor került a Tanács elé a részvénytársaságok szervezetének és irányításának harmonizálásáról szóló 

struktúra-irányelv tervezet. 19  A tervezettel kapcsolatban nézeteltérés alakult ki az irányítási 

modellekkel kapcsolatban, mert a tagállamokban két irányítási modell alakult ki: a dualista – azaz 

kétszintű irányítás – valamint a monista – egységes – irányítás.20 Az előbbi rendszer tekinthető 

dominánsnak Németországban, Ausztriában és Hollandiában, utóbbi pedig Angliában, 

Franciaországban és Olaszországban.21  

A dualista rendszerrel szinonim kifejezés a nem egységes vagy kétszintű szisztéma, ennek 

eltérő használata nem takar tartalmi különbséget: az elvi alap, hogy az irányító/operatív/ügyvezető 
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 Összhangban az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel. Ezzel összefüggésben: az éves és 

összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról rendelkezik az Európai Parlament és a 

Tanács 2006/43/EK irányelve. 
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irányelv. 
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 Papp T.: Az Európai Unió társasági jogi normái. Szegedi Európa-jogi Szakkönyvtár. Szeged, 2005. 11. 
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 Papp: i.m. 2005. 11. 
21

 Papp: i.m. 2009. 186-187. 



szerv (Leitungsorgan; igazgatóság) és a felügyeleti/ellenőrző szerv (Aufsichtsorgan; 

felügyelőbizottság) szétválik.22  

A dualista rendszerben koncentráltabb a részvényesi struktúra és a feladat- és jogkörök 

megosztásával gyengébb az igazgatók szerepe, ahol a részvényesek közvetlenül is érdekeltek a 

társaság eredményes irányításában.23 Ebben a szisztémában rendszerint meghatározó tagok vannak, 

melynek következtében a társasági jogban a kisrészvényeseket és a hitelezőket védő szabályokat kell 

alkotni.24 

A monista rendszer az ügyvezetést és ellenőrzést egy szerven belül (Verwaltungsorgan, 

igazgatótanács, board) valósítja meg, melynek ügyvezetést ellátó és ellenőrzést végző, egymástól 

független tagjai is vannak.25 A monista rendszert szétszórt részvényesi struktúra jellemzi, ahol a 

tulajdonosi minőség kerül előtérbe, azaz a részvényes érdeke kizárólag a vagyoni gyarapodás. Ennek 

ellenpólusaként erős igazgatók irányítják a társaságot. 26  Ebben a rendszerben nincsenek 

meghatározó tagok, maga a szabályozás is sok tagra modellezett. A legfőbb szerv ebben a 

rendszerben jelentéktelennek tekinthető az igazgatótanáccsal szemben, az egyedüli ellenőrzési 

forma a könyvvizsgáló intézménye.27 

A szupranacionális társasági formákban, így a téma szempontjából az európai 

részvénytársaságban testesül meg az Unió törekvéseinek másik iránya. A Societas Europaea, 

részvénytársasági formában létesített sui generis, szupranacionális társasági forma, amelynek 

alaptőkéje a tőzsdén forgalmazható részvényekből áll.28 Az SE szervezeti felépítésénél az alapítók 

eldönthetik, hogy a monista vagy a dualista rendszert választják; a rendelet rögzíti, hogy az Unióban 

jelenleg két irányítási rendszer működik, és az SE ezek közül választhat; mindösszesen egyetlen 

követelményt fogalmaz meg ezzel kapcsolatban: egyértelműen meg kell határozni az irányításért és a 

felügyeletért felelős személyek elkülönült felelősségi körét.29 Az Európai Unión belül a két rendszer 

kibékíthetetlenségét ezzel az SE nem oldotta meg.30  

 

IV. A felelős vállalatirányítás tagállami megvalósulásai 
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 Administrative board-supervisory board Uo. 187-188. 
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 Angyal Á.: Vállalati kormányzás, corporate governance. Bp., 2001. 216. 
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 Sárközy T.: Üzleti jog. Budapest, 2008. 74-75. pp, Nochta T.: Társasági jog. Bp-Pécs 2007. 317. 
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 Management board Papp: i.m. 2009. 188. 
26

 Angyal: i.m. 207. 
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 Sárközy: i.m. 74. 
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 Továbbiakban: SE. Farkas-Jenovai-Nótári-Papp T. (szerk.): Társasági jog. Szeged, 2009. 525., M. Habersack: 

Europäisches Gesellschaftsrecht. München, 2003. 393. 
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 2157/2001/EK rendelet Preambulum (14) 
30

 Papp: i.m. 2009. 188. 



 

A nemzetközi jog és az uniós jog után az egyes nemzeti szabályokat kell elemezni. Uralkodó 

álláspontként két szabályozási modell alakult ki: vagy a jogalkotó bocsát ki felelős társaságirányítási 

szabályokat vagy önszabályozóként maguk a társaságok, a piac. A legszigorúbb állami beavatkozásnak 

kétségtelenül a Sarbanes-Oxley Act-et tekinthetjük; dolgozatomban azonban két uniós tagállam 

joganyagát hasonlítom össze, ugyanis a tagállamok corporate governance szabályai között is markáns 

eltéréseket találunk. 

 

1. A corporate governance kormányzati útja: Németország 

 

Németország jogrendszerében a társasági jog nem egy törvényben, hanem több önálló jogszabályban 

került szabályozásra. Ennek oka, hogy a német jogtudomány a magánjog részének tekintette a 

társasági jogot, és az egyes társasági formákat a gazdasági élet újabb kihívásai hívták életre.31 A 

részvénytársaság (Aktiengesellschaft, AG), a tőkeegyesítő társaságok alaptípusa, amelyről külön 

törvény rendelkezik: ez az Aktiengesetz, melyet 1965. szeptember 6-án fogadtak el, és 1966. január 

1-én lépett hatályba.32 

A vállalatirányítást érintő ajánlásokat Németországban egy egységes corporate governance 

kódex tartalmazza.33 A Kódexet a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium által 2001 szeptemberében 

létrehozott kormánybizottság alkotta meg, és 2002. február 26-án lépett hatályba.34 A Kódex 

álláspontom szerint a soft law-hoz képest jogilag erősebb normát jelent, de nem minősül törvénynek.  

Az AktG 161. §-a rendelkezik arról, hogy a tőzsdén jegyzett részvénytársaságok vezetésének 

és a felügyelőbizottságának évente nyilatkoznia kell arról, hogy a társaság megfelel-e a 

kormánybizottság által közzétett ajánlásoknak; vagy ha nem, akkor erre magyarázatot kell adnia 
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 Papp T.: Bevezetés a német társasági jogba. In: Jogelméleti Szemle 2002/3. 
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 Továbbiakban AktG. Hueck/Windbichler: Gesellschaftsrecht. Beck, 2003. 232. 
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 Deutscher Corporate Governance Kodex, in der Fassung vom 18. Juni 2009. Továbbiakban: Kódex. Ezzel 
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 Közvetlen előzménye a KonTraG volt, amelyet 1998-ban léptettek hatályba. G. Borges: Selbstregulierung im 

Gesellschaftsrecht – zur Bindung an Corporate Governance-Kodizies. In: ZGR 4/2003. 510. 



(comply or explain.)35 Ezt a nyilatkozatot a társaságok honlapján elérhetővé kell tenni, az AktG 

rendelkezését bevezető törvény alapján 2002 óta.36 

A felelős társaságirányítás témaköréhez tartozik a Handelsgesetzbuch (HGB) 2009. május 28-

án hatályba lépett rendelkezése is.37 Az új előírás szerint a vállalatvezetéssel kapcsolatban nyilatkozni 

kell a tőzsdén jegyzett részvénytársaságoknak, valamint azoknak a részvénytársaságoknak, amelyek:  

1. szabályozott piacon a részvényen kívül más értékpapírral (például kötvénnyel) 

kereskednek;  

2. valamint a saját rendelkezés alatt kibocsátott részvényeivel egy MTF rendszerben 

kereskednek.38 Ebből fakadóan ez a rendelkezés csak azokra a társaságokra nem vonatkozik, amely 

részvényekkel szabad fogalomban kereskednek. A vezetési rendszerről szóló nyilatkozatnak 

tartalmaznia kell: 

- a társaság corporate governance megfelelési nyilatkozatát,  

- azokat a releváns vállalatirányítási praktikákat, amelyeket a törvényi előíráson felül 

alkalmaznak és nyilvánosságra hozhatóak,  

- az igazgatóság és a felügyelőbizottság munkamódszerét, összetételét, munkabizottságait;  

- valamint azokat az információkat, amelyeket a társaság a honlapján közzétesz.39 

A Kódex szerint a szabályozás célja, hogy a vállalati teljesítmény és felügyelet a nemzeti és 

nemzetközi befektetők előtt nyilvános legyen; erősítse a bizalmat a német társaságok iránt. Ezzel 

kapcsolatban azonban fontos kiemelni, hogy a német jogszabály kizárólag a nemzetközileg elismert 

vállalatirányítási kérdésekkel foglalkozik. 40  A nemzetközi szabályoknál szigorúbb rendelkezések 

bevezetése indokolatlan lenne, hiszen vélhetően versenyképességre is kihatással lehet. 
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 § 161 AktG Erklärung zum Corporate Governance Kodex. Ugyanez az előírás vonatkozik minden más 

társaság vezetésére és felügyelőbizottságára, aki szervezett piacon, a részvényen kívül bármilyen más értékpapírt 

bocsátott ki § 161 Abs. 2. AktG. 
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 §15 EGAktG Übergangsvorschrift zu § 161 des Aktiengesetzes 
37

 § 289a HGB 
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 § 289a HGB. MTF: Multilateral Trading Facility, multilaterales Handelssystem, alternatív kereskedési 

platform, a tőzsdei és a tőzsdén kívüli rendszer között helyezkedik el. Ilyen például a QUOTE MTF Ltd. 

http://www.quotemtf.com 
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 § 289a HGB Abs 2 
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 A kódex 7 fejezetből áll: 1. Preambulum, 2. A részvényesek és a közgyűlés, 3. Az igazgatóság és a 

felügyelőbizottság kapcsolata, 4. Igazgatóság 5. Felügyelőbizottság, 6. Átláthatóság (Transzparencia), 7. 

Pénzügyi számadási kötelezettség. 



A kódexben kétszintű szabályozás található: ajánlásokat és javaslatokat tartalmaz; a kódex 

hatálya általánosságban kiterjed az SE-re, valamint a konszernekre is.41 

A Kódexet - 2004 kivételével - minden évben módosították kisebb-nagyobb mértékben. A 

legújabb módosításokat 2009. június 18-án fogadták el. 42  Ezek következtében jelenleg 

Németországban törvényi kötelezettségként jelenik meg a társaságok számára a felelős 

vállalatirányítási jelentésük közzététele, a minisztérium felügyelete alatt álló kormánybizottság által 

kidolgozott szempontrendszer alapján. A vállalatok az Entsprechenserklärung dokumentum 

nyilvánossá tételével felelnek meg a jogszabályoknak: a dokumentum azt tartalmazza, hogy a cég 

működése mennyiben felel meg a Kódex elvárásainak, a comply or explain elvnek megfelelően. 

 

2. Az önszabályozás lehetséges megoldása: Magyarország 

 

Magyarországon a corporate governance hatályos joganyagának az alapja a Gt. 312. §-a, amely 

szerint ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az 

igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a 

közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést. 43  Ebben a jelentésben az 

igazgatóság/igazgatótanács összefoglalja a részvénytársaság előző üzleti évében követett felelős 

vállalatirányítási gyakorlatát, és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti 

Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. Ezt a jelentést a részvénytársaság honlapján kell 

közzé tenni.  

A BÉT először 2004-ben hozta nyilvánosságra a felelős vállalatirányítást érintő ajánlásait, 

majd az első átfogó módosítás 2008. május 16-án lépett hatályba.44 Az ajánlás bevezetője kimondja, 

hogy a dokumentumban foglaltakhoz való igazodás ajánlott, de nem kötelező. Az FTA alapján a 

társaságoknak kétféle módon kell nyilatkozniuk irányítási gyakorlatukról. A jelentés első részében 

átfogóan kell beszámolniuk az adott üzleti évben alkalmazott vállalatirányításukról, kitérve az 
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 Kódex: Preambulum 4. 
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 A nyilatkozatok tartalmáért az igazgatóság és a felügyelőbizottság felel, ennek gyakorlata jelenleg még 

képlékeny. S. Mutter: Überlegungen zur Justiziabilität von Ensprechenserklärungen nach § 161 AktG In: ZGR 

5/2009. 803. 
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 Gt. 312. § (1) bek. Ezzel összefüggésben iktatta be a 2009. évi CXXI. tv., hogy a szabályozott piacra 

bevezetett, nyilvánosan működő részvénytársaság a honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával 

egyidejűleg közzé kell tegye az igazgatóság vagy igazgatótanács, valamint ahol felügyelőbizottság működik, a 

felügyelőbizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem 

pénzbeli juttatásokat tagonként és jogcím szerint részletezve. A részvénytársaságnak biztosítania kell az 

adatoknak a honlapon való folyamatos elérését. Gt. 312/A. § 
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 Felelős Társaságirányítási Ajánlások, Budapesti Értéktőzsde Zrt., 2008. Továbbiakban: FTA  



esetleges különleges körülmények ismertetésére. Ezt követően kell nyilatkozni az FTA egyes 

pontjainak való megfelelésről, a comply or explain elvnek megfelelően.45 

Az FTA szabályozási technikája kétszintű. Első szinten ajánlásokat fogalmaz meg, amelyeket 

„A” betűvel jelöl, második szinten pedig javaslatokat tesz, ezeket „J” betűvel jelöli. Az FTA a 

könnyebb megértés végett az egyes helyeken magyarázatokat is tartalmaz az ott leírtaknak való 

megfelelés módjáról. Az FTA két részből áll. Az első rész 4 fejezetében egy részletes áttekintés 

található arról, hogy az ajánlás milyen kérdéskörökre terjed ki. A második rész mellékletekből áll, 

amelyben útmutató áll a cégek rendelkezésére, segítve a szöveges értékelés elkészítését, ezek közül 

az első az ajánlásban foglaltak alkalmazását méri fel.46 A felelős társaságirányítási jelentés második 

felében kell nyilatkozni ezen ajánlásoknak és javaslatoknak való megfelelésről. Az ajánlások 

tekintetében irányadó a comply or explain-elv, a javaslatoknál az FTA ezt nem követeli meg, itt 

eldöntendő kérdések formájában kell a vállalatoknak nyilatkozni. 

Az FTA négy témakört érint: a részvényesek jogai és a részvényesekkel kapcsolatos 

eljárásokat, az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság hatásköreit, bizottságokat, az 

átláthatóságot és a nyilvánosságra hozatalt. 

 

2.1. Az FTA mint jogszabály 

 

A jogszabálytan fő kérdése: a szabályalkotó miként tekint a szabály tárgyára; ennek 

megfelelően milyen mozgásteret enged a jogviszonyban résztvevő jogalanyoknak.47 A társasági jogi 

jogviszonyok szabályozási módszerére a Gt. 9. § (1) bekezdése az irányadó, amely megfogalmazását 

tekintve nem minősíthető sem diszpozitívnak, sem kógensnek: a társasági törvény rendelkezéseitől 

csak a Gt. adta lehetőség esetén lehet eltérni meghatározott irányba. 48  A szakasz részletes 

értelmezése a dolgozat tárgyát nem érinti, ugyanis álláspontom szerint az FTA szabályozási 

módszerét az autonómia két szélsőértékéhez való viszonylatban kell elemezni.49 
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Az ajánlások és javaslatok a kógens szabályokkal - mint a magánautonómia részbeni 

korlátaival 50  - véleményem szerint nem kerülhetnek kapcsolatba. Azokban a kérdésekben, 

amelyekben a feleknek teljes a magánautonómiájuk - felhatalmazó magánjogi jogszabályok51 - a 

corporate governance norma-módszere csak kevés kérdést érinthet. 

A szélső határok között azonban még további két distinkciót kell tenni, amelyet a jogirodalom 

összefoglalóan kötött tartalmú eltérésnek nevez.52  A Gt. szabályozási technikájában ez „ha a 

társasági szerződés eltérően nem rendelkezik” 53  és „a társasági szerződés ettől eltérhet” 54 

terminológia jelzi. A törvényi szabályozástól való eltérésnél vannak olyan szabályok, amelyek 

esetében az eltérés csak a törvényben szabályozott irányba történhet: ez azt jelenti, hogy a törvény 

nem utalja a tagok autonómiájába a normák kialakítását, hanem alternatív szabályokat nyújt az 

eltérés esetére. Erre példa az egységes és kétszintű irányítás közötti választás lehetősége. 

Amennyiben a társaság nem a dualista rendszert követi, lehetőség van a monista rendszer 

alkalmazására: azonban az erre vonatkozó törvényi szabályokat kötelezően alkalmazni kell.55  

A tagok a törvényi szabályozástól eltérhetnek pozitív és negatív irányba is. A pozitív eltérés 

azt jelenti, hogy a tagok létrehozhatnak olyan alanyi jogosultságot, amelyet a törvény nem szabályoz; 

például kft esetében az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. A társasági szerződésben 

a tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak.56 A negatív irány azt jelenti, hogy a törvény által 

biztosított alanyi jogot zárhatja ki vagy korlátozhatja a tagok akarata; például az üzletrész harmadik 

személyre történő átruházása esetében, ugyanis ekkor a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által 

kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre 

elővásárlási jog illeti meg. Ezt a lehetőséget a társasági szerződés kizárhatja vagy korlátozhatja.57 A 

tagoknak ebben az esetben lehetőségük van eltérni, de csak meghatározott irányba. A kötött 

tartalmú eltérésnek így különböző fokozatai lehetnek abból a szempontból, hogy a társaság tagjai 

milyen fokú szabadsággal rendelkeznek. A következő problémakör: a felelős társaságirányítás 

szabályai dogmatikai szempontból hova illeszthetők be ebbe a rendszerbe. 

 

2.1.1. A jogszabályhelyek kapcsolata 
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Kérdéses, hogy a jogszabályhelyek kapcsolata szerint a felelős társaságirányítás normái önálló vagy 

önállótlan normaként illeszthetők be a társasági jog szabályozási struktúrájába? Kisfaludi András 

önálló normaként illeszti be a rendszerbe, mert ennél a technikánál „bizonyos rendelkezéseket nem 

kell feltétlenül betartaniuk a feleknek, de az eltérés törvényességéhez az is szükséges, hogy az eltérés 

tényét nyilvánosságra hozzák.”58 Álláspontom szerint ezt a kérdést külön-külön kell vizsgálni a két 

normatípust illetően. 

Az ajánlások jogszabálytani elemzését az FTA egyik ajánlásán keresztül mutatom be. Az FTA 

szerint a közgyűlésen való részvétellel kapcsolatban a társaság nem támaszthat olyan feltételeket, 

melyek bizonyos tulajdonosok részvételének akadályozását célozzák.59 A közgyűlésen való részvétel a 

Gt. 214. §-ába foglalt joga a részvényesnek; jogait képviselő útján is gyakorolhatja, amelyre a Gt. 

kógens és mögöttes rendelkezéseket is előír.60 A közgyűlés helyéről és a meghívóról a tagok 

rendelkeznek, itt a Gt. mögöttes szabályokat nyújt.61 A legfőbb szerv ülésének speciális esetei is ide 

tartoznak: a konferencia-közgyűlés és a levélszavazás intézményei; amelyekkel kapcsolatban a tagok 

autonómiája korlátozott.62 Az FTA ajánlásait a felek kötött tartalmú eltérésére vonatkoznak és csak 

azokkal együtt értelmezhetők.63 

A javaslatok szintje a diszpozitív normákra vonatkozik. Jogszabálytanilag ezek már 

minősíthetők önállónak, mert ezekről a Gt. nem rendelkezik. Ilyen javaslat, hogy a közgyűlés 

elnökének személyét a közgyűlés még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt fogadja el.64  

A jogszabályhelyek kapcsolatát illetően így a két szabálytípus eltérő kategóriába tartozik, az FTA 

rendelkezéseit nem lehet differenciálás nélkül önálló normának minősíteni. 

 

2.1.2. A jogkövetkezmény 
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A másik kapcsolódási pont a norma szerkezete szerinti besorolás, azaz a jogszabálytani megítélése a 

corporate governance rendelkezéseknek: ezzel kapcsolatban a lex imperfecta problematikája kerül 

előtérbe. Vizsgálódásom kiindulópontja Szladits Károly által hozott példa: „az 1885:VI. 10. §. és 

gyámtörvény 42. §. szerint, ha a gyám- vagy gondnokrendelésnek esete áll elő, kötelesek a gyámság 

vagy gondnokság alá helyezendőek rokonai vagy más vele közel viszonyban álló egyének az esetet a 

gyámhatóságnak bejelenteni. Szankciót a törvény nem fűz hozzá, ám azért ez a szabály sincsen 

közvetett szankció nélkül; az efféle kötelességmulasztó rokon vagy más egyén esetleg 

megbízhatatlanság címén a gyámságból vagy gondnokságból kizárható, meghallgatása mellőzhető, 

vagy nyilatkozata figyelmen kívül hagyható (gyámt. 42., 43., 142., 276.).”65 Szladits véleménye szerint 

ez nem lex imperfecta, mert van közvetett szankció, jogkövetkezmény, ugyanis ha ilyen nem 

kapcsolódik a tényálláshoz, akkor ezek nem is jogszabályok, hanem jogi kötelezettség nélküli 

kívánalmak.66 Ez a felelős társaságirányítási jelentéssel (FT) kapcsolatban álláspontom szerint két 

irányban vizsgálható: 

- az FT jelentéssel kapcsolatban ki kell emelni, hogy az ajánlásoktól való eltérés önmagában 

nem jogellenes, de a jelentés nyilvánosságra hozatalának elmulasztása a Gt. 312. §-ba ütközik.67 

Közvetlen szankció tehát nem kapcsolódik a normához, ilyen lehetne példának okáért a tőzsdei 

regisztráció törlése. Az FT jelentés esetében azonban közvetett szankció véleményem szerint mégis 

lehetséges, mert a közzétételi kötelezettség megszegése lehetőséget biztosít a Ctv. alapján a 

törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására: ugyanis ebben az esetben a társaság működése a Gt. 

312. §-ba foglalt előírásokat sérti.68 

- Az előbbi logikát követve a két normafajtának a jogkövetkezményeit vizsgálom. 

1. Az ajánlások esetét egy példán keresztül szeretném megvilágítani. Az FTA kimondja, 

hogy a társaság részvénystruktúrájában az „egy részvény egy szavazat elvet” 

alkalmazza.69 Hipotézisem szerint a társaság az FT jelentésében azt nyilatkozza, hogy 

ezt az elvet követi, de elhallgatja azt a tényt, hogy a társaságban van különleges 

vétójogot biztosító részvény. A későbbi tag így befektet a társaságba, és 

részvényesként az első közgyűlésen konstatálja, hogy a társaság részvénystruktúrája 

nem a nyilatkozatának megfelelően épül fel. 
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A példát végig vezetve több ajánlással kapcsolatban is megfogalmazható hasonló 

eset, amely a jogkövetkezményeket is involválja: a törvényességi felügyeleti eljárás 

lefolytatásának ugyanolyan jogalappal helye lehet ebben az esetben is. 

Emellett a közgyűléssel kapcsolatos ajánlások esetén megnyílnak a kisebbségvédelmi 

eszközök alkalmazásának lehetőségei70, és adott esetben a választottbírósági eljárás 

lefolytatására is sor kerülhet.71 Ezen közvetett szankciók alkalmazására véleményem 

szerint a jogszabályi lehetőség adott. 

2. A javaslatok megítélése több problémát vet fel. A javaslatok önálló normaként a felek 

autonómiáját érinti, az FTA alapján az ezektől való eltérést nem kell indokolni. A 

jogkövetkezmények szempontjából véleményem szerint nem a magyarázat léte vagy 

hiánya eredményezi a „jogi erőt”, így ha a társaság nyilatkozik róla, akkor ténylegesen 

is ugyanazok a jogkövetkezmények alkalmazhatók mint az ajánlások esetében (lásd 1. 

pont). 

A jogszabálytani elemzés után véleményem szerint a felelős társaságirányítás szabályozási 

módszere tekintetében a társasági jogi normák egy új karaktere figyelhető meg, amely a későbbi 

gyakorlat során a társasági jog rendszerében több elvi tételt átalakítására is alkalmas lehet. A felelős 

társaságirányítás normái a magyar társasági jog rendszerében a közvetett jogkövetkezmények 

majdani alkalmazása révén véleményem szerint már nem lehetnek „jogi kötelezettség nélküli 

kívánalmak.”72 

 

V. Az FTA és a Kódex összehasonlítása európai viszonylatban 

 

A két megoldás a szabályozás témaköreit tekintve megegyezik, de a Kódex tartalmaz egy további 

fejezetet, a pénzügyi számadási kötelezettséget érintő ajánlásokat.73 A német Kódex ezáltal szélesebb 

körben fogja át a felelős vállalatirányítást érintő ajánlásokat, viszont a magyar szabályozás 

részletesebb. A két dokumentum tárgyát képező momentumok uralkodónak tekinthetőek 
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Európában: több ország is így építi fel corporate governance kódexét (például Ausztria, Csehország, 

Szlovákia és Spanyolország.)74  

A szabályozás módszerét illetően mindkettő ajánlásokat és javaslatokat tartalmaz. Az FTA-

ban azonban ezek elkülönülnek és magyarázatokat is tartalmaznak, ezzel szemben a német Kódex 

nyelvtani alakzatok alapján különbözteti meg őket.75 A magyar rendszerben a cégek számára az 

ajánlásoknak való megfelelés könnyebb.76  A kétszintű szabályozást követi még többek között 

Csehország, Szlovákia, Svédország, Spanyolország és az Egyesült Királyság, 77  cizelláltabb 

rendelkezéseket tartalmaz az osztrák Corporate Governance Kódex, amely hármas rendszert 

alkalmaz: 

- L-szabályokat (Legal Requiment): a szabályozás itt kötelező normán alapul,  

- C- szabályokat (Comply or explain): eltérhet, de az eltérést magyarázni kell,  

- R-szabályok (Recoendation): nem kell magyarázni az eltérést.78 

A többi ország szabályozása is hasonló: a kötelező szabályokat a társasági jogi normák adják, 

az alkalmazhatóság tekintetében azonban véleményem szerint fontos szerepe lehet egy ilyen 

szerkesztési elvnek, mert a társaság számára nyilvánvaló lesz az, hogy milyen körben alkothat eltérő 

szabályokat. 

A legszignifikánsabb eltérés a jogszabály kötelező erejénél mutatkozik. A magyar FTA a 

szabályozott piac egyik ajánlása, amelyet utólag épített be a Gt. a 312. §-ába, így ez az önszabályozó 

jelleget erősíti. A német Kódexet a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium adta ki, így a társaságokra 

nézve az állam határozott meg követelményeket. Összességében mindkét országban a gazdasági 

társaságokról szóló törvény teszi kötelezővé a szabályok alkalmazását, az hogy mely szerv fogalmazza 

meg ezen kritériumokat, a konkrét alkalmazhatóságban mutathat differenciákat. A Kódex kevesebb 

információt kér, így megköveteli a társaság részéről, hogy önmaga adjon reális képet működéséről, 

többlet információk megadásával; így a magyar ajánlásnál álláspontom szerint egy részletesebb 

jelentést követel meg a rendszer. Európa több államában elfogadott módszer, hogy a felelős 

társaságirányítási jelentést a társasági törvény teszi kötelezővé.79 A corporate governance elvek 

kidolgozási módszere azonban már eltérést mutat: Franciaországban szakmai egyesületek hozták 
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létre az első ajánlásokat; a szakmai álláspontok érvényesítése szerepet játszott később az ajánlások 

felülvizsgálatában, és eredményeinek kiértékelésében.80 Ausztria esetében is szakmai testületek 

kezdeményezték először a Corporate Governance Kódex kidolgozását; ezek után széles szakmai 

egyeztetés folyt, melynek eredménye a 2002-ben kiadott kódex lett.81 

Az Európai Unió tagállamaiban alkalmazott corporate governance szabályok a fentiek alapján: 

- elsősorban az OECD által kimunkált alapokon nyugvó, 

- a comply or explain elvének megfelelően szabályozott, 

- főszabály szerint a tőzsdén jegyzett társaságokra,  

- 2000-es évek eleje óta hatályos normaanyagot jelentenek. 

 A legfőbb eltérés a corporate governance normák megalkotóinak kezdeményezőinél 

mutatkozik: állami vagy önszabályozó mechanizmusok révén került-e elfogadásra. A későbbi 

alkalmazhatóság tekintetében ez problémát eredményezhet. Dolgozatom további részében a német 

és a magyar rendelkezéseken keresztül elemzem a részvényesi joggyakorlásra vonatkozó konkrét 

szabályokat. 

 

VI. A részvényesi joggyakorlásra vonatkozó ajánlások alkalmazása 

 

1. Németország - Deutscher Corporate Governance Kodex 

 

A dolgozatomban vizsgált részvényesi joggyakorlásra vonatkozó követelményeket a Kódex 2. 

fejezetének megfelelően kondíciókként elválasztva dolgoztam fel, és az egyes ajánlásokat a törvényi 

szabályok ismertetésével együtt elemeztem. Véleményem szerint ezzel a módszerrel 

körülhatárolhatóvá válik az a terület, ahol - a jogszabálytól való eltérés vagy jogszabályi rendelkezés 

hiánya okán - a tagok szabadon rendelkezhetnek. A Kódex alkalmazásának elemzése alapján 

állapítható meg, hogy az egyes ajánlásokat követik-e a társaságok. Ahhoz, hogy érdemi 

következtéseket lehessen levonni fontosnak tartottam egy szélesebb mintán alapuló kutatást 

végezni: így a Kódexhez kapcsolódó gyakorlati példákat DAX 30 és MDAX 30 listában szereplő 
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társaságok megfelelési nyilatkozatai nyújtották, amelynek során 78 társaságnak a megfelelési 

nyilatkozatát vizsgáltam.82 

 

1.1. A részvényesek 

 

A Kódex első pontja szerint a részvényesek a közgyűlés előtt és alatt az alapszabályban 

meghatározott lehetőségek szerint gyakorolják a jogaikat, élnek a szavazati jogukkal. 83  Ehhez 

kapcsolódóan a német jogban hosszú ideje uralkodó princípium a részvényesekkel való egyenlő 

bánásmód alapelve (Gleichbehandlungsgrundsatz), azaz a törvény alapján a részvényeseket azonos 

feltételek mellett, egyenlően kell kezelni.84 Ez alapján nincs kizárva a tárgyilagos megkülönböztetés, 

azonban az önkényes differenciálás megengedhetetlen.85 

A részvényeseket a tagsági jogokon belül megilletik az általános és különös jogok 

(Sonderrecht). A megkülönböztetés alapja az, hogy ezek a jogok vagy minden részvényest egyaránt 

megilletnek (általános), vagy a többi részvényessel szemben különjogot biztosítanak.86 Az előbbihez 

tartozik a szavazati jog, amelyet csak közgyűlési határozattal lehet megváltoztatni, a különös jogokra 

példa a felügyelőbizottság tagjainak visszahívásához fűződő jog.87 A német dogmatika emellett a 

jogok tartalmi felosztását követi: az első kategória az irányításhoz kapcsolódik (Mitverwaltung), 

amely részvételi jogot jelent a közgyűlésen, szavazáson; a második csoport a vagyoni jogok köre: az 

osztalékhoz való jog, a társaság megszűnése utáni vagyonrészhez való jog (Liquidationserlös); 

valamint harmadikként védelmi jogok jelennek meg, ez utóbbiak gyakorlatilag minden jog mögött 

kimutathatóak, azonban kifejezetten ezeket biztosítja a megtámadhatósági jog gyakorlása 

(Anfechtungsrecht).88 

Az AktG § 118 generális jelleggel határozza meg a közgyűlésen gyakorolható jogok keretét: a 

részvényesek a társasággal kapcsolatos ügyekben a közgyűlésen gyakorolják jogaikat, ha törvény 
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eltérően nem rendelkezik.89 Az alapszabály előírhatja és az igazgatóságot felhatalmazhatja, hogy a 

részvényesek a közgyűlésen személyes jelenlét vagy meghatalmazott nélkül együttesen, valamint 

egyenként elektronikus kommunikáció útján gyakorolják részben vagy egészben a jogaikat.90 A 

részvényesek közgyűlésen gyakorolható jogait a törvény és az alapszabály kifejezett rendelkezései 

határozzák meg.91 

A Kódex a részvényesek jogai közül kifejezetten említi a szavazati jogot, amelynek szabályai 

külön alfejezetben találhatóak a törvényben.92 Az alapszabály meghatározott esetekben eltérően 

rendelkezhet (a szótöbbség, szavazatszám maximalizálása, szavazati jog gyakorolhatóságának kezdő 

időpontját illetően), azonban az eltérés csak a törvényben meghatározott irányban lehetséges.93 

Az AktG alapján a részvényesi meghatalmazottra vonatkozó kógens normák mellett az 

alapszabály (vagy annak felhatalmazása alapján a meghívó) a tőzsdén jegyzett társaságok esetében a 

meghatalmazott kinevezésére, visszahívására, a jogosultság igazolására könnyítő rendelkezéséket 

határozhat meg.94 A szavazati jog gyakorlásának formájáról az alapszabály rendelkezik95, kógens 

szabályok vonatkoznak azonban a szavazati jog kizárására.96 

Az AktG ily módon részletesen határolja körül a szavazati jogra vonatkozóan az alapszabály 

tartalmát, így a Kódex erre vonatkozó ajánlást nem tartalmaz, ezt támasztja alá, hogy a mintában 

szereplő társaságok kivétel nélkül alkalmazzák ezt az ajánlást.  

A Kódex második pontja szerint minden részvényhez alapvetően egy szavazat tartozik: a 

társaságban nincsenek többszörös szavazati joggal, elsőbbségi joggal rendelkező részvények (golden 

shares) és nincs meghatározva a legmagasabb szavazati jog (Höchststimmrecht).97 A részvényhez 

kapcsolódó szavazati jog az AktG § 12 Abs 1-ban deklarált jog, amely minden részvényest az 

alaptőkéből való részesedése erejéig illet meg. A szavazat mértékét a Nennbetragsaktien esetében a 

részvény névértéke, a Stückaktie esetében azok darabszáma határozza meg.98 Az ajánlásban szereplő 

többszörös szavazati jog a § 12 Abs 2 AktG alapján kizárt, az elsőbbségi joggal rendelkező részvényes 
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szavazati jogának megvonására pedig csak a törvényben meghatározott feltételek szerint kerülhet 

sor; így az első kettő részvényfajtában a tagok nem rendelkeznek döntési jogkörrel. A szavazati jog 

maximalizálása tekintetében a § 134 Abs 1 AktG irányadó, amely szerint ilyen részvényt csak olyan 

társaság bocsáthat ki, amely nincsen szabályozott piacon bejegyezve; az ajánlás így nem vonatkozik a 

törvénynél szigorúbb tartalomra.99 A vizsgált periódusban egy társaság nem felelt meg ennek: a 

HUGO BOSS AG, ahol a társaság élt a törvény adta lehetőséggel, és rendelkezik olyan elsőbbségi 

részvénnyel, amelyhez nem kapcsolódik szavazati jog.100 

 

1.2. A közgyűlés 

 

Az igazgatóság terjeszti a közgyűlés elé az éves beszámolót és a konszern beszámolóját; a közgyűlés 

dönt a nyereség felosztásáról, az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak felmentéséről, 

megválasztja a felügyelőbizottság részvényesi képviselőit és rendszerint az éves beszámolóhoz 

kapcsolódó könyvvizsgálót (Abschlussprüfer.) 101 : a Kódex ebben a pontjában megfogalmazott 

követelmények meghatározása álláspontom szerint szükségtelen, ezek a feltételeknek ugyanis 

minden társaság megfelel, mert ezek főszabály szerint kógens törvényi rendelkezések.102 

Ugyanebben a pontban mondja ki a Kódex, hogy a fentieken kívül a közgyűlés dönt az 

alapszabályról, a társaság ügyeiről, az alapszabály módosításáról és a társaság lényeges 

cselekményeiről (különösen a vállalati szerződésekről, az átalakulásról, új részvény vagy opciós és 

átváltoztatható kötvény kibocsátásáról, saját részvény megszerzéséről.) 103  Ennél a pontnál is 

irányadónak tartom a fenti megállapításomat: ezekre az ajánlásokra is kógens rendelkezéseket 

tartalmaz a törvény.104 Ez alól a társaság lényeges cselekményei kivételt jelentenek: ezek expressis 

verbis nem szerepelnek az AktG-ben. A Kódexben ajánlott lényeges cselekmények azonban kivétel 

nélkül közgyűlési hatáskörbe tartoznak.  
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A Kódex vonatkozó pontjának utolsó mondata szerint: a közgyűlés dönthet az igazgatósági 

tagok javadalmazásának jóváhagyásáról; az AktG § 120 Abs 4 ugyanezt írja elő a szabályozott piacon 

bevezetett társaságokra nézve. 

A Kódex 2.2.3 pontja szerint új részvény kibocsátásánál a részvényeseket az alaptőkéből való 

részesedésük erejéig elsőbbségi jegyzési jog (Bezugsrecht) illeti meg.105 A Bezugsrecht intézménye a 

részvényesnek egy speciális jogosultságát jelenti: minden részvényes az alaptőkéből, a teljesített 

vagyoni hozzájárulása arányában, az őt megillető rész erejéig jogosult az újonnan kibocsátott 

részvények megszerzésére.106 A kibocsátott részvényekre vonatkozóan a törvény legalább 2 hetes 

határidőt ír elő a Bezugsrecht gyakorlására, azaz erre csak a részvény kibocsátását követő 2 héten 

belül van lehetőség.107 A részvénytársaság ezt a jogot korlátozhatja, azonban ez több feltételhez 

kötött:  

- egyrészt csak az alaptőke emelésnél lehet teljesen vagy részben kizárni;  

- másrészt csak a közgyűlés hozhat erre vonatkozóan döntést, amelyet az alaptőke 

viszonylatában legalább ¾-es többséggel kell elfogadni.108  

Az alapszabály ennél magasabb arányt, és további feltételeket is meghatározhat, azonban a 

törvény korlátozó rendelkezése, hogy készpénzletét ellenében történő alaptőke-emelés nem 

haladhatja meg az alaptőke 10 %-t, és az ajánlott kibocsátási érték nem lehet lényegesen kevesebb a 

tőzsdei árnál.109 A törvény ezek alapján csak az ajánlást deklarálja, nem határoz meg konkrétabb 

normatartalmat. A Bezugsrecht kizárása esetén a társaságnak ezen túl nincs döntési kompetenciája, 

ugyanis erre az esetre a törvény kógens rendelkezéseket ír elő. 

A Kódex 3. ajánlása szerint minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a 

napirendhez kapcsolódó ellentétes álláspontját ismertetni, a tárgyra vonatkozó kérdéseket és 

indítványokat tenni.110 Ezeket a jogokat a jogirodalom Mitverwaltungsrechte névvel illeti, és minden 

részvényes gyakorolhatja, ezt § 118 AktG is deklarálja. 111 
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A közgyűlésre vonatkozó egyetlen javaslat, hogy a közgyűlés levezetőjének kellene 

gondoskodnia a közgyűlés gördülékeny lebonyolításáról, valamint arról, hogy egy rendes közgyűlés 

legfeljebb 4-6 óra alatt befejeződjön.112 A javaslat quasi ésszerűségi követelményt határoz meg, 

melynek alkalmazása társaságnak is érdeke; ehhez kapcsolódó előírást nem tartalmaz az AktG. 

A közgyűlésre vonatkozó Kódex előírások nem tartalmaznak a törvénynél szigorúbb előírást, a 

társaságok ezeket kivétel nélkül alkalmazzák. Kérdéses, hogy a Kódex miért tartalmaz az AktG által 

deklarált elveket? A corporate governance egész célja és funkciója kérdőjeleződik meg, ha ilyen 

ajánlások megfogalmazására kerül sor, mert nem tartalmaznak többlet információkat a cég 

működéséről. 

  

1.3. A meghívó, a levélszavazás és a szavazati képviselő 

 

A Kódex 3. fejezet 1. tanácsa alapján a részvényesek közgyűlését az igazgatóságnak évente legalább 

egyszer, a napirend közlésével kell összehívnia.113 Az AktG alapján a közgyűlést a törvényben, illetve 

az alapszabályban meghatározott esetben kell összehívni, ezen felül pedig akkor, ha a társaság 

érdekében ez szükséges (a Kódex nem támaszt a törvénynél szigorúbb követelményt.) 114  Az 

igazgatóságon túl kisebbség jogosult arra, hogy a közgyűlést összehívja és a napirendet kiegészítse.115 

A meghívót, továbbá a törvény alapján a közgyűlés számára előterjesztett jelentéseket és 

iratokat beleértve a beszámolót és a levélszavazáshoz kapcsolódó nyomtatványokat a társaság 

honlapján a napirenddel együtt elérhetővé kell tenni.116 

A napirend és a meghívó tartalmára a szabályozott piacra bevezetett társaságoknak kógens 

rendelkezéseket kell betartaniuk.117 A kisebbségi jog gyakorlására, a közzéteendő dokumentumokkal 

kapcsolatosan a szabályozott piacra bevezetett társaságokra további kógens szabályok vonatkoznak, 

amelyek az ajánlásban foglaltakat is kivétel nélkül tartalmazzák.118 
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A Kódexnek ez az ajánlása véleményem szerint szintén indokolatlan, túl azon, hogy minden 

társaság alkalmazza, a törvényi főszabályon kívül nem tekinthető pontosabb, részletesebb előírásnak. 

A Kódex 2. pontja alapján ajánlott, hogy a társaságnak minden bel- és külföldi pénzügyi 

szolgáltatót (befektetőt), részvényest (részvényesek egyesülését - Aktionärsvereinigung) meg kell 

hívni a közgyűlésre, azonban a meghívót és az ahhoz kapcsolódó iratokat csak akkor küldhetik el 

elektronikus úton, ha ehhez a címzett kifejezetten hozzájárult.119  

Az elektronikus úton történő közzététellel szemben más megítélés alá esik az AktG-ben az 

ugyanilyen úton történő továbbítás. Ez azt jelenti, hogy a társaság személyre szólóan küldi meg a fent 

megnevezett dokumentumokat, de ezt a lehetőséget a társaság az alapszabályban korlátozhatja.120  

Az ajánlásnak két társaság nem felel meg: a Continental AG azért nem felel meg, mert nincsenek ilyen 

befektetői 121; az ErlingKlinger AG viszont azért nem él ezzel a lehetőséggel, mert minden meghívót és 

dokumentumot postai úton kézbesít.122 

A Kódex 2. fejezetének 3. pontja szerint a társaságnak biztosítania kell a részvényeseknek, 

hogy jogaikat személyesen gyakorolják. A társaságnak a levélszavazás és a szavazati képviselő 

alkalmazásánál is a részvényeseket kell védenie: az igazgatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy a 

szavazati képviselő a részvényes utasításához kötötten járhasson el (és ennek lehetőségét a 

közgyűlés alatt elérhetővé kellene tenni.)123 

A személyes joggyakorlást az AktG deklarálja, a levélszavazás, valamint az elektronikus 

kommunikáció igénybevételét az alapszabály teheti lehetővé.124 Az ajánlásnak megfelelő előírások 

kidolgozása így a társaság feladata. A Kódex vonatkozó része alkalmazásának elemzése alapján 

megállapítható, hogy a közgyűlés alatti meghatalmazotti kapcsolattartásra vonatkozó javaslattal 

kapcsolatban már eltérés mutatkozik a társaságok gyakorlatában:  

- a Bilfinger Berger AG és Lanxess AG nem indokolja, hogy az ajánlást miért nem alkalmazza; 

- a ProsiebenSat.1 Medien AG jelentésében ezt úgy magyarázza, hogy erre vonatkozó igény 

nem merült fel a társaság eddigi működéseben.125 
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A Kódex vizsgált fejezetének utolsó javaslata, hogy a részvényesek számára a társaság tegye 

lehetővé a közgyűlés modern kommunikációs eszközökkel (például interneten) történő nyomon 

követését.126 A Kódex dolgozatomban elemzett részének harmadik ajánlására a törvény 2 irányban ad 

felhatalmazást: az alapszabály és az ügyrend felhatalmazhatja az igazgatóságot vagy a közgyűlés 

elnökét a közgyűlés hang- és képi továbbítására.127 A társaságok ezen előírás vonatkozásában már 

eltérő gyakorlatot alkalmaznak:  

- A Daimler AG és a Lanxess AG azért nem követi ezt az iránymutatást, mert a részvényesek 

az AktG által felkínált módok egyikére sem adtak felhatalmazást, személyiségi jogaik védelme 

miatt.128  

- A Deutsche Börse AG esetében is azért nincs erre lehetőség, mert a részvényesek nem adtak 

erre vonatkozó felhatalmazást.129  

- Az MDAX 30 esetében a Bilfinger Berger AG nem ad magyarázatot, a Deutsche Euroshop AG 

pedig adatvédelmi és költséghatékonysági okokból nem alkalmazza.130 

A Kódex részvényesi joggyakorlásról szóló fejezete – a két javaslaton kívül – nem tartalmaz 

szigorúbb előírást az AktG-ben deklarált főszabályoknál. E két javaslat sem irányul olyan kérdésre, 

amely a társaságok gyakorlatában kirívó eltéréseket mutatott volna ki: az utolsó ajánlást is csak 5 

társaság nem alkalmazta, amely 6%-os eltérést mutat. 

A Kódex ezen fejezete álláspontom szerint alkalmatlan a részvényesi joggyakorlásra 

vonatkozó corporate governance követelményeknek való megfelelés felmérésére. A gyakorlati 

alkalmazásnál megállapítható, hogy a DAX 30 mindössze két eltéréssel alkalmazzák a fejezetet és 

mindegyik eltérés ugyanarra az ajánlásra (2.3.4. pont) vonatkozott; az MDAX 30 esetében ez a szám 

magasabb, de ahogy az fentebb bemutatásra került, ezek az eltérések is csak bizonyos ajánlásokhoz 

tartoznak.131 

 

2. Magyarország – Felelős Társaságirányítási Ajánlások 
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Az FTA első fejezete tartalmazza a részvényes joggyakorlásra vonatkozó ajánlásokat.132 A fejezet négy 

részből áll: általános elvek, a közgyűlés összehívása, a közgyűlés lebonyolítása és egyebek. 

Dolgozatom gyakorlati példáit a BÉT Részvény A és B szekcióiban kibocsátó társaságok közzé tett 

felelős társaságirányítási jelentései alapján mutatom be.133 Az FTA normái mellett véleményem 

szerint indokolt feltüntetni a 2007/36/EK Irányelv egyes rendelkezéseit, amely az egyes részvényesi 

jogok gyakorlásáról rendelkezik a tőzsdén jegyzett társaságokban.134  Az Irányelv a módosított 

szakaszokon túl tartalmaz olyan szabályokat, amelyeket az FTA előír, így az irányelv lehetőséget 

biztosít a Gt. olyan módosítására, amely az FTA ajánlásait és javaslatait törvényi erőre emeli. 

 

2.1. Általános elvek 

 

Az FTA általános elveinek első ajánlása: az igazgatóságnak/igazgatótanácsnak gondoskodnia kell 

arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak ahhoz az információhoz, amely jogaik 

gyakorlásához szükséges.135 A részvényesi joggyakorlással kapcsolatos szabályokat a Gt. a közgyűlésre 

vonatkozóan adja meg.136 A részvényesek jogairól való rendelkezés azonban tágabban értelmezendő, 

ezért a Gt. mellett itt a tagok az alapszabályban, valamint az operatív szerv ügyrendjében 

határozhatják meg a konkrét normákat.137 A társaságok ennek maximálisan eleget tesznek: kivétel 

nélkül megfelelnek ennek az ajánlásnak; az ajánlás azonban átfogóbb jellegű generális szabálynak 

tekinthető, mert a második ajánlás már a szavazati jogra fókuszál. 
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 A részvényesek jogai és a részvényesekkel kapcsolatos eljárások címmel. 
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 A két szekcióban kizárólag nyilvánosan működő részvénytársaságok bocsáthattak ki részvényeket: a részvény 

A szekcióban: 21, a részvény B szekcióban pedig 28 társaság részvényeit vezették be a hazai tőzsdére. Meg kell 
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 A 2009. évi CXXI. tv. módosította a Gt-t, amellyel implementálta az irányelv rendelkezéseit. 
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tartalmaz normákat a 304. § (2) esetében. 
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Az FTA második ajánlása: a társaság részvénystruktúrájában az „egy részvény - egy szavazat” 

elvet alkalmazza.138 A Gt. rendelkezései a tagoknak ebben a kérdésben önálló döntési jogosítványt 

biztosítanak. A Gt. 182. §-a szerint a részvény a névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesít 

meg; azonban a törvény vagy a Gt. felhatalmazása alapján a részvénytársaság alapszabálya a 

szavazati jogot a részvények meghatározott csoportjára nézve kizárhatja vagy korlátozhatja.139 A 

tagok ennek keretében a Gt. 186. §-nak megfelelően alakíthatják ki részvénystruktúrájukat.140  

Az FTA meghatározza az ajánlástól eltérő eseteket is:  

- ha egy társaságnál több részvényosztály van;  

- ha vannak többszörös szavazati joggal rendelkező részvények;  

- ha léteznek nem szavazó, de elsőbbségi joggal nem rendelkező részvények;  

- ha vannak szavazati hányad korlátok;  

- ha vannak tulajdonosi korlátozások;  

- ha léteznek elsőbbségi részvények, aranyrészvények.141  

 Tehát minden nyrt, amely nem kizárólag törzsrészvényi struktúrán alapul, az FTA ajánlásától 

eltérően működik. A vizsgált mintából 11 társaság nem alkalmazza ezt az elvet.142 Ennek indoka, hogy 

a társaságok elsőbbségi részvényeket bocsátottak ki: például a FORRÁS nyRt. esetében a részvényeit 

3 sorozat testesíti meg. Az „A” sorozatba tartoznak a szavazati jogot is biztosító törzsrészvények, 

amelynél a társaság az „egy részvény - egy szavazat” elvet alkalmazza, a „B” és „C” sorozat pedig 

szavazati jogot nem biztosító osztalékelsőbbségi részvényből áll. 143  Ez a besorolás a konkrét 

számadatok nélkül is többlet információt ad a befektetőknek arról, hogy a társaság milyen 

részvénystruktúrát alkalmaz; de ezt a társaság elkerülheti: az OTP Bank Nyrt. magyarázat lakonikus 

tömörséggel kijelenti, hogy a társaság alapszabálya szerint a szavazati jogok a részvénytulajdon 

nagyságától függően speciálisan érvényesülnek. Véleményem szerint ebben az esetben a comply or 
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 FTA 1.1.2. 
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 Azonos névértékű részvények azonban azonos szavazati jogot biztosítanak. Gt. 182. § 
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 A részvénystruktúra kialakításában a Gt-től az alapszabály eltérhet az elsőbbségi jog vonatkozásában 186. § 

(3) (4) (5), 187. § (2) 191. § (1) (3) (4) valamint egyes kérdéseket az alapszabályban kell kimunkálni. 187. § (3), 
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193. § (5). A Gt. a részvényrendszerrel kapcsolatban eljárási, szervezeti szabályokat is meghatároz: 194., 195., 

197., 201., 202., 204., 205. §§; valamint nyrt. esetében a 299. §, amely alapján az alapszabály meghatározhatja 

az egy részvényes által gyakorolt szavazati jog legmagasabb értékét. 
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 FTA 1.1.2. M 
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 A minta 22 %-át érinti az eltérés: econet.hu Nyrt., FHB nyRt., OTP Bank Nyrt., MOL Nyrt., Synergon Nyrt.., 

Zwack Unicum Nyrt., Bookline.hu Nyrt., EHEP Nyrt., FORRÁS nyRt., Harewood Structured Investment PCC 

Limited, HUMET Nyrt. 
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 FORRÁS nyRt. FT   



explain-elv alkalmazásának széles spektruma mutatható ki: meg kell magyarázni tehát az eltérés okát, 

erre azonban olyan válasz is adható, amelyben a társaság üzleti érdekei titokban maradnak.144 

Az részvényesekre vonatkozó fejezet javaslata szerint: a társaságnak célszerű működtetnie 

egy befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egységet, amely biztosítja a folyamatos 

kommunikációt a részvényesekkel az átláthatóság és a nyilvánosságra hozatali előírásoknak, valamint 

a társaság nyilvánosságra hozatali elveinek megfelelően.145 A javaslattal kapcsolatban a Gt. nem 

tartalmaz rendelkezést, azonban a 206. § (2) bekezdése és 208. § (2) bekezdésének i) pontja szerint 

az alapítók az alapszabályban rendelkeznek a társaság szervezetéről. A befektetői kapcsolattartással 

foglalkozó szervezetre vonatkozó javaslat végső soron a tagok autonómiáját érinti. A dolgozatomban 

vizsgált mintában 16 társaság nem alkalmazza ezt a javaslatot, amelyek közül 13 a „B” szekcióban, 3 

az „A” szekcióban található. Ebből fakadóan az eltérés egy lehetséges oka véleményem szerint az „A” 

kategóriára vonatkozó szigorúbb tőzsdére lépési szabályokkal kapcsolatos: az „A” szekcióban 

példának okáért legalább 100 tulajdonos kell, hogy legyen, amely nyilvánvalóan koncentráltabb 

kapcsolattartási eszközök alkalmazását igényli.146 A 34 %-os eltérés alapján látható, hogy a társaság 

tagjainak száma, a társaság mérete határozza meg ezen javaslat alkalmazását. A javaslatoktól való 

eltérést nem kell magyarázni, azonban a társaságok által közzétett jelentések alapján megállapítható, 

hogy a befektetői kapcsolattartást az operatív szerv látja el.147 

 

2.2. A közgyűlés összehívása 

 

A részvényesi joggyakorlás másik területét adják a közgyűlés összehívásával kapcsolatos ajánlások és 

javaslatok; ezeknek garanciális funkciója van, mert a részvényes számára ez az egyetlen fórum, ahol 

közvetlen kapcsolatot létesíthet a társasággal. Ennek következtében a társaság a közgyűlésen való 

részvétellel kapcsolatban nem támaszthat olyan feltételeket, melyek bizonyos tulajdonosok 

részvételének akadályozását célozzák.148 A közgyűlésen való részvétel a Gt. 214. §-ába foglalt joga a 

részvényesnek, azonban jogait képviselő útján is gyakorolhatja, amely intézmény kimunkálásában a 
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 Például a MOL Nyrt. a részvény tulajdonosait is közzéteszi. 
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 BÉT Bevezetési Szabályzat 6.3.3. 
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 Lásd: TVK Nyrt., graphisoft nyrt. 
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 Azaz a társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság 

közgyűlésén. FTA 1.2.8. A 2007/36/EK Irányelv 4. cikke ezt a jogot cizelláltan deklarálja: a táraság egyenlő 

bánásmódot biztosít minden olyan részvényesnek, akik a közgyűlésen való részvétel és a szavazati jogok 

gyakorlása tekintetében azonos helyzetben vannak. 



tagok korlátozott autonómiával rendelkeznek.149 A közgyűlés helyét és a meghívót illetően a tagok 

rendelkeznek, itt a Gt. mögöttes szabályokat nyújt.150  Az ajánlást minden magyar székhellyel 

rendelkező társaság alkalmazza.151 

Az azonos feltételekkel való részvétel kérdésköréhez tartoznak a legfőbb szerv ülésének 

speciális esetei: a konferencia-közgyűlések és a levélszavazások intézményei. Az előbbi esetében 

annak megtartása során nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, illetve a közgyűlés 

nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem teszik lehetővé a konferencia-közgyűlésen részt 

vevők személyének megállapítását, továbbá nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek valamely 

részvényes vagy a részvényesek meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségtételt 

eredményeznek.152 Ezen rendelkezésen kívül a két jogintézménnyel kapcsolatban a Gt. mögöttes 

szabályokat tartalmaz.153 A 2007/36/EK Irányelv 8. cikke három lehetőséget ajánl az elektronikus 

részvételre: a közgyűlés valós idejű közvetítését, a valós idejű kétirányú kapcsolattartást, a közgyűlés 

előtt vagy annak során alkalmazott olyan mechanizmust, amelynek révén nincs szükség a 

közgyűlésen személyesen jelen lévő képviselő kijelölésére. 154  A Gt. ezen alternatívákat nem 

tartalmazza, azonban a tagoknak fontos iránymutatás lehet az alapszabály kimunkálása során. 

Utóbbi intézmény igénybevétele szintén opcionális a társaság számára, a Gt. a határidők 

mögöttes rögzítésén kívül ennek kimunkálását a tagokra bízza.155 

Ehhez az ajánláshoz kell tartalmilag kapcsolni az FTA 1.2.5. pontját: javasolt, hogy a társaság 

olyan helyszínen, olyan napon és olyan időpontban tartsa meg közgyűlését, hogy azzal lehetővé 

váljon, hogy a részvényesek minél nagyobb számban és minél szélesebb körben megjelenhessenek; a 

részvényesek által kezdeményezett közgyűlést tanácsos a kezdeményező részvényesek kérésének 

figyelembevételével megtartani. Itt a fentebb leírtak irányadóak, ez a javaslat kizárólag technikai 

jellegű szabály a részvényesek védelme érdekében; de a hatékony működésnek elengedhetetlen 

eleme is, melyet a társaságok kivétel nélkül alkalmaznak. 
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 A Gt. A képviseletet illetően kógens rendelkezéseket tartalmaz: a képviselő által képviselt részvényeseket és a 
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 Gt. 242. §; nyrt. esetében Gt. 304. § (6) összhangban a 2006/36/EK Irányelv 11. cikkével. 



Az FTA alapján a napirendi pontok meghatározását és azok előterjesztéseit világosan és 

egyértelműen kell megfogalmazni, hogy ne legyen lehetőség az eltérő értelmezésekre. Az 

igazgatóság/igazgatótanács nem tűzheti a közgyűlés napirendjére az olyan kérdések megtárgyalását, 

melyek pontosan nem körülírható témával foglalkoznak. A napirendi pontokhoz készített 

előterjesztések az igazgatóság/igazgatótanács határozati javaslata mellett ki kell, hogy térjenek a 

döntések hatásának magyarázatára és a felügyelő bizottság véleményére is. 156  A társaság 

határozatainak előkészítéséről, a közgyűlés tartalmi lebonyolításáról a Gt. a közös szabályokban is 

rendelkezik: a meghívóban (hirdetményben) nem szereplő kérdéseket a legfőbb szerv csak abban az 

esetben tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi tag (részvényes) jelen van, és egyhangúlag 

hozzájárul a kérdés megtárgyalásához; ezzel kapcsolatos eseti döntés szerint nem fogadható el, hogy 

a kft. taggyűlésén „egyebek” címszó alatt olyan kérdéseket tárgyaljanak meg, melyekben taggyűlési 

határozatot kell hozni. Ezeket csak akkor lehet érvényesen megtárgyalni, ha azt a tagok egyhangúlag 

elfogadták. Véleményem szerint ez az eseti döntés jól illusztrálja az FTA által felvetett problémát, de 

az ajánlás már pontosabb és magasabb követelményt állít a közgyűlés elé.157 Ezen túlmenően az 

alapszabályban kell rendelkezni arról, hogyan tárgyalják meg a tagok az egyes napirendi pontokat.158 

Az ajánlást elsősorban azok a társaságok nem alkalmazzák, amelyeknél nem működik 

felügyelőbizottság (7 társaság,15%)159, a másik csoportba tartozó társaságok esetében pedig a 

társaság működése során nem merült fel ezen ajánlás alkalmazása (6 nyrt.,13%.)160 

A napirendi pontokhoz kapcsolódó javaslat, hogyha a törvényben előírt határidőn belül és 

előírt módon a részvényesek kérelmezik a napirendi pontok kiegészítését, úgy javasolt, hogy a 

társaság igazgatósága/igazgatótanácsa gondoskodjon a napirendi pontok kiegészítésének az eredeti 

közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon történő, a kérés kézhezvételét követő öt 

napon belül megvalósuló közzétételéről.161 A Gt. kógens szabályt tartalmaz arra nézve, hogy a 

részvényesek ezt a jogot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról 

szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.162 Ezt a szabályt gondolja 

tovább az FTA: pontosítja ezzel a további eljárási teendőket, azonban a gyakorlati példák alapján ez 
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nem merül fel: az FT jelentések alapján 21 esetben nem volt ilyenre példa a társaság adott üzleti 

évében.163 

A közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos következő ajánlás szerint, amennyiben a 

meghirdetett napirendi pontokhoz kapcsolódóan közzétett előterjesztésekhez a közgyűlést 

megelőzően részvényesi észrevételek, kiegészítő javaslatok érkeznek, úgy azokat a társaság a 

beérkezésüket követő 2 napon belül (de legkésőbb a közgyűlést 2 nappal megelőzően) az 

előterjesztéshez hasonló módon közzéteszi, ezzel biztosítva a részvényesek, valamint a piaci 

szereplők számára ezek megismerésének lehetőségét.164 A Gt. a szavazatok legalább 5 százalékával 

rendelkező részvényesek számára biztosítja a jogot a napirend kiegészítésére, ezt a jogot azonban az 

alapszabály a szavazatok kisebb hányadát képviselő részvényeseknek is megadhatja.165 Azonban nyrt. 

esetében ha az előterjesztés napirendi pontok módosításával járt, akkor a módosított napirend, 

illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára a számviteli 

törvény szerinti beszámolónak a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó 

alapszabályi rendelkezések szerint kell publikálni, legalább a közgyűlést 21 nappal megelőzően; 

logikus, hogy a törvény a beszámolóhoz kapcsolódóan írja ezt elő, ugyanis legalább egyszer kell a 

közgyűlést évente összehívni.166 Azonban adódik a kérdés: lehet-e ezt kiterjesztően értelmezni az 

egyéb közgyűlésekre is? Véleményem szerint igen, ez a társaság érdeke kell, hogy legyen, mert 

közvetlenül a törvényből szerint nem következik.167 Az ajánlásban foglalt intézkedés megtétele az 

igazgatóság/igazgatótanács feladata.168 Ha azonban a közgyűlésen olyan napirendi pont tárgyalására 

kerül sor, melyhez kapcsolódóan a részvényeseknek nem állt módjában a közgyűlés előtt megismerni 

a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésekhez érkezett észrevételeket és kiegészítő 

javaslatokat, úgy az igazgatóság/igazgatótanács a közgyűlés helyszínén a részvényesek 

rendelkezésére bocsátja a vonatkozó dokumentumokat, legalább a közgyűlés megnyitása előtt 2 

órával, de legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg. 169  Erre vonatkozóan a Gt. nem tartalmaz 

rendelkezést, ezen rendelkezések kimunkálása a tagok feladata. A gyakorlat alapján részvényesi 
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észrevétel és kiegészítés 25 (54%) társaság esetében nem is érkezett; azonban ha előfordulna ilyen, 

akkor a társaság az ajánlást alkalmazná.170 

Az FTA javasolja, hogy a társaság alapszabályában rendelkezzen arról, hogy azon részvényesei 

számára, akik azt kívánják, a közgyűléshez kapcsolódó információkat (meghívó, előterjesztés, 

észrevételek, határozatok, jegyzőkönyv) elektronikusan megküldi. 171  A Gt. alapján a meghívó 

elektronikus megküldéséről az alapszabály rendelkezhet.172 Az FTA javaslata ennél továbbmegy és 

szélesebb körben írja elő az elektronikus kapcsolattartás szabályait. 173  Ez már a tagok 

autonómiájának befolyásolását jelenti, de a jelentések alapján kimutatható, hogy a társaságok 35%-

nál ez az igény fel sem merül.174 

Az elektronikus elérhetőséget az FTA több javaslatot illetően tárgyalja. A javaslatok egy része 

a honlapon való közzétételt követelményét fogalmazza meg: a társaság egy összefoglaló 

dokumentumban tegye hozzáférhetővé közgyűléseinek lebonyolítására és részvényesei szavazati 

jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat (és az esetlegesen ehhez tartozó 

formanyomtatványokat)175, a hatályos alapszabályát176, egységes dokumentumban, hogy mely napra 

vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen (közgyűlés, osztalékfizetés, 

részvényfelosztás, bónuszrészvény kibocsátás etc.) való részvételre jogosultak körét (fordulónap)177, 

az egyes közgyűlések esetében a közgyűlési meghívót, az adott közgyűlés napirendi pontjaihoz 

készített előterjesztéseket és határozati javaslatokat.178 A honlapon való közzététel kérdéséről a Gt. 

kizárólag a nyilvánosan működő részvénytársaságoknál rendelkezik.179 Az elektronikus platform, 

valamint a honlapnak mint publicitási csatornának a kiterjesztése a tagok joga, amelyről az 

alapszabályban rendelkezhetnek. Az FTA így ennek az autonómiának a határait keresi.180 A nyrt. 

jelentések alapján a társaságok ezeket a javaslatokat alkalmazzák. Olyan társaság jelenleg nincs, 

amely egyiket sem követné, azonban nem alkalmazza az 1.2.3. javaslatot a „B” szekcióban a 

TvNetwork Nyrt., TC Befektetési Nyrt; az „A” szekció kibocsátói viszont kivétel nélkül megfelelnek a 

javaslatoknak. 
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A legfőbb szerv összehívásával kapcsolatos technikai javaslat, hogy a közgyűlés gyors és 

zavartalan lebonyolítása érdekében a társaság gondoskodjon a szavazás megfelelő technikai 

előkészítéséről, mely garantálja, hogy a tulajdonosok döntésének meghatározása egyértelmű, világos 

és gyors legyen. Ha az igazgatóság / igazgatótanács várakozásai szerint a közgyűlésen résztvevő és 

szavazásra jogosult tulajdonosok száma meghaladja a 25-öt, javasolt, hogy a társaság alkalmazza a 

szavazatszámlálás elektronikus módját, melynek hitelességéért, megbízhatóságáért az 

igazgatóság/igazgatótanács felelős.181 Ez abszolút technikai kérdés, véleményem szerint az FTA 

absztrakciós szintjét el sem éri; a társaságok azonban ezt kivétel nélkül alkalmazzák. 

 

2.3. A közgyűlés lebonyolítása 

 

Az FTA 3. fejezetén belül utolsó részként kerül megfogalmazásra a közgyűlés lebonyolítása, amellyel 

kapcsolatban az FTA gyakorlatias javaslatokat tesz. A Gt. a legfőbb szerv ülésének lebonyolítását 

illetően a közgyűlés helyéről182, a jelenléti ív183 és jegyzőkönyv184 készítéséről rendelkezik (utóbbi 

kettő vonatkozásában kógens rendelkezéseket tartalmaz.) Az FTA kiegészítőleg  kísérel meg 

alternatívát nyújtani:  

a) javasolt, hogy a közgyűlés elnökének személyét a közgyűlés még a napirendi pontok 

érdemi tárgyalása előtt fogadja el.185 A 2009-es üzleti évben 5 társaságnál ez nem érvényesült: itt az 

igazgatóság/igazgatótanács tagja vagy elnöke töltötte be ezt a tisztséget. Előbbi esetet alkalmazza a 

Phylaxia 1912. Holding Nyrt. utóbbit a FORRÁS Nyrt. 

b) A közgyűlésen résztvevők köre külön kérdéskör, mert a legfőbb szerv ülése főszabály 

szerint nem nyilvános, azon a társaság tagjai, valamint – szavazati jog nélkül – a jogszabály vagy a 

társasági szerződés alapján meghívottak vehetnek csak részt. 186  A felügyelőbizottság tagjai 

tanácskozási joggal vehetnek részt187, a könyvvizsgálót pedig köteles a társaság meghívni és köteles 

részt venni a számviteli törvény szerinti beszámoló tárgyalásán.188 
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Az FTA az igazgatóság és a felügyelőbizottság vagy az igazgatótanács jelenlétét javasolja a 

közgyűlésen, az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása érdekében. 189  Ezt a mintában 

szereplő társaságok maradéktalanul alkalmazzák.  

c) Javasolt, hogy a társaság alapszabálya tegye lehetővé, hogy az igazgatóság/igazgatótanács 

elnöke bármely személyt meghívhasson a társaság közgyűlésére, és számára véleményezési, 

hozzászólási jogot biztosíthasson, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, 

illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását és a közgyűlési döntések meghozatalát.190  

d) Javasolt az is, hogy a társaság alapszabálya tegye lehetővé, hogy ha a közgyűlési napirendi 

pontok kiegészítését kérő részvényes(ek) az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik 

személy részvételére tartanak igényt, az igazgatóság/igazgatótanács elnöke a részvényesek írásos 

kérésére e harmadik személyt is meghívhassa, s számára az adott napirendi pont tárgyalásakor 

véleményezési, valamint hozzászólási jogot biztosíthasson. 191  Ezek a javaslatok az alapszabály 

idevonatkozó esetleges rendelkezéseire irányadóak. A részvény szekciókban szereplő 46 társaság 

közül 25 nem teszi ezt lehetővé. Érdekes tény, hogy a Phylaxia 1912. Holding Nyrt. és a KEG Nyrt. 

kizáró szabály hiányában nem alkalmazza ezt, azaz a hatályos társasági jogi jogszabályokban ez a 

lehetőség adott a társaságnak, tehát nincs ezt kizáró szabály, ezért nem alkalmazzák a javaslatot. A 

norma célja, hogy a tagok a felmerült kérdéseikre szakszerű választ kapjanak. Ehhez kapcsolódik még 

további két javaslat:  

- ha a közgyűlésen felmerült kérdésekre a tag nem kap választ, akkor a társaság elnöke járjon 

el annak érdekében – amennyiben a társaság érdekei másképp nem indokolják –, hogy a kérdésekre 

adott válaszokat a közgyűlést követő 3 napon belül a társaság közzétegye honlapján (ha a társaság 

tartózkodik a válaszadástól, akkor az erre vonatkozó tájékoztatását – és a részletes indokolását is – 

meg kell jelentetni a közgyűlést követő 3 napon belül.)192  

- A közgyűlés elnöke és a társaság biztosítja, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre 

történő válaszadással a törvényi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, 

nyilvánosságra hozatali elvek nem sérülnek, illetve azok betartásra kerülnek.193 Ilyen előírás lehet 

véleményem szerint a Gt. 27. § (3)-ban megfogalmazott üzleti titok védelme. Ezt a javaslatot minden 
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társaság alkalmazza, amelynek oka véleményem szerint, hogy az előbbi jogszabályhely ennél 

szigorúbb követelményt fogalmaz meg. 

A társaságnak javasolt, hogy a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok számára azonos 

tulajdonosi jogokat biztosítson. Ez az FTA szerint azt jelenti, hogy a társaság nem korlátozza a 

közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevételtételi és indítványozási jogának 

gyakorlását, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támaszt, feltéve, hogy az nem vezet a közgyűlés 

helyes működésének akadályozásához.194  

Az FTA 1.3.10. alapján célszerű a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok 

megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos szavazások lebonyolításánál minden jelölt esetében 

külön határozattal dönteni. Az egyes személyeket és az őket támogató részvényeseket is külön be kell 

mutatni.  Az ajánlás indokolatlan, mert a Gt. egyébként sem ismeri a listás jelölés, listás szavazás 

intézményét: a jelölteteket egyenként jelölni és külön-külön kell megválasztani.195 A jelentések 

alapján azonban 3 társaság részben eltérő gyakorlatot követ: személyenként külön szavaznak, de egy 

határozatba foglalják a döntésüket.196 

Speciálisan technikai jellegű szabály a Gt. 231. § (2) bekezdésének b) pontjába foglalt 

rendelkezés, amely az alapszabály-módosításról történő társasági határozathozatal módját rendezi. 

Az FTA javasolja, hogy az alapszabály-módosításokat megelőzően a közgyűlés külön határozattal 

döntsön arról, hogy a közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében az 

egyes alapszabály módosításokról külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint 

összevont határozatokkal kíván-e dönteni.197 Ennél a javaslatnál 16 társaság követ eltérő gyakorlatot 

arra hivatkozva, hogy technikai jellegű módosítások esetében ez célravezetőbb megoldás. 

A társasági határozatokat illetően javasolt, hogy a társaság közgyűlésein meghozott, a 

társaság életét jelentősen befolyásoló döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentessen meg, 

valamint a piaci szereplők tájékoztatásának érdekében az ilyen döntésekkel kapcsolatban a közgyűlés 

lebonyolítását követő 1 órán belül sajtótájékoztatót tartson.198 Ennek megtartásáról a Gt. még 

utalásszerűen sem rendelkezik,a  társaság maga határoz erről. A jelentésekben 23 társaság nem 

alkalmazza ezt a javaslatot, azonban fontos kihangsúlyozni, hogy ezek közül csak 3 társaságnak a 
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részvényei találhatóak az „A” szekcióban, ezek alapján megállapítható, hogy a nagyobb társaságoknál 

már megkövetelendő ezen szabályok alkalmazása. 199 

Az „egyebek” rovatban az osztalékfizetésre, valamint a takeover-re vonatkozó javaslatokat 

fogalmaz meg a BÉT. Az előbbi szerint amennyiben egy részvényes az osztalékkifizetéshez minden 

szükséges információt, illetve dokumentumot megadott, úgy javasolt, hogy a társaság az osztalékot 

lehetőleg 10 munkanapon belül fizesse ki.200 Az osztalékfizetésről a közgyűlés a számviteli törvény 

szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az igazgatóság javaslatára határozhat.201 Osztalékra az 

a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben 

szerepel, kivéve, ha az alapszabály ettől eltérő időpontot határoz meg.202  A Gt. ezen és az 

osztalékelőleg fizetésén túlmenően nem tartalmaz előírást. Az FTA nyilvánvalóan a tag osztalékhoz 

való hozzájutásának megkönnyítését célozza, azonban a gyakorlatban ennek megállapítása nehézkes, 

ugyanis 28 társaságnál nem került sor osztalékfizetésre (60%), így nem nyilatkoztak ezen javaslat 

alkalmazásáról. 

A takeover esetében javasolt, hogy a társaság hozza nyilvánosságra az ellene irányuló 

felvásárlást megakadályozó megoldásokkal (anti-takeover devices) kapcsolatos irányelveit annak 

érdekében, hogy a részvényeseket biztosítsák afelől, hogy ezek az eszközök a társaság összeolvadását 

és felvásárlását nem akadályozzák meg, ha ez a társaság stratégiai érdekét szolgálja.203 A részvény „B” 

szekcióban egyetlen társaságnak sincs erre vonatkozó irányelve, a részvény „A” szekcióban 14 

társaság nem teszi közzé ezeket az irányelveket, azonban ennek okát nem magyarázták meg. 

A magyar szabályozás véleményem szerint átgondolásra szorul. Az ajánlások nem 

vonatkoznak a törvényi rendelkezéseknél szigorúbb előírásokra, a javaslatok ezzel szemben már 

érdemi információkra irányulnak. Az FTA és a Gt. relációjában álláspontom szerint jelentős előrelépés 

lenne ha a 2007/36/EK Irányelv fent említett rendelkezései megfelelően implementálásra 

kerülnének. Eltérés mutatkozik a két tőzsdei szekció között: a Részvény „A” kevesebb eltéréssel 

alkalmazza az FTA-t, így érdemes lenne különböző ajánlásokat bevezetni az egyes szekciók között. 

 

VII. Záró gondolatok 
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A német és magyar szabályok összehasonlító elemzése után felvetődik a kérdés: helyes irányba indult 

el Németország vagy Magyarország, vagy ezeken a szabályokon módosítani kell? 

A német szabályzat jogforrási szempontból „erősebb”, mert közvetlenül a minisztérium 

felügyelete alatt álló kormányhivatal foglalkozik a Kódex betartásával; a magyar szabályozást ezzel 

szemben a tőzsde és felkért szakértők által lett kidolgozva; lényeges azonban, hogy mindkét 

jogrendszerben a társasági jogi norma írja elő a vállalatirányítási ajánlások alkalmazását. A Kódex 

nyelvtani fordulatokkal jelzi, hogy mi ajánlás és mi javaslat, ellenben a magyar szabályozásban a 

tőzsdei társaságok világos szempontrendszer alapján kötelesek nyilatkozni a vállalatirányítást érintő 

kérdésekről: így a befektetők könnyebben összehasonlíthatják az egyes társaságokat. Összességében 

megállapítható, hogy mindkettő a közgyűléssel kapcsolatos elvárásokat helyezi központi szerepbe a 

részvényesekre vonatkozó szabályok megalkotásakor. A Kódex egyes jogintézmények kiragadásával 

méri fel társaságaik helyzetét, az FTA viszont a Gt. alapszabályában kimunkálandó kérdések 

megfelelő irányba terelésével igyekszik biztosítani a felelős vállalatirányítás kialakítását. 

A felelős társaságirányítás gyakorlati alkalmazásának elemzése alapján a szabályozások 

felülvizsgálatra szorulnak. Mindkét ország ajánlásaiban háttérbe kell szorítani a fentebb ismertetett 

törvényi generálklauzulák ismétlését. A corporate governance normákban álláspontom szerint a 

részvényeseket ténylegesen, eltérően érintő szabályok felvétele indokolt, így ebből a szempontból a 

magyar szabályozásban az olyan ajánlások kivétele mindenképpen javasolt, amelyek a társaságok 

működése során fel sem merülnek. A német és a magyar szabályozásban is differenciálni kell a 

tőzsdei kibocsátók között: egyértelműen kitűnik, hogy a szigorúbb bevezetési szabályoknak 

megfelelő, nagyobb részvénytársaságokat tömörítő (DAX 30, Részvény A) szekciók kevesebb 

eltéréssel alkalmazzák a felelős társaságirányítási normákat. Ezen szekció esetében más 

követelményrendszert kell alkalmazni: olyan követelményrendszert, amely ténylegesen megmutatja 

a társaságok közötti különbségeket. A másik szekcióban (MDAX 30, Részvény B) az ajánlási rendszer 

alkalmasabb az előbb említett differenciák kimutatására. Azon ajánlások esetében, amelyeket 

minden társaság alkalmaz, megfontolandó a törvényerőre emelés gondolata is: itt a kógens, a 

mögöttes szabályok vagy alapszabályban történő eltérések lehetőségei a kimunkálás széles tárházát 

adhatják a jogalkotó számára. A corporate governance ajánlások európai tőzsdék közötti 

egységesítése fontos lépés lehetne: a kis piaccal rendelkező országok tőzsdéi oktalanul fogadnának el 

szigorúbb szabályokat, a társaságokat ez nem ösztönözné a tőzsdére lépésre. Az EU piaci 

viszonyaiban gondolkodva az egységes felelős társaságirányítási stratégia kidolgozása és elfogadása 

véleményem szerint növelné az uniós piac jelentőségét. 



 A felelős társaságirányítási jelentés jogszabálytani vizsgálata során megállapított közvetett 

jogkövetkezmények hatékonyabb érvényesülése érdekében: véleményem szerint a beszámoló 

részeként a cégbírósági letétbe helyezés javítana a jelenlegi helyzeten. Ennek a társasági törvénybe 

történő bevezetése mindenképpen az ajánlások felülvizsgálata után javasolt: a jelenlegi ajánlási 

rendszerben az eltérés csekély mértékű, így a helyenként a törvényben is megjelenő 

keretszabályoknak való megfelelés nem elegendő a felelős társaságirányítás helyes megállapításához. 

Az ilyen ajánlások és javaslatok felelős társaságirányítási célját kérdőjelezik meg. 

A téma jogi megítélése még korai szakaszban jár. A 2000-es évek elején megindult soft law 

rendszer kiépítése az évtized közepére alakult ki; a társasági jogszabályokban a vállalati jelentések 

közzététele az évtized második felében került sor. A corporate governance fentebbi elemzése így 

pillanatfelvétel: a jelentések közzétételének 3-4 éves gyakorlata még nem sugallja azt, hogy a kérdést 

sikerült megoldani. A felelős társaságirányítás jövőbeni célja kettős: a társaságok eredményes 

működése – differenciáltabb, társadalmi siker -, és a piacban bekövetkező anomáliák enyhítése. Ha 

utóbbi illuzórikusnak is tűnik, meg kell tenni a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy 

megvalósuljon. Meglátásom szerint a társasági jog lényegétől nem lenne idegen a nyilvánosan 

működő gazdasági társaságokra irányadó szabályok árnyalása: a hatályos kógens szabályok mellett 

biztosított eltérés lehetősége; a törvény alatti szinten olyan előírások alkalmazása, amely a comply or 

explain elvnek megfelelően épülnek fel, azonban nyilvánosak és az abban foglaltak közvetlen 

jogkövetkezményekkel járnak. A szabályozási tendencia utóbbi két évtizedben követett gyakorlata 

alapján ez az irány kimutatható a jogalkotásban.  

A kutatásaim alapján megállapítható, hogy ezek a szabályok a kezdeti lépések a kívánt cél 

eléréséhez. A tagállamoknak át kell gondolni a hatályos rendelkezéseket és meg kell találniuk a 

helyes lépéseket. Dolgozatomban erre tettem javaslatokat, nem titkolt célként, hogy a tudatosan 

hátrányos szervezeti politikát folytató cégek anomáliái ne egy esetleges csőd, vagy felszámolás után 

kerüljenek napvilágra. 
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Hajdú Dóra 

A fájlcserélés elleni küzdelem egy lehetséges útja – Három a francia igazság? 

 

Helyezés: I. díj (Jogi informatika tagozat) 

Témavezető: Dr. Mezei Péter, egyetemi docens 

 

I. Bevezetés 

 

A 20. század második felétől felgyorsuló információ-technológiai vívmányok fejlődésének 

köszönhetően a szerzői jogok megsértésének újabbnál-újabb formái alakultak ki. Az internetről 

megszámlálhatatlan mennyiségben áradnak a felhasználók felé a szerzői művek, amelyeknek 

védelmét a megváltozott körülmények között is biztosítani kell. Ezért a jogalkotónak reagálnia kell az 

olyan változásokra, amelyet például a fájlcserlés megjelenése és elterjedése indukált. 

Erre több megoldás is kínálkozik, amelyek közül jelenleg a leginkább a „riposte graduée”, vagyis 

„fokozatos válasz” vagy „három csapás” gyűjtőnév alatt összefoglalható megoldások terjednek el. 

Világszerte egyre több állam igyekszik ilyen rendszert megvalósítani Új-Zélandtól Dél-Koreáig, 

Franciaországtól Nagy-Britanniáig. Sőt, egyesek akár nemzetközi szerződés keretében is 

elképzelhetőnek tartják egy ilyen megoldás bevezetését, igazodva az internet – és így az interneten 

elkövetett jogsértés, jelen esetben a fájlcserélés – globális jellegéhez. 

Ezeknek a megoldásoknak közös jellemzője, hogy a fájlcserélést végző internet-előfizetőket két 

ízben figyelmeztetik, felhívják őket a jogsértő magatartás abbahagyására, a harmadik alkalom után 

azonban az internet-hozzáférésük felfüggesztésével, vagy korlátozásával szankcionálhatók. 

Jelen dolgozat elsődleges célja az ilyen rendszerek úttörőjének számító, Franciaországban 

elfogadott HADOPI-törvények ismertetése. Ezek a törvények szolgáltak több más állam hasonló 

szabályozásának kiindulópontjaként, nem elhanyagolható azonban az a hatásuk sem, amelyet az 

internetező társadalomra gyakoroltak. A jogosultak és a felhasználók között dúló vita egyre inkább 

kiélesedett a törvények miatt, mivel napjainkban az internet felfüggesztése a felhasználók számára 

aránytalan sérelmet jelentene. 



Másodlagosan a brit, ír és belga gyakorlat bemutatása révén a dolgozat arra törekszik, hogy 

ezekről a rendszerekről minél átfogóbb képet alkothassunk. Igyekszik bemutatni azt is, hogy az egyes 

rendszerek milyen vonatkozásban térnek el egymástól, ezt a dolgozatban szemléltető ábrák, valamint 

összehasonlító táblázat segítik. 

Ez az összehasonlítás lehetőséget teremt annak felvillantására is, hogy egy esetlegesen 

Magyarországon bevezetésre kerülő hasonló rendszert milyen garanciákkal, biztosítékokkal kellene 

körülbástyázni. 

A dolgozat fő témájához igazodva elsősorban francia nyelvű szakirodalomra, illetve joganyagra 

támaszkodik. A felhasznált joganyagok, illetve irodalom egy része az interneten érhető el. Minden 

internetes hivatkozás utolsó megtekintésének dátuma egységesen 2010. október 4. 

 

II. A fájlcserélés jelenségének bemutatása 

 

1. A fájlcserélés fogalma 

 

A fájlcserélés terminológiája némileg félrevezető, mivel a nyelvtani értelemben vett „cseréről” ebben 

az esetben nincs szó,204 éppen ezért szokás a fájlmegosztás kifejezést is használni.205 

A fájlcserélést leggyakrabban a működési elvét biztosító P2P-hálózattal azonosítják.206 Ennek 

lényege, hogy az egymással egyenrangú felhasználók egy központi szerver beiktatása nélkül, 

közvetlenül egymás számára tesznek hozzáférhetővé meghatározott fájlokat, így adott esetben 

szerzői vagy szomszédos jogi védelem alatt álló fájlokat is. 

A fájlcserélő programoknak alapvetően három nagy generációját – és így három egymástól 

részben különböző technológiát – különböztetjük meg. 207  Ezek ismerete nélkülözhetetlen a 
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fájlcseréléssel megvalósított szerzői jogi jogsértések természetének és a három csapás rendszerek 

működésének megértéséhez. 

 

2. A fájlcserélés technológiai háttere208 

 

2.1. A fájlcserélés első generációja209 

 

1999-ben, a Napster elindulásával vette kezdetét a fájlcserélés egyre rohamosabb fejlődése és 

terjedése. A Napster eredetileg zenei fájlok keresésére és letöltésére szolgált. Ebben az esetben még 

egy központi szerver keretein belül lehetett az adatforgalmat lebonyolítani, de ez a szerver magukat 

a szerzői műveket nem tartalmazta, csak azok megkeresését segítette elő. A rendszerbe való belépés 

után egy keresés lefuttatásával a szerver megjelenítette azokat a felhasználókat, akik rendelkeztek az 

adott fájllal. Ezek után a fájl letöltése a „download” linkre kattintással közvetlenül a másik 

felhasználótól, azaz a szervertől függetlenül történt. A letöltés befejezését követően a felhasználó 

maga is a későbbi letöltések forrásául szolgált. 

Ebben a rendszerben a fájlok könnyen megtalálhatóak, elérhetőek lettek, viszont a központi 

szerver beiktatása miatt rengeteg hátránnyal is szembe kellett néznie a felhasználónak. Ilyennek 

tekinthető a rendszer lassúsága, továbbá, mivel a szerver jelentette az egyetlen elérési pontot, ezért 

annak működésében beálló hiba az egész rendszer elérését ellehetetlenítette. Nem elhanyagolható 

az a tény sem, hogy amennyiben a forrás kilépett a rendszerből, az egész letöltés megszakadt. 

 

2.2. A második generációs fájlcserélő programok 

 

A Napsterrel kapcsolatos jogviták 210  miatt a rendszer hibáit kiküszöbölendő, a programozók 

változtattak a P2P hálózatok struktúráján. A központi szerver kiiktatásával egy ténylegesen 

decentralizált hálózatot hoztak létre, ahol tulajdonképpen maguk a felhasználók egyben szerverré is 
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váltak, őket nevezzük peereknek (más néven node-oknak). Ilyen elven működött a Gnutella.211 Itt a 

fájlok keresése és letöltése is közvetlenül a peerek útján történt. 

Az ún. FastTrack protokoll megalkotásával ez a rendszer gyorsabban és hatékonyabban tudott 

működni. Ezt a protokollt használta a Gnutella módosított verziója, valamint a KaZaA is. Itt az ún. 

„supernode”-ok, vagyis nagyteljesítményű számítógépek felügyelték az alájuk tartozó node-okat. A 

supernode a keresést először az alá tartozó node-oknál végezte el, ha ez eredménytelennek 

bizonyult, akkor fordult egy másik supernode-hoz. A letöltés már itt is webes alapon történt, ahol a 

fájl letöltője a letöltés végeztével azonnal egyben az újabb letöltések forrásává vált.212 Viszont 

amennyiben a fájlt a megosztott mappából egy másik mappába helyezte át a felhasználó, az többé 

már nem szolgált forrásul. 

Itt egyértelműen érvényesültek a decentralizáció által biztosított előnyök, így például a rendszer 

nem omlott össze egy supernode kiesésétől. A forrás kilépése azonban még itt is a letöltés 

megszakadásához vezetett. 

 

2.3. A harmadik generáció213 

 

Mint láttuk, az első két generáció legnagyobb hibájaként az említhető meg, hogy amennyiben egy 

peer kilépett a rendszerből, a tőle kiinduló aktuális letöltések megszakadtak. Ennek kiküszöbölésére 

alkották meg a legújabb generációnak tekinthető BitTorrent protokollt. Itt ugyanis megjelenik a tit-

for-tat elv, vagyis a peer a letöltött fájlnak azonnal a megosztójává is válik. 

A rendszer másik jellemzőjét az adja, hogy egy kliensprogram segítségével a fájlokat kisebb 

méretű részekre darabolva, egyidejűleg tölti le több peertől egy torrentfájl alapján, amely a letölteni 

kívánt fájl metadatait, többek közt elérési adatait tartalmazza. A fájlok keresését egy decentralizált 

szerver, a tracker végzi, amelyik a torrent alapján megkeresi azt a felhasználót, akinél az egész fájl 

megtalálható (őt nevezzük seedernek). De természetesen a tit-for-tat elv alapján nemcsak ettől az 

egy felhasználótól indul meg a letöltés, hanem attól is, akinél annak még csak részei vannak meg 

(ezeket a felhasználókat nevezzük leechereknek). 
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A BitTorrent esetében a torrentfájlokhoz való hozzáférés tekintetében különbség tehető nyitott, 

azaz bárki számára hozzáférhető (opennet), illetve zárt, ún. friend-to-friend (F2F, vagy darknet) 

rendszerek között. Ez utóbbi esetben csak meghívás alapján lehet csatlakozni az adott weboldalhoz 

tartozó trackerhez. 

Ez a technika a fájlok feldarabolása miatt, kiegészítve az internet egyre növekvő sebességével 

már nemcsak zenei, hanem sokkal nagyobb méretű fájlok (pl. filmek, programok) letöltésére is 

alkalmassá vált. Éppen e két fontos technológiai jellemző miatt nem meglepő, hogy a torrentezés 

napjaink egyik legnépszerűbb olyan alkalmazása lett, amellyel a felhasználók a szerzői és szomszédos 

jogokat megsértik. 

3. A fájlcserélés társadalmi jelentősége, a jelenség okai 

 

Az internetezők, különösen a fiatalabb korosztályok körében a fent említett technikák igen nagy 

népszerűségnek örvendenek. Ahogyan a Franck Riester nevével fémjelzett francia nemzetgyűlési 

jelentés214 is kiemeli, a fájlcserélés természetessé vált annak ellenére, hogy jogilag és erkölcsileg is 

elítélendő magatartásról van szó. 

Már egy 2000-ben 16 országban végzett felmérés kimutatta, hogy a 12-24 éves korosztály közel 

fele (47%-a) töltött le .mp3 fájlt.215 A közelmúltban Franciaországban végzett kutatás szerint az audio, 

illetve video tartalmakat letöltők 14%-a P2P-hálózatot használ, és ezek 45%-a 15 és 25 év közötti 

fiatal.216 Az IPSOS 2009-ben készített felmérése megállapította, hogy a 16-34 éves korosztály 

esetében Franciaországban 17% az illegálisan zenét letöltők aránya, Nagy-Britanniában pedig 

ugyanez az arány 21%.217 A fiatalok érintettségét bizonyítja egy másik felmérés is, melyet 1100 belga 

egyetemista és főiskolás körében végeztek. Az eredmények szerint minden egyetemista évente 1332 
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zeneszámot, 108 filmet és 11 számítógépes játékot tölt le, viszont a válaszadók csak 25%-a tölt le 

zenét legális forrásból.218 

Egy másik francia felmérés szerint 2007 júniusa és 2008 augusztusa között naponta 450.000 

filmet töltöttek le illegálisan Franciaországban. Ez több mint évi 164 millió filmet jelent! Az 

eddigiektől eltérő szempontból közelíti meg a kérdést a Nielsen Intézet felmérése, amely szerint a 

franciák havonta 512 percet, a németek 301 percet, a britek 227 percet szentelnek fájlcserélésre.219 

A kérdésre, hogy miért ennyire népszerű a fájlcserélés, az alábbi indokok adnak választ: 

 az alkalmazott technika felhasználóbarát, 

 ingyenes, 

 a legális tartalmakkal ellentétben az illegális tartalmak könnyebben átláthatóak, elérhetőek 

és változatosabbak, 

 megtalálhatóak olyan rétegfilmek, illetve -zenék, amelyek egyébként nehezen szerezhetők 

be, 

 ezek a tartalmak általában hamarabb elérhetőek, mint legális társaik, 

 nem utolsósorban pedig a felhasználók körében megfigyelhető a „nagyhatalmú 

szórakoztatóiparral szembeni «lázadás»”,220 amely kifejezésének egyik legjobb módszere a 

fájlcserélés. 

Ha ezekhez a körülményekhez hozzávesszük az egyre nagyobb sebességű internet-hozzáférés 

elterjedését, valamint az egyéb számítástechnikai fejlesztéseket (például a merevlemezek 

tárolókapacitásának megnövekedését, a processzorok sebességének növekedését), érthetővé válik, 

hogy miért ilyen vonzó a fájlcserélés a fiatalok számára. Ráadásul „a zenei és filmművészeti 

alkotásokat illegálisan letöltő internetezők bűntudata igen gyenge”,221 ami szintén gátat szab ezen 

technikák visszaszorulásának, megnehezíti azok visszaszorítását. 

 

4. A fájlcserélés szerzői jogi dogmatikája – a felhasználó nézőpontjából222 
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Nem egyszerű annak a megválaszolása, hogy a fájlcserélés tulajdonképpen milyen módon sérti a 

szerzői jogot. A fájlcserélés sértheti a szerző személyhez fűződő jogait, például a nyilvánosságra 

hozatal jogát, de ennél lényegesebb a szerző vagyoni jogainak megsértése, így a továbbiakban ez 

kerül ismertetésre. 

A részletesebb elemzés kedvéért célszerűnek tűnik a le- és feltöltés részcselekményeit külön-

külön megvizsgálni, és elemezni, hogy azok pontosan melyik vagyoni jogot sértik.223 

A feltöltés terminológiája némiképp félrevezető, ugyanis a feltöltés szó feltételezi a védett mű 

többszörözését, ám jelen esetben erről nincs szó. A P2P esetében a szerzői művet – mint láttuk – 

nem töltik fel egyetlen szerverre sem, így másolat sem készül róla. A feltöltésnek nevezett 

részcselekmény a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételt valósítja meg, amely „(…) nem 

feltételezi, hogy a hozzáférhetővé tételt többszörözés is kövesse, vagyis maga a szándék, a lehetőség 

megteremtése elegendő a kizárólagos jogosultság megsértéséhez.”224 

A letöltés esetében egész bizonyosan meg lehet állapítani, hogy a feltöltéssel ellentétben, 

megvalósítja a védett művek többszörözését. Annak megítélése azonban, hogy ez jogellenes-e vagy 

sem, egyelőre nem pontosan tisztázott a szakirodalomban. Ha maga a szerzői jogi jogosult az, aki a 

letöltés lehetőségét biztosítja, akkor a mű jogszerű forrásból származik, így a cselekmény nem 

jogellenes. Ebből következik, hogy ha ezt nem a szerző teszi meg, a mű nem jogszerű forrásból 

származik, tehát a letöltés jogellenes. 

A szabad felhasználás, ebben az esetben a magáncélú másolat készítésének joga ugyanakkor 

ennél valamivel bonyolultabbá teszi a kérdés jogi megítélését.225 A fájlcserélés esetében ugyanis adja 

magát a kérdés, vajon a letöltés nem minősül-e magáncélú másolatnak.226 Az ún. „háromlépcsős 

teszt” alkalmazásával azonban levezethető, hogy az a körülmény, mely alapján az érintett művek egy 

jogellenes feltöltés eredményeként válnak letölthetővé – s így a letöltés nem jogszerű forrásból 

származik – kizárja a magáncélú másolatként történő minősítést.227 Ezt támasztja alá a BitTorrent 

technológia fentebb ismertetett technológiai sajátossága is a le-és feltöltés összekapcsolódásáról. Ez 
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azt is jelenti, hogy a technológiai összefonódás miatt konkrét esetben fölösleges a részcselekmények 

jogellenességét külön vizsgálni, mivel a feltöltés szükségképpeni jogellenessége miatt az egész 

cselekmény azzá válik. 

 

5. A fájlcserélés elleni küzdelem lehetséges útjai 

 

A statisztikai adatok alapján érthető, hogy a szerzői jogi jogosultak próbálnak minél hevesebben 

fellépni a fájlcseréléssel szemben, bár azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egyes szerzők 

felismerve az internet nyújtotta lehetőségeket igyekeznek kihasználni a fájlcseréléssel elérhető 

előnyöket, ilyen módon ismertetve meg a nagyközönséggel műveiket. 

A fájlcserélés visszaszorítására alapvetően két út kínálkozik. A művek védelmét egyrészt 

technológiai,228 másrészt jogi eszközökkel lehet biztosítani. Technológiai eszköz többek között, ha a 

jogellenes másolatok készítését próbáljuk meg megelőzni, azonban tökéletes védelmi rendszert nem 

lehet alkotni. Ennélfogva szükséges, hogy a művek jogi védelmét is biztosítsuk, ami több módon is 

lehetséges.229 

Erre egyrészt a jogdíjfizetési kényszer adna lehetőséget, ami egy meghatározott átalánydíj 

ellenében jogszerűvé tenné a fájlcserélés használatát. Ez az elképzelés a francia Nemzetgyűlés előtt is 

felvetődött a DADVSI-törvény parlamenti vitája során. Habár a társadalom szempontjából ez 

megfelelő megoldásnak tűnhet, egyes szerzők kiemelik, hogy ez a szerzői jog kiüresedésével járna, 

mivel így a szerzői és szomszédos jogi jogosultak a művek feletti rendelkezési jogukat veszítenék el.230 

Felvetődik, hogy a trackerek üzemeltetőit vonják felelősségre, ahogyan ez például Svédországban 

is történt a The Pirate Bay esetében.231 

További lehetőség magának a felhasználónak, az internetezőknek a felelősségre vonása 

valamilyen formában. Francia példát követve világszerte egyre inkább elterjednek az ezt a célt 

szolgáló „fokozatos válasz” elnevezésű megoldások, amelyek az ISP-ket is a fájlcserélés elleni 

küzdelem aktív részeseivé kívánják tenni. Európában Nagy-Britanniában, Írországban, Belgiumban, 
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Olaszországban és Spanyolországban törekednek ezek bevezetésére, jelen dolgozat célja az első négy 

államban tervezett, illetve a megvalósítás útjára lépett módszer ismertetése.232 

 

III. Franciaország 

 

A Franciaországban a közelmúltban elfogadott HADOPI-törvények233 jelentik az európai szabályozás 

prototípusát, ezért a dolgozat elsősorban ezek ismertetésére, elemzésére helyezi a hangsúlyt. 

 

1. A törvények születésének körülményei234 

 

A HADOPI-törvények megalkotása nem előzmény nélküli. A 2006-ban elfogadott DADVSI-törvény 

kihágási tényállásként szankcionálta a szerzői jogok megsértését.235 A Parlament már ekkor egy 

három csapás elvén alapuló rendszert próbált meg bevezetni, ez azonban nem jutott túl az 

Alkotmánytanács szűrőjén.236 Mivel a törvény nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 2007 

szeptemberében egy bizottságot bíztak meg az új megoldás kidolgozásával. A munka eredményeként 

közzétett jelentés a kulturális élet valamennyi szegmensének képviselői, valamint az ISP-k 

közreműködésével készült.237 

A jelentés alapján a parlamenti viták 2009 márciusában kezdődtek meg, a jogalkotó célja a már 

létező büntetőjogi felelősség mellé egy enyhébb, közigazgatási jellegű szankció bevezetése volt, 

aminek főleg a nevelő, preventív jellegét szerették volna hangsúlyozni a lépcsőzetes eljárás 

bevezetésével. Ezzel, valamint a legális tartalmak növelésével igyekeztek elérni, hogy az 
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internetezőket elrettentsék a fájlcseréléstől.238 Ezeknek a feladatoknak az ellátására pedig egy külön 

hatóság felállítását tervezték. 

Első olvasatban a két háznak nem sikerült megállapodnia az azonos tartalmú szövegben. Hosszas 

viták és új olvasat után végül mindkét ház elfogadta a végleges törvényszöveget. 

A törvény köztársasági elnök általi aláírása és kihirdetése előtt képviselők egy csoportja az 

Alkotmánytanácshoz fordult, amely döntésében a törvény rendelkezéseit részben 

alkotmányellenesnek találta, így azokat nem hirdették ki. Ezek azonban éppen a törvény szívét 

jelentő, a „riposte graduée” elvét bevezető rendelkezések voltak. 

A törvényhozási folyamat tehát nem ért véget, a kormány ragaszkodott az elképzeléseihez, és 

még 2009 nyarán a Parlament elé terjesztette az Alkotmánytanács döntésének megfelelően 

átszabott új törvényjavaslatot. A képviselők ezt is megtámadták – immár sikertelenül. Egy 

rendelkezés kivételével az Alkotmánytanács a szövegben nem talált kivetnivalót. 

Ezzel a mozzanattal viszont még mindig nem zárult le a fájlcserélés szabályozásának egyre csak 

duzzadó folyama, mivel törvény végrehajtására hivatott rendeleteket folyamatosan alkotják. 

 

2. Az első HADOPI-törvény239 

 

2.1. A törvény szövege 

 

A törvény egy jogi személyiséggel rendelkező független hatóságot kívánt létrehozni,240 amely a 

HADOPI nevet viseli. A hatóságra három feladat ellátását bízta a jogalkotó:241 

 A legális kínálat fejlődésének elősegítése és a szerzői és szomszédos jogok által védett művek 

legális vagy illegális felhasználásának felügyelete az on-line kapcsolat biztosítására szolgáló 

elektronikus hálózatokon (vagyis az interneten).242 
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 E művek védelme a fent említett hálózatokon elkövetett jogsértésekkel szemben. 

 Szabályozási és felügyeleti feladatok ellátása a védett művek azonosításának és védelmének 

technikai jellegű kérdéseit illetően. 

Megállapítható, hogy a hatóság központi feladata a második, azaz a védelmi funkció ellátása,243 

ez adja ugyanis a „riposte graduée” elvének alapját. 

Az alábbi ábra szemlélteti a törvényjavaslat működési mechanizmusát: 

 

1. ábra: A francia rendszer működése az első törvény szerint 

A rendszer központi eleme az internet-hozzáférés jogosultját, azaz az előfizetőt terhelő 

kötelezettség. Ez abban áll, hogy felügyelnie kell az internet használatát, hogy az ne valósítsa meg 

szerzői jog vagy szomszédos jogok által védett művek többszörözését, nyilvános előadását, 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételét, vagy nyilvánossághoz közvetítését.244 Amennyiben a 

kötelezettség teljesítésének nem tesz eleget, a három lépcsőből álló szankcionáló mechanizmus 

mozgásba lendül. 
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Az eljárást csak meghatározott alanyi kör kezdeményezheti – jogvédő szervezetek,illetve ügyész, 

a szerzők és jogutódaik azonban nem – hat hónapnál nem régebben elkövetett jogsértés esetén,245 

amely határidő minden lépcsőnél újrakezdődik. A tervek szerint az előfizetőt az IP-címe246 alapján 

azonosították volna. 

A hatóság első lépcsőként az előfizető ISP-jén keresztül elektronikus úton felhívja őt a 

kötelezettségének teljesítésére, és egyben felhívja a figyelmét az ismételt mulasztás esetén 

alkalmazandó szankciókra. Az értesítés egyéb tájékoztatásokat is tartalmaz.247 

Amennyiben az első értesítés elküldésétől számított hat hónapon belül a kötelezettségszegés 

megismétlődik, a hatóság ugyanilyen tartalmi elemekkel ismét e-mailben értesítheti az előfizetőt a 

jogsértésről, de dönthet úgy is, hogy ajánlott levelet küld neki.248 Ez jelenti a második lépcsőfokot. 

Az értesítéseknek mindkét esetben tartalmazniuk kell a mulasztást megvalósító cselekmények 

pontos időpontját, viszont nem tartalmaznak adatot a jogsértéssel érintett műről.249 Ez a rendelkezés 

a parlamenti viták során az internet-felhasználók magánélethez fűződő jogainak védelme érdekében 

került a törvényszövegbe. Az értesítésnek tartalmaznia kell továbbá a hatóság elérhetőségét, ahová 

az internet-felhasználó észrevételeit eljuttathatja.250 Az értesítések megalapozottságát viszont csak a 

szankciót megállapító döntés ellen benyújtott jogorvoslatban lehet vitatni.251 

Harmadik lépcsőben, amennyiben megállapítást nyer, hogy az internet-előfizető az ajánlott levél 

megérkezésétől számított egy éven belül ismételten megszegte az internet-hozzáférés felügyeletére 

vonatkozó kötelezettségét, a hatóság kontradiktórius eljárás keretében, a kötelezettségszegés 

súlyától függően, az alábbi szankciók valamelyikével sújthatja az előfizetőt:252 

 Az internet-szolgáltatás felfüggesztése két hónaptól egy évig terjedő időtartamra, amely 

időszak alatt más ISP-nél sem köthet szerződést a felhasználó. Ennek biztosítására az 

előfizető felkerül a hatóságnál vezetett listára, amelyet az ISP-k ellenőriznek az új előfizetések 

megkötése előtt.253 A törvény azt is rögzíti, hogy abban az esetben, ha az internet-előfizetés 

össze van kapcsolva egyéb (telefon, televízió) előfizetésekkel (ezek az ún. triple play 
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előfizetések), a hozzáférés felfüggesztése ez utóbbi szolgáltatásokat nem érinti.254 Ha az ISP 

meghatározott határidőn belül nem függeszti fel az internet-hozzáférést, vagy nem ellenőrzi 

a hatósági listát új előfizetés megkötése előtt, 5000 € összegig terjedő pénzbírsággal 

sújtható.255 Ezen intézkedés ellen jogorvoslattal lehet élni.256 

 Meghatározott határidőn belül olyan intézkedések megtétele, amelyek biztosítják a 

megállapított kötelezettségszegés ismételt elkövetésének megelőzését, ami különösen 

meghatározott biztonsági eszközök telepítését jelenti. 

A döntés ellen a rendes bíróságok előtt jogorvoslatnak van helye annak kézhezvételétől számított 

harminc napon belül.257 

Ha az előfizető még a szankciót megállapító eljárás megindítása előtt kötelezettséget vállal arra, 

hogy a jogsértést megszünteti, illetve annak újbóli elkövetését megelőzi, a hatóság egyezséget köthet 

vele. Ebben az esetben a szankció mértéke csökken: az előfizetést a fenti feltételekkel egytől három 

hónapig terjedő időtartamra lehet csak felfüggeszteni, vagy az előfizetőt biztonsági eszközök 

telepítésére lehet kötelezni.258 Az egyezség megszegése esetén a hatóság már az eredeti szankcióval 

sújthatja az előfizetőt.259 

A törvény három esetkörre leszűkítve biztosít az előfizető számára a kimentési lehetőséget. Ez azt 

jelenti, hogy amennyiben az előfizető bizonyítani tudja az alábbi körülmények fennállásának 

valamelyikét, nem sújtható szankcióval:260 

 az előfizető telepítette a meghatározott biztonsági eszközök valamelyikét, 

 a jogsértést valójában olyan személy követte el, aki csalárdul az előfizető hozzáférését 

használta, 

 vis maior esetén (pl.: hackerek általános támadása egy hálózat ellen, az előfizető ellen 

alkalmazott pszichikai vagy fizikai kényszer).261 

A törvény rendelkezik arról is, hogy a fent meghatározott kötelezettség megsértése nem 

irányulhat az érintett büntetőjogi felelősségre vonására.262 Ezzel biztosította a jogalkotó a kétfajta – 

büntetőjogi és közigazgatási jogi – felelősségre vonás egymás mellett létezését. 

                                                           
254

 CPI L.331-30. cikk (3) bek. 
255

 CPI L. 31-31. cikk (1)-(2) bek., CPI L.331-33. cikk (3) bek. 
256

 CPI L.331-31. cikk (3) bek., CPI L. 331-33. cikk (4) bek. 
257

 CPI L.331-27. cikk (10) bek. 
258

 CPI L.331-28. cikk. 
259

 CPI L.331-29. cikk. 
260

 CPI L.336-3. cikk (2)-(5) bek. 
261

 Obsetvations du gouvernement 2009-580 DC (http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/2009-580-dc/observations-du-

gouvernement.49321.html). 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/2009-580-dc/observations-du-gouvernement.49321.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/2009-580-dc/observations-du-gouvernement.49321.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/2009-580-dc/observations-du-gouvernement.49321.html


 

2.2. A törvénytervezet elemzése 

 

A törvénytervezettel kapcsolatban két ponton éles kritikát lehetett megfogalmazni. Egyrészt 

alkotmányjogi aggályokat vethet fel egy ilyen rendszer létrehozása, amelyeket a 184 képviselő által 

benyújtott indítvány,263 és az Alkotmánytanács döntése alapján elemzem. Másrészt álláspontom 

szerint a felelősségi rendszer dogmatikai elhelyezése nem kellően tisztázott. 

 

2.2.1. Alkotmányjogi elemzés 

 

A képviselők az elfogadott törvényt több ponton is támadták, az alábbiakban ezek közül a 

legfontosabbak kerülnek vázlatosan ismertetésre:264 

 az előfizető kötelezettségének megfogalmazása nem felel meg a bűncselekmények 

megfogalmazásával szemben támasztott követelményeknek, 

 alkotmányellenes, hogy a jogkövetkezmények minden esetben az előfizetőt terhelik, ugyanis 

előfordulhat, hogy a jogsértést elkövető személy nem azonos az előfizetővel (adott esetben 

annak kiskorú gyermeke), 

 a kimentési körülmények nehéz bizonyíthatósága miatt tulajdonképpen „bűnösség 

vélelmének” bevezetése az ártatlanság vélelme helyett, 

 közigazgatási hatóság nem rendelkezhetne ennyire széles hatáskörrel, továbbá nem 

megfelelően biztosított a jogorvoslathoz való jog sem, 

 önmagában az internet-szolgáltatás felfüggesztése technikai akadályokba ütközhet. 

Az Alkotmánytanács a képviselők érveit részben elutasítva, részben elfogadva azokat 

megsemmisítette a HADOPI-törvény leginkább kifogásolt rendelkezéseit.265 Megállapításra került, 
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hogy az előfizető kötelezettségének megfogalmazása megfelel a vele szemben támasztott 

követelményeknek. 

A döntés egyik leginkább idézett megállapításává vált, hogy az Alkotmánytanács a 

véleménynyilvánítás szabadságát kiterjesztette az internethez való hozzáférés jogára266 – hasonlóan a 

tüntetéshez, vagy az egyetemi oktatók függetlenségéhez való joghoz267 − ilyen módon biztosítva neki 

alapjogi védelmet.268 

Az Alkotmánytanács leszögezte az ártatlanság vélelmének alkotmányos erejét, de meghatározott 

feltételek fennállta esetén korábban már nyitva hagyta annak lehetőségét, hogy a jogalkotó a 

bűnösség vélelmét állítsa fel. Az ehhez szükséges szigorú feltételek a következők: „a vélelem nem 

lehet megdönthetetlen, a védelem jogait tiszteletben kell tartani, és a tényállásból ésszerűen a 

felelősség fennállására lehessen következtetni.”269 Az Alkotmánytanács ezt a feltételrendszert egyes 

közlekedési kihágások esetében állította fel, amelyekért a tulajdonos objektív felelőssége áll fenn, 

kivéve, ha bizonyítja bizonyos kimentési körülmények fennforgását.270 A HADOPI-törvény védelmezői 

éppen ezért szívesen vontak párhuzamot a két eset között. Az Alkotmánytanács érvelése szerint 

azonban jelen esetben az előfizetőnek azt kellett volna bizonyítania, hogy a jogsértés amiatt 

következett be, mert egy harmadik személy csalárdul használta az ő internet-hozzáférését. Ennek az 

előfizető tudomására jutása és bizonyítása viszont technikailag igen nehéz, „nehezebb (…), mint a 

gépjármű tulajdonosának tudni azt, hogy a járművet ellopták.”271 Éppen ezért az így felállított 

bűnösségi vélelem megdönthetetlennek tekintendő, vagyis nem felel meg a hármas 

feltételrendszernek.272 
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A döntés a HADOPI-t megfosztotta szankciókiszabási hatáskörétől, ellenben az Alkotmánytanács 

szerint a hatóság által végzett adatkezelés jogszerű, mivel az a bírósági eljárást megelőző, azt 

megkönnyítő eljárásnak tekinthető. 

A törvény további rendelkezéseit – így az előfizetőt terhelő kötelezettséget, a hatóság első és 

második lépcsőként meghatározott figyelmeztetési hatáskörét – az Alkotmánytanács döntése 

értelmében a köztársasági elnök kihirdette.273 

 

2.2.2. Felelősségtani elemzés 

A jogalkotó ezt az új felelősségi formát egy korábban még nem létező, forradalmian új módszerrel 

teremtette meg. A törvényszöveg egyik legszembetűnőbb hiányossága, hogy nem foglalt állást a 

tekintetben, hogy az előfizetőt terhelő kötelezettség megszegése polgári jogi, vagy inkább 

büntetőjogi felelősséget eredményez. 

A kérdés eldöntését nehezíti, hogy az előfizetőt terhelő kötelezettség meghatározása közel sem 

mondható egyértelműnek. Következetlen ugyanis a szakasz szóhasználata. A nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tétel itt az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelvében meghatározott 

értelemben szerepel, a CPI értelmében viszont ennek megvalósításához materiális hordozó 

szükséges. Kérdéses tehát, hogy ezt a rendelkezést hogyan lehet egyáltalán a fájlcserélésre 

alkalmazni.274 

A büntetőjogi felelősség mellett szól, hogy maga az internet-hozzáférés felfüggesztése represszív 

jellegű, ami a büntetőjog sajátja, így büntetésnek tekinthető. E mellett pedig az újabb előfizetés 

megkötésének tilalma intézkedésként értékelhető.275 Ezzel a megközelítéssel az a probléma, hogy a 

büntetést nem a bíróság, hanem egy közigazgatási hatóság szabja ki. Másrészt pedig amennyiben az 

előfizető azonos a vétséget elkövető személlyel, lényegében ugyanazon cselekmény miatt két eljárás 
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is indulhat ellene: egy a bíróság előtt, egy pedig a HADOPI-hatóság előtt, ami sérti a ne bis in idem 

elvét. 

Helytelennek tekinthető az az általánosan elfogadott érvelés – amelyre a képviselők is 

hivatkoztak –, mely szerint ebben az esetben lényegében más személy cselekménye alapozza meg az 

előfizető felelősségre vonását, ami így alkotmányellenes. Az előfizetőt ugyanis nem a fájlcserélés 

(tehát a vétség) elkövetése miatt vonják felelősségre, hanem saját cselekménye miatt. Ugyanis az 

előfizető egy számára előírt kötelezettség (az internet-kapcsolatának szerzői jogot nem sértő 

használatának felügyeletét előíró kötelezettség) megszegése miatt vonható felelősségre.276 

Ezek a rendelkezések rendszertanilag nem a CPI büntetőjogi rendelkezéseket tárgyaló részében 

lettek elhelyezve, amiből arra lehet következtetni, hogy nem büntetőjogi felelősséget megalapozó 

tényállást kívánt létrehozni a jogalkotó. Erre utal az az idézett törvényhely is, amely kizárja, hogy az 

előfizetővel szemben a kötelezettségszegés miatt büntetőeljárás induljon. 

A rendelkezés így felfogható speciális polgári jogi felelősségi alakzatként,277 ami eltér az általános 

felelősségtől a taxatíve meghatározott kimentési okok miatt. Megjegyzendő, hogy a vis maior 

bizonyíthatósága a kormány által hozott példák ellenére kétséges. A francia polgári jogi dogmatika 

ennek megállapíthatóságát ugyanis szigorú feltételekhez köti: a felek akaratán kívülállónak, előre 

nem láthatónak és ellenállhatatlannak kell lennie. 

Az internetező kötelezettségét ez az elmélet kifejezetten polgári jogi kötelezettségként fogja fel. 

Speciális jellegét az is mutatja, hogy nem érvényesül a polgári jogi szankciók vagyoni viszonyokat 

helyreállító jellege, nincs kártérítés fizetési kötelezettség. „(…) Arról van szó, hogy az internet 

felfüggesztésével a kár okára hatunk, megszüntetve ezzel a jogellenes helyzetet”,278 ami indirekt 

módon reparációt is eredményez. Ez az elmélet biztosítja annak a lehetőségét, hogy az előfizető 

tulajdonképpen más cselekménye miatt legyen felelősségre vonva (például az apa mint előfizető 

gyermeke jogsértő tevékenysége miatt). A francia polgári jog is ismeri ugyanis a mögöttes 

felelősséget, külön szabályok vonatkoznak a szülők gyermekük károkozása miatti felelősségére. Ez az 

eset pedig annak egy válfajaként értelmezhető. 

A polgári jogi felelősség tehát inkább megfelelt a jogalkotó szándékának, a törvénytervezet 

rendszertani és szó szerinti értelmezésnek. Az Alkotmánytanács azonban büntetésként fogta fel az 
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internet-hozzáférés felfüggesztését, az eljárást az ártatlanság vélelmével összefüggésben elemezte,279 

amivel egyértelműen a büntetőjogi felelősség felé elmozdulásra kényszerítette a jogalkotót. 

 

3. A második HADOPI-törvény 

 

3.1. A törvény szövege280 

 

A második törvény már a nevében is egy kiemelkedően fontos változást hoz az elsőhöz képest, mivel 

ez a szerzői művek büntetőjogi védelméről szól. Ezzel új megvilágításba helyezi a „riposte graduée” 

elvét és az Alkotmánytanács döntésének értelmében egy új büntetőjogi tényállást hoz létre. 

Egyrészt a már többször említett vétségi tényállásokat kiegészítették azzal, hogy amennyiben 

interneten követik el őket, akkor mellékbüntetésként kiszabható az internet-szolgáltatás 

felfüggesztése maximum egy éves időtartamra, amely időtartam alatt más ISP-nél sem köthető 

előfizetés.281 Az elkövetőnek továbbra is fizetnie kell az előfizetési díjat, a felfüggesztés a „triple play” 

előfizetéseket csak a korábbiakban elmondottak szerint érinti.282 Ennek kiszabása a javaslat szerint 

egyszerűsített eljárásban, egyesbíró által történik, ahol a szerzői jogi jogosult kártérítési igénnyel is 

felléphet.283 Amennyiben az ISP nem tesz eleget a felfüggesztésnek, maximum 5000 € összegű 

büntetéssel sújtható.284 

Másrészt bevezették a francia jogrendszerben egészen idáig nem létező „egyértelmű hanyagság” 

(négligence caractérisée) fogalmát, amely egy kihágási tényállást jelent. Ennek megállapítása esetén 

mellékbüntetésként kiszabható az internet-hozzáférés felfüggesztése legfeljebb egy havi 
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időtartamra,285 az erre az időtartamra járó előfizetési díj teljesítésének kötelezettsége mellett. A 

jogalkotó tehát az Alkotmánytanács döntésének megfelelően az internet-hozzáférés felfüggesztését 

(a harmadik lépcsőfokot) bírósági hatáskörbe utalta. Azt azonban, hogy mit értenek pontosan az 

„egyértelmű hanyagság” fogalmán, a törvény nem tartalmazta. A bíróság előtt csak akkor indulhat 

meg az eljárás, ha a HADOPI értesítésétől számított egy éven belül követik el a kihágást.286A 

hatóságnak ugyanis megmaradt az a hatásköre, hogy az internet felügyeletére vonatkozó 

kötelezettség megszegése esetén két ízben értesítse az előfizetőt. Így megvalósul a jogalkotók által 

kitűzött cél, hogy azokat az előfizetőket büntessék, akik hagyják, hogy más a szerzői jogot sértő 

módon, vétséget elkövetve használja az internet-kapcsolatukat. 287 

Harmadrészt az az elkövető, aki a vétség elkövetéseként kiszabott internet-hozzáférés 

felfüggesztése ellenére új előfizetést köt, két év börtönnel és 30.000 € összegű pénzbüntetéssel 

sújtható.288  Aki pedig a kihágás elkövetése miatt kiszabott büntetés ellenére teszi ugyanezt, 

maximum 3750 € összegű büntetéssel sújtható.289 

Ezen kívül a rendelkezések betartására/betartatására hivatott egyéb bűncselekményi 

tényállást290 is megalkottak, amelyek az ISP-ket érintik, ezek azonban nem tartoznak szorosan a 

vizsgálatunk tárgyához. 

Ha tehát pusztán az eljáró hatóságok szempontjából közelítjük meg a módosított rendszert, akkor 

azt láthatjuk, hogy az első két lépcsőben a HADOPI jár el, az utolsó lépcsőfok, a tényleges büntetés 

kiszabása viszont átkerült a bíróság hatáskörébe. Megállapítható továbbá az is, hogy a bíróság előtt 

az eljárás jogalapja már nem a kötelezettség megszegése, hanem a kihágási tényállás elkövetése. 

Ennek megfelelően a lépcsőzetes ábra így néz ki: 
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2. ábra Az eljárás menete a második törvény szerint 

 

3.2. A képviselők indítványa291 és az Alkotmánytanács döntése292 

 

A képviselők a második törvény rendelkezéseit is megtámadták az Alkotmánytanács előtt. Az első 

HADOPI-döntésében lefektetett elveket ismét irányadónak tartották, de ebben az esetben már 

leginkább eljárási kérdésekre hivatkoztak a törvény alkotmányellenességének megállapítása 

érdekében. 

Álláspontjuk szerint az internet-hozzáférés felfüggesztése, mint mellékbüntetés, egyfelől azért 

alkotmányellenes, mert a véleménynyilvánítás szabadsága keretében alapjogi védelemben részesül, 

tehát korlátozása csak szigorú feltételekkel lehetséges. Másfelől pedig nem felel meg az államhatalmi 

ágak szétválasztásának, hogy a törvény értelmében a HADOPI részt vesz a bíróság döntésének 

végrehajtásában, holott az Alkotmánytanács már megállapította, hogy csak előkészítő szerepe van. 
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Az „egyértelmű hanyagság” kapcsán kifejtik, hogy a fogalom nem egyértelmű, ezért nem felel 

meg a bűncselekmények meghatározásával szemben támasztott követelményeknek. A 

meghatározott mellékbüntetés a jogsértés súlyához képest aránytalan, főleg, ha figyelembe vesszük 

az internet-hozzáférés alapjogi jellegét. Ismét hivatkoznak az ártatlanság vélelmének és az ehhez 

kapcsolódó egyéb büntetőjogi alapelvek megsértésére. Ellentmondásos, hogy a képviselők éppen 

azon kimentési körülmény hiányára (vagyis annak bizonyítására, hogy más követte el a jogsértést) 

hivatkoznak, amit az eredeti törvényben kifogásoltak nehéz bizonyíthatósága miatt. 

Az Alkotmánytanács szerint a bíró mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy kiszabja-

e a fenti mellékbüntetést. Ezért önmagában az a tény, hogy technikailag nem valósítható meg 

minden esetben egyedül az internet-szolgáltatás felfüggesztése, nem eredményez diszkriminációt. 

Másodszor pedig az Alkotmánytanács azt is megállapította, hogy semmilyen alkotmányos elvet nem 

sért az, ha egy közigazgatási hatóság részt vesz a bírósági ítélet végrehajtásában. 

Az „egyértelmű hanygasággal” kapcsolatban megállapította, hogy megfelel az Alkotmánynak 

előírásainak. A tényállást a későbbiekben maghatározó rendelet vizsgálata pedig nem tartozik az 

Alkotmánytanács hatáskörébe.293 

A törvény alkotmányellenességét mindössze egyetlen eljárásjogi kérdés – a jogosultak kártérítési 

igényének összekapcsolása a büntetőeljárással – vonatkozásában állapította meg, így ezeknek a 

rendelkezéseknek a kivételével a törvényt kihirdették294 és hatályba lépett.295 

A hatóságot 2009 végén rendelettel felállították, tagjait 2010 januárjában kinevezték.296 
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4. A hatályba lépett „riposte graduée” elemzése 

 

Az elmúlt egy évben sorra hirdették ki a törvény végrehajtására hivatott rendeleteket.297 Bár az 

egyiket megtámadták az Államtanács előtt, 298  az indítványozók kérelmét elutasították, 299  így 

szeptember közepén a hatóság megkezdte működését.300 

 

4.1. Az új rendelkezések kapcsolata a korábbi vétségi tényállásokkal 

 

Kiindulópontként meg kell jegyezni, hogy az új rendelkezések a vétségek tényállási elemeiben 

változást nem hoztak, ezeket a módosítás csak a kiszabható mellékbüntetés bevezetésében érintette. 

Ezeknek az elkövetője bárki lehet, legfeljebb 300.000 € összegig terjedő pénzbüntetéssel és három év 

szabadságvesztéssel büntetendő, a mellékbüntetés kiszabásának csak meghatározott esetben van 

helye. Ez azt a furcsa helyzetet eredményezi, hogy az elkövetőnek egyben előfizetőnek is kell lennie, 

ha vele szemben a bíróság a mellékbüntetést kívánja kiszabni.301 

Az „egyértelmű hanyagság” tényállása a vétségi tényállás mellett, azzal párhuzamosan létezik. 

1500 € összegű büntetési tételével az átlagos internetezők enyhébb felelősségre vonását teszi 

lehetővé.302 Az erről szóló rendelet a fogalmát a következőképpen határozza meg: egyértelmű 

hanyagságnak minősül, ha az előfizető jogszerű ok nélkül az internet-hozzáférését nem teszi 

biztonságossá, vagy ezeknek az eszközöknek a telepítésekor nem gondosan járt el, amennyiben a két 

alábbi (konjunktív) feltétel is megvalósul: az előfizetőt az internet-hozzáférés felügyeletét előíró 

kötelezettségének megszegése miatt a hatóság figyelmeztette, és a figyelmeztetést követő egy évben 
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az internetet ismételten így használták.303 Ez egyrészt azt jelenti, hogy azokra az előfizetőkre 

vonatkozik, akik hagyják, hogy más az ő internet-kapcsolatukat felhasználva vétséget kövessen el. 

Másrészt pedig azt is jelenti, hogy az eljárás két szakaszának más a jogalapja: míg a hatóság a 

kötelezettség megszegése miatt indítja meg az eljárást, addig a bíróság már egy bűncselekmény 

elkövetése miatt jár el. 

Nem egyértelmű, hogy mit jelent a tényállásban megfogalmazott jogszerű ok. A szövegből a 

contrario az következik, hogy ha valaki ilyen jogszerű ok fennállását tudja bizonyítani, akkor 

mentesülhet a büntetőjogi felelősségre vonás alól. Az ilyen okok tisztázása későbbi feladat. 

Kérdéses a vétségi és kihágási tényállások kapcsolata, főleg abban az esetben, ha mindkettőnek 

ugyanaz az elkövetője, más szavakkal: meg lehet állapítani a két bűncselekmény halmazatát? 

A harmadik bűncselekmény szorosan kapcsolódik az előző kettőhöz, elkövetése akkor állapítható 

meg, ha a bíróság előző ítéletében foglaltaknak az előfizető nem tesz eleget.304 

A bűncselekmények rendszerét az eljáró hatóságokkal kiegészítve az alábbi összefoglaló ábra 

szemlélteti:305 
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3. ábra: A büntetőjogi felelősségi rendszer 

 

4.2. A törvény hatálya 

 

A törvény hatályának vizsgálatát két aspektusra – a személyi és tárgyi hatályra – leszűkítve érdemes 

elvégezni. 

 

4.2.1. Személyi hatály 

 



Ahogyan láttuk, a törvény személyi hatálya az internet-előfizetőkre terjed ki. A korábban kifejtettek 

szerint a büntetőjogi felelősségre vonás szempontjából irreleváns az a gyakran hangoztatott érv, 

mely szerint a kiskorú gyermek fájlcserélése miatt az apát büntetik meg. Indirekt módon igaz ez az 

állítás, viszont ténylegesen az apát nem a fájlcserélés miatt vonják felelősségre, hanem azért, mert 

nem tett eleget annak a kötelezettségének, mely számára előírja az internet nem jogsértő módon 

történő használatát. 

 

4.2.2. Tárgyi hatály 

 

A törvény tárgyi hatálya ennél cizelláltabb problémákat okoz. Kérdéses, hogy melyek azok a 

technológiák, amelyek esetében egyáltalán szó lehet arról, hogy a kötelezettségszegést be tudják 

bizonyítani. A szerzői jogok megsértését nem pusztán a P2P hálózatokkal lehet megvalósítani, hanem 

léteznek egyéb technológiák is, mint például a szintén népszerű streaming.306 

A jogalkotó eredeti szándéka szerint a törvény minden interneten elkövetett szerzői jogi 

jogsértést szankcionál, nem található benne semmiféle utalás az alkalmazott technológiára. Ennek 

egyik legfőbb oka valószínűleg az, hogy elkerüljék a DADVSI-törvény fiaskóját. Az Alkotmánytanács a 

törvényt részben éppen amiatt találta jogellenesnek, mert az kimondottan csak a fájlcserélésre 

vonatkozott volna, ami diszkriminációt eredményezett.307 

Elméletileg tehát minden olyan technológiával, amellyel megvalósítható a védett művek 

többszörözése, nyilvános előadása, nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele, vagy 

nyilvánossághoz közvetítése, és ez az előfizető internet-kapcsolatán keresztül valósul meg, mert az 

nem megfelelően védett, kimeríti a kötelezettségszegés tényállását. Ez alapján minden technológiára, 

így a streamingre is kiterjed a törvény hatálya.308 

Azt, hogy az előfizető nem tett eleget az előírt kötelezettségének, valamilyen módon bizonyítani 

kell, vagyis informatikai eszközökkel ellenőrizni kell a világhálót. Ez a P2P technológiánál – 

tulajdonképpen csak a nyílt rendszereknél – sem egyszerű, a többinél azonban még további 

technológiai problémákat okoz.309 
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A törvény hatálya így gyakorlatilag csak a P2P-re terjed ki, melyet alátámaszt az is, hogy a törvény 

egyik végrehajtási rendeletében az alábbi kifejezés szerepel: „használt P2P protokoll.”310 

Nem véletlenül terjedt tehát el a köztudatban is, hogy a törvény a fájlcserélésre vonatkozik, és 

sorra jelentek meg azok a cikkek, amelyek a megkerülésére, szabályainak kijátszására vonatkozó 

praktikákról szóltak. Ezek közül a legegyszerűbbnek a más technológiára (pl. a streamingre) vagy a 

zárt P2P hálózatra való áttérés tűnik. 

 

4.3. Működése a gyakorlatban – az eljárás rövid ismertetése311 

 

4.3.1. Az eljárás megindítása 

 

Az eljárás megindítására jogosultak köre az eredeti törvényhez képest nem változott: arra egyrészt a 

szerzői jogvédő szervezeteknek, másrészt pedig az ügyésznek van lehetősége. A HADOPI-hatóság 

tehát ex officio nem indíthat eljárást, erre maguk a szerzők sem jogosultak. Az eljárást megindító 

beadványnak az alábbiakat kell tartalmaznia:312 

 a jogsértés időpontja, 

 az előfizető IP-címe, 

 a használt P2P protokoll, 

 az előfizető felhasználóneve, 

 a jogsértéssel érintett művekre vonatkozó információk, 

 az előfizető számítógépén található fájl neve (esetleg), 

 az ISP, vagy az IP-cím szolgáltatójának megjelölése. 

Kérdéses azonban, hogy a jogvédő szervezetek hogyan fogják megszerezni a szükséges adatokat. 

A kormány elképzelései szerint egy kb. 10.000 zeneszámból és 1.000 filmből álló adatbázist hoznának 

létre, amelyben a legnépszerűbb, legújabb, vagy éppenséggel még meg nem jelent művek 

szerepelnének.313 Ez a módszer nem problémamentes, mivel nem kezeli a szerzőket egyenlő módon, 
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amelyik szerző műve nem kerül bele ebbe az adatbázisba, az gyakorlatilag kiszorul a védelemből. A 

szükséges adatok megszerzését ilyen módon tulajdonképpen egy „kém-peer” végzi, aki maga is részt 

vesz a fájlcserélés folyamatában. Amennyiben az egyik IP-címtől pozitív visszajelzés érkezik az 

adatbázisban található művek valamelyikére, letölti a fájlt és összehasonlítja az eredetivel. Egyes IP-

címekkel szemben közvetlenül bírósági eljárást indítanak, a többivel szemben pedig a HADOPI előtt 

indul meg az eljárás – feltételezésem szerint a kérdéses fájl eredetivel való egyezőségétől függően. Az 

IP-címek alapján a hatóság továbbítja az ISP-knek, akik elvégzik az IP-címhez tartozó előfizető 

azonosítását. 

Ez az elképzelés az egyezőség vizsgálata miatt kizárná azt, hogy ugyanazon előfizetővel szemben 

ugyanazon fájl „letöltése” miatt egyszerre induljon meg a bíróság és a hatóság előtt is az eljárás. 

 

4.3.2. Az eljárás első szakasza 

 

Az eljárás első szakaszában a már ismertetett módon, az ISP-n keresztül a hatóság kétszer 

figyelmezteti az előfizetőt, hogy megsértette a kötelezettségét. Majd ha harmadszorra is ezt észleli, 

az iratokat átadja az ügyésznek, hogy az vádat emelhessen az ügyben.314 

Ez azonban nem történik meg automatikusan, mivel a HADOPI tagjai minden esetben szavazással 

megállapítják, hogy a tényállási elemek, amely alapján bűncselekmény elkövetésével lehet vádolni az 

előfizetőt, megvalósultak-e.315 

A hatóság adatkezelését, az adatok törlésének határidejét az előfizetők védelmében rendeletben 

szigorú határidőkhöz kötötték. 

 

4.3.3. Az eljárás második szakasza 

 

A bíróság egyesbíróként, gyorsított eljárásban jár el, annak figyelembevételével, hogy a gyorsított 

eljárás lehetősége ki van zárva, amennyiben az elkövető kiskorú.316 
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4.3.4. Az ítélet végrehajtása 

 

A mellékbüntetések végrehajtásában a hatóság is részt vesz: tájékoztatja az ISP-t a bíróság ítéletéről, 

aki végrehajtja azt, majd a felfüggesztés kezdő időpontjáról tájékoztatja a hatóságot.317 

 

IV. Nagy-Britannia 

 

1. A törvény ismertetése 

 

Habár egyesek részéről kétely övezte a megalkotását,318 Nagy-Britanniában 2010 tavaszán elfogadták 

a fájlcserélés visszaszorítását is célul kitűző Digital Economy Act 2010 nevű törvényt,319 amely 

közvetlenül az ISP-k kötelezettségévé teszi az előfizetők értesítését. A rendelkezések 

hatálybalépéséhez és alkalmazásához azonban még az kell, hogy az Office of Communications 

(továbbiakban: OFCOM) megalkossa az eljárás részletszabályait rendező szabályzatot. 320 

Az ISP-kre rótt kötelezettség az alábbi: 

 Az előfizetők értesítése, ha a jogosultak bejelentése alapján az ő IP-címükről a szerzői jogok 

megsértését követték el. 

 Az egyes előfizetőkre tett bejelentések nyomon követése, és a jogosultak kérésére egy 

anonim lista készítése, amin azok az előfizetők szerepelnek, akik számára meghatározott 

számú értesítést küldtek ki (szabályzattervezet alapján ez három értesítést jelentene)321. A 
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jogosultak egy bírósági határozat segítségével megszerezhetik ezen előfizetők személyes 

adatait és peres eljárást indíthatnak jogaik érvényesítése érdekében.322 

Egyelőre az internet-szolgáltatás korlátozása vagy felfüggesztése a törvény rendelkezései között 

nem szerepel. Mindössze arról rendelkezik,323 hogy ennek feltételeit a miniszter állapítja majd meg, 

és végrehajtásuk szintén az ISP-k kötelezettsége lenne. Az intézkedéseket azokkal az előfizetőkkel 

szemben lehet majd alkalmazni, akik rákerülhetnek a jogosultak által kért listára.324 

Ezek a kötelezettségek a kormány elképzelései szerint az összes ISP-t terhelik majd, kivéve 

azokat, akiknél az interneten elkövetett szerzői jogi jogsértés szintje igen alacsony. 325  A 

szabályzattervezet szerint a gyakorlatban ez a mobil ISP-ket nem érintené, a fix ISP-k közül is csak 

azokat, amelyek legalább 400.000 előfizetővel rendelkeznek.326 

A jogosult, amennyiben tudomást szerez arról, hogy az előfizető az internet-hozzáférése révén 

megsértette a szerzői jogát, vagy egy harmadik személy követte el ugyanezt a cselekményt akként, 

hogy az előfizető megengedte neki az internet-hozzáférésének használatát, ha számára ezt a külön 

szabályzat lehetővé teszi, erről bejelentést teszt az ISP-nek.327 A bejelentésnek az alábbi tartalmi 

elemekkel kell rendelkeznie: 

 annak bejelentése, hogy a jogosult szerzői jogát megsértették, 

 a jogsértés leírása, 

 a jogsértést alátámasztó bizonyíték, amelyben szerepel az előfizető IP-címe és a bizonyíték 

megszerzésének időpontja.328 

A jogosultnak a bejelentést a bizonyíték megszerzésétől számított egy hónapon belül kell az ISP-

nek elküldenie, és meg kell felelnie a külön jogszabályban előírt egyéb feltételeknek is.329 A szabályzat 

ezt az egy hónapos időtartamot mindössze tíz munkanapra kívánja lerövidíteni,330 valamint kiegészíti, 

pontosítja a bejelentés tartalmi elemeit.331 
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Ezt követően az ISP a bejelentés kézhezvételétől számított egy hónapon (a szabályzattervezet 

szerint tíz munkanapon)332 belül értesítést küld az előfizető e-mail vagy postacímére,333 amely a 

következőket tartalmazza: 

 annak leírása, hogy az értesítést egy szerzői jogok megsértéséről szóló bejelentés miatt 

küldik, 

 a bejelentést tevő jogosult neve, 

 a jogsértés leírása, 

 a jogsértést alátámasztó bizonyíték, amelyben szerepel az előfizető IP-címe és a bizonyíték 

megszerzésének időpontja, 

 tájékoztatás a fellebbezésről,334 

 egyéb tájékoztatások.335 

Az ISP-knek a bejelentéseket 12 hónapon át kell megőrizniük.336 A második figyelmeztetést hat 

hónapos időtartamon belül akkor lehet elküldeni, ha az újabb bejelentés (nem feltétlenül ugyanattól 

a jogosulttól) az első figyelmeztetéstől számított egy hónap lejártát követően érkezett.337 A harmadik 

figyelmeztetés a másodiktól számított egy hónap lejártát követően postázható, amennyiben az első 

bejelentés és a harmadik figyelmeztetést megalapozó bejelentés között kevesebb, mint 12 hónap telt 

el.338 

A jogosult kérésére az ISP egy listát készít azokról a felhasználókról, akiknek 12 hónapon belül 

három értesítést küldtek ki.339 A szabályzattervezet szerint a jogosultak három hónapon belül csak 

egyszer kérhetnek ilyen listát, amit az ISP-nek öt napon belül kell elküldenie.340 

A törvény és a szabályzattervezet az előfizetőnek már az első figyelmeztetést követően biztosítja 

a jogorvoslat lehetőségét, amelyet egy független szervezet lát el.341 

A tervek szerint az eljárás további menete az alábbi lenne: bírósági határozattal a jogosult az ISP-

től megszerzi a listán szereplő IP-címek egy részéhez vagy valamennyi IP-címhez tartozó előfizető 

nevét és címét. Majd a jogosult maga küld egy utolsó figyelmeztető levelet, amelyben felszólítja az 

előfizetőt a jogsértő magatartás abbahagyására, és tájékoztatja őt arról, hogy igényét bíróság előtt 
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fogja érvényesíteni, ha az előfizető a felszólításnak nem tesz eleget. Ha az előfizető ezt a felszólítást is 

figyelmen kívül hagyja, a jogosult bírósághoz fordul.342 

Az eljárás menetét az alábbi ábra szemlélteti: 

 

4. ábra A brit rendszer működése 

 

2. A törvény elemzése 

 

A szó szoros értelmében véve a britek által bevezetett megoldás nem tekinthető „fokozatos 

válasznak”. Annak ellenére, hogy az előfizetőt többször is felszólítják a jogsértő cselekmény 

abbahagyására, további szankcióként még nem alkalmazható az internet-hozzáférés korlátozása vagy 

felfüggesztése, bár ennek elvi lehetősége nincs kizárva. 

A törvény elsődleges célja a szerzői jogi jogosultak jogérvényesítésének könnyítése az ISP-ktől 

megszerzett lista segítségével. Annak lehetősége sincs azonban kizárva, hogy a jogosultak jogaikat a 

hagyományos módon érvényesítsék. 

Az adatvédelem szempontjait a törvény igyekszik körültekintően figyelembe venni, mivel a 

jogosultak a bírósági határozat megszerzéséig csak az előfizetők IP-címét ismerik. A szerzői jogi 
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jogosultak csak a bírósági határozat megszerzését követően ismerhetik meg az előfizetők személyes 

adatait. 

A törvény, és főleg a szabályzattervezet pozitív vonása, hogy a francia megoldással ellentétben az 

előfizetők jogorvoslathoz való jogát részletesen kifejti, és ezt számukra már az első figyelmeztetés 

elküldését követően is lehetővé teszi. 

Az előfizetőnek viszont gyakorlati nehézséget okoz annak bizonyítása, hogy a jogsértést nem ő 

követte el. 

A részletes eljárási szabályzat feltehetőleg módosulni fog, mivel kb. 180 válasz érkezett a 

tervezetben feltett kérdésekre. Így, bár a rendszer alapjai szilárdak, az elfogadott törvényben 

rögzítettek, az ezt tartalommal megtöltő részletszabályok változása miatt akár egy, az ismertetettől 

eltérő rendszer is kialakulhat. 

 

V. Írország 

 

A többi vizsgált államtól eltérően az ír megoldás különlegességét az adja, hogy a „riposte graduée” 

rendszerének bevezetése nem törvényen alapul. Írországban a négy legnagyobb lemezkiadót (EMI 

Records, Sony Music, Universal Music, Warner Music) tömörítő szervezet a bíróság előtt eljárást 

indított a legnagyobb ISP, az Eircom ellen. A perben végül egyezség született, amelynek szövegét nem 

hozták nyilvánosságra, azonban a bíróság ítélettel jóváhagyta azt.343 Így egyedül az ítélet szövege 

alapján szerezhetünk ismereteket az ír rendszer működéséről.344 

 

1. Az egyezség szövege 

 

Az ítélet szövege alapján a felek egy erre szakosodott céget, a DtecNetet bízzák meg a P2P-hálózatok 

ellenőrzésével, aki jelzi a lemezkiadóknak, ha jogsértést észlel. Ezt az információt azután valamelyik 

lemezkiadó továbbítja az Eircomnak, aki az első jogsértés esetén az előfizetési számla mellett küld 
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egy értesítést az előfizetőnek a feltételezett jogsértés tényéről, az elkövetés idejéről, valamint a 

jogsértéssel érintett, szerzői jogi védelem alatt álló műről. Az előfizetőnek tizennégy napos határidő 

áll a rendelkezésére a jogsértés megszüntetésére, a számítógép megfelelő védelmének ellenőrzésére, 

használóinak tájékoztatására. 

A határidő lejártát követően elkövetett újabb jogsértés esetén az Eircom már egy hivatalos 

felszólító levelet küld az előfizetőnek. Az előfizetőnek ebben az esetben is egy tizennégy napos 

határidő alatt kell a jogsértést megszüntetnie. 

A harmadik jogsértés esetén ismét küldenek egy felszólítást az előfizetőnek, tizennégy napos 

határidőt adva neki, amely során észrevételeit eljuttathatja az Eircomnak. Ha az Eircom a jogsértés 

fennállását állapítja meg, az előfizető internet-hozzáférését felfüggeszti. 

Az első két tájékoztatás elküldése automatizált módon történik, a harmadik jogsértés esetén 

viszont már a jogsértés fennállását az Eircomnak meg kell vizsgálnia, az internet-hozzáférés 

felfüggesztésére csak ezután van lehetőség. 

Az internet-hozzáférés felfüggesztését az előfizetői szerződés lehetővé teszi, mivel egyrészt 

rendelkezik arról, hogy az előfizetőnek kötelezettsége, hogy a hozzáférését ne használja jogsértő (pl. 

szerzői jogokat sértő) módon, másrészt pedig lehetőséget biztosít az Eircomnak a szerződés 

megszüntetésére, amennyiben az abban rögzítetteket az előfizető megszegi.345 

A fentiek alapján a rendszer működését az alábbi ábra szemlélteti: 
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 Eircom általános szerződési feltételek, különösen 5.5. és 7.1. pont. 
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5. ábra Az ír rendszer működése 

 

Az ítélet központi részét képezte az adatvédelmi biztos által felvetett adatvédelmi aggályokra 

való reagálás. A bíró álláspontja szerint alaptalanok ezek a félelmek, mivel mind a DtecNet és a 

lemezkiadók, mind a lemezkiadók és az Eircom csak IP-címeket adnak át egymásnak, ami pedig nem 

alkalmas az előfizető személyazonosságának megállapításához.346 

 

2. A rendszer elemzése 

 

A rendszer legnagyobb kritikájaként említhető meg a titkosság. A megállapodás pontos szövege 

ugyanis nem elérhető, konkrét rendelkezéseket ezzel kapcsolatban az Eircom általános szerződési 

feltételei sem tartalmaznak. Egy ilyen horderejű intézkedés bevezetéséhez, amely a lakosság 

meghatározó részét érinti, elengedhetetlennek tűnt volna a végleges szöveg nyilvánosságra hozása. 
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Diszkriminációhoz vezethet az, hogy a lemezkiadók jelenleg még csak az Eircommal kötöttek ilyen 

egyezséget, a többi ISP-vel nem. Habár eljárást indítottak ellenük is,347 a többi ISP (legfőképp a UPC) 

egyelőre mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kelljen bevezetniük egy hasonló rendszert.348 

Az internet-hozzáférésnek az előfizetői szerződés megszüntetésével való felfüggesztése ahhoz a 

furcsa eredményhez vezet, hogy Eircom az egyezségben önként vállalta az előfizetői számának 

csökkenését. 

A rendszer működéséről a DtecNet korábbi gyakorlata alapján kaphatunk képet. A DtecNet az 

ISP-ktől függetlenül működik, egy egyedi BitTorrent kliensprogram segítségével – ami egyébként a 

hagyományos kliensprogramokhoz hasonlóan működik – ellenőrzik az ugyanazt a hálózatot használók 

IP-címét. A hagyományoshoz hasonló módon a kliensprogram segítségével „letöltik” a kívánt fájlokat, 

amelyeket a DtecNet egy biztonságos szerveren tárol.349 

A vázolt technikai eljárás miatt az egyezség csak a P2P-n elkövetett jogsértésekre vonatkozik. 

Sajnos az eljárás megindítására vonatkozó határidő nincs pontosan meghatározva. 

Az ír rendszer esetében is elmondható, hogy a jogkövetkezmények nem feltétlenül a tényleges 

jogsértőt terhelik. 

A felek az egyezségben megállapodtak, hogy a kialakított rendszert három hónapos tesztnek 

vetik alá, ez a próbaüzem idén májusban el is kezdődött.350 Sajnos jelen idő szerint nem áll 

rendelkezésemre információ ennek tapasztalatairól. 

 

VI. Belgium 

 

1. A törvényjavaslat ismertetése 

 

2010. április 21-én egy belga szenátor, Philippe Monfils törvényjavaslatot terjesztett a Szenátus elé, 

mellyel az interneten lévő kulturális alkotások védelmét kívánja megvalósítani.351 
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A javaslat indokolása szerint az illegális letöltésekre a jogalkotónak egy átfogó, ám a technológiai 

sajátosságokhoz igazodó választ kell adnia. Ennek megfelelően a törvényjavaslat nem csak a 

fokozatos választ kívánja bevezetni, a többi elképzelés ismertetésére azonban nem térek ki. 

A törvényjavaslat lehetőséget biztosítana az ISP-knek és a szerzői jogkezelő szervezeteknek arra, 

hogy megállapodást kössenek a jogszerűen végezhető fájlcserélés feltételeiről.352 Ettől a lehetőségtől 

eltekintve azonban a törvényjavaslat megtiltja az internet-hozzáférés szerzői vagy szomszédos jogok 

által védett művek cseréjét megvalósító használatát, és a jogosultak engedélye nélkül az ilyen művek 

letöltését.353 

A bűncselekmény elkövetése, vagyis a fájlcserélés esetén egy négy lépcsőfokból álló, hatóság és 

bíróság előtt lezajló eljárás indul meg. Az eljárás vázlatát az alábbiak szerint lehet szemléltetni: 

 

6. ábra A belga rendszer működése 

 

Ha az előfizető a jogellenes fájlcserélés bűncselekményét követi el, az illetékes miniszter által 

kinevezett tisztviselők a bűncselekmény megállapításától számított 15 napos határidőn belül az ISP-n 

keresztül felszólítást küldenek neki. Ebben felszólítják őt a törvény rendelkezéseinek tiszteletben 
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tartására, azaz tulajdonképpen a jogsértő fájlcserélés abbahagyására. A figyelmeztetés ezen kívül 

természetesen egyéb tájékoztatásokat is tartalmaz. A HADOPI-törvényhez hasonlóan ebben az 

esetben is csak a bűncselekmény elkövetésének pontos időpontjáról tájékoztatnák az előfizetőt, míg 

az érintett művekről nem. Az előfizető a felszólításra reagálhat, előadhatja észrevételeit, továbbá 

felvilágosítást kérhet az érintett művek tartalmáról.354 

Az eljárást lefolytató tisztviselőknek egyrészt joguk van a szükséges információkat megszerezni 

annak megállapításához, hogy a törvény rendelkezéseit betartották-e, másrészt pedig az ISP-től 

megszerezhetik az előfizető adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám). Ezeket az adatokat azonban 

csak a hatáskörük gyakorlásához szükséges ideig tárolhatják.355 

Az első felszólítás elküldésétől számított hat hónapos időtartamon belül elkövetett újabb 

bűncselekmény esetén, annak megállapításától számított tíz napon belül már ajánlott levél útján is 

értesítik az előfizetőt. Ekkor egy legfeljebb 100 € összegig terjedő pénzbírságot is kiszabnak. A 

felszólítás elküldésének dátumától számított 15 napon belül az előfizető az illetékes miniszternél a 

kiszabott bírság miatt jogorvoslatot terjeszthet elő, akinek a jogorvoslat kézhezvételétől számított két 

hónapos határidő áll a rendelkezésére a döntés meghozatalára.356 

A jogorvoslati határidő lejártától, illetve a miniszter döntését követő két éven belül elkövetett 

újabb bűncselekmény esetén a köztisztviselők átadják az ügyet az ügyészségnek, amely megindítja a 

büntetőeljárást. Az elkövető 100-1.000 € összegig terjedő pénzbüntetéssel, és a bíróság által 

meghatározott ideig az internet-hozzáférésének korlátozásával büntethető.357 A javaslat indokolása 

szerint ez a fájlcserélést tenné gyakorlatilag lehetetlenné az előfizető számára, a böngészést, e-

mailezést azonban nem érintené. A büntetést itt is az ISP hajtaná végre, az előfizetési díjat ez 

előfizetőnek továbbra is fizetnie kellene. Ellentétben a francia megoldással, az előfizető köthetne más 

ISP-vel szerződést, de a korlátozás ebben az esetben is fennállna. A szerződés megszüntetésének 

költségét természetesen az előfizetőnek kellene viselnie.358 Ezáltal az előfizető szerződéskötési 

szabadsága nem szenved csorbát, nem akadályozzák abban, hogy kedvezőbb feltételekkel kössön új 

szerződést. 

Utolsó lépcsőként pedig három éven belül elkövetett visszaesés esetén a pénzbüntetést a bíróság 

megduplázhatja, és az internet-hozzáférést felfüggesztheti.359 A törvény sajnos nem pontosítja a 

határidő számításának kezdő időpontját. A megszüntetés végrehajtásának körülményeire a 
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felfüggesztésnél elmondottak irányadók, azzal a kiegészítéssel, hogy felfüggesztés a „triple play” 

előfizetések esetében itt is csak az internetre vonatkozik.360 

A rendelkezések betartása érdekében ez a törvényjavaslat is büntetni rendeli, ha az ISP-k nem 

hajtják végre a bíróság ítéletét.361 

A javaslat értelmében Belgiumban is felállítanának egy hatóságot, amelyet a HADOPI-val 

ellentétben pusztán a törvény végrehajtásának felügyeletével és javaslattevő hatáskörrel ruházna fel 

a jogalkotó.362 

 

2. A törvényjavaslat elemzése 

 

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a törvényhozási folyamat még csak nagyon az elején tart. A 

javaslatot megküldték az illetékes bizottságnak, amely nem formált róla véleményt. Ebből eredően a 

szöveg még képlékeny, feltehetőleg sokat fog változni. A finomítására, a részletek kidolgozására 

szükség is van, hiszen a szöveg jelenlegi állapotában nyitva hagy néhány kérdést. 

A legszembetűnőbb az, hogy nincs meghatározva, ki jogosult az eljárást megindítani. A másik 

probléma a szöveg megfogalmazásával, hogy míg a franciák igyekeztek kiküszöbölni azt, hogy más 

cselekménye miatt az előfizetőt terheljék a jogkövetkezmények az előfizetőt terhelő kötelezettség 

bevezetésével, addig itt ilyen törekvésre utaló kifejezés nincs. A javaslat szerint maga a fájlcserélés 

cselekménye lenne büntetendő, amit annak természeténél fogva az előfizetőn kívül más is 

megvalósíthat, a jogkövetkezmény azonban az előfizetőt terhelné. A más cselekménye miatti 

felelősségre vonás miatt joggal illethető kritikával a javaslat. 

A törvény hatálya kifejezetten a P2P hálózatokra terjedne ki, ami pedig – amennyiben elfogadjuk 

a francia Alkotmánytanács érvelését363 – diszkriminációt eredményezhet az előfizetők között. Ennek 

az érvelésnek a felhasználásával a „réponse graduée” ellenzői adott esetben sikeresen felléphetnek a 

javaslat ellen. 

A javaslat pozitívumaként mindenképpen megemlíthető, hogy ebben az esetben tényleg 

fokozatos választ próbálnak bevezetni. Az, hogy már a második lépcsőfok elérése esetén 
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pénzbírságot szabnak ki, valószínűleg nagyobb visszatartó erőt jelent, mint egy egyszerű felszólító 

levél küldése. Ez elmondható az internet-hozzáférés felfüggesztését megelőző korlátozásról is. A 

francia megoldáshoz képest a pénzbüntetés büntetési tételei lényegesen alacsonyabbak, ami jobban 

megfelel a törvény jogpolitikai indokának. Az egyes lépcsőfokok között megállapított határidő 

(különösen az utolsó lépcsőfok esetén megállapított három év) ehhez képest túl hosszúnak tűnik, ám 

kétségtelenül tartósabban szoríthatja vissza a fájlcserélést. 

Okulva a franciák hibáiból ez a javaslat már eleve két részre bontja az eljárást, és az internet 

korlátozását, illetve felfüggesztését a bíróságra bízza. Üdvözlendő ezen kívül, hogy nem maradt ki a 

javaslatból az előfizető jogorvoslathoz való joga, amellyel már a második felszólítással együtt kirótt 

pénzbírság ellen élhet. 

A javaslat sorsa kétséges, mivel 2010 márciusában egy jogdíjátalányt bevezetését szorgalmazó 

törvényjavaslatot is a Szenátus elé terjesztettek.364 A javaslatot előterjesztő szenátor 2010 májusában 

visszavonult a politikai élettől, így az elképzelés a legnagyobb támogatóját veszítette el.365 

 

VII. Összefoglalás 

 

Érdemes feltenni a kérdést, hogy szükséges-e egyáltalán egy ilyen „fokozatos válasz” rendszer 

bevezetése? Önmagában ugyanis egy ilyen megoldás valószínűleg kevés arra, hogy elérje a célját. 

Ehhez egyrészt mindenképpen meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a felhasználók jogszerű 

forrásból is megszerezhessék a műveket.366 A vizsgált államok törvényi szabályozásai ezt a célt is 

kitűzték maguk elé. Ez azt jelenti, hogy bővíteni kell a kínálatot, és az elérhető művek árát olyan 

szinten kell meghatározni, amely az ingyenes fájlcserélésnek reális alternatívája lehet. Másrészt pedig 

fel kell ismerni a tényt, hogy önmagában a P2P elleni küzdelem szélmalomharc. Már most számtalan 

olyan technológia létezik a P2P-n kívül, amellyel a szerzői jogokat meg lehet sérteni. A jogi kényszer 

alkalmazása viszont éppen ellenkező hatást érhet el, újabb technológiák megjelenését idézheti elő. 
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A bemutatott rendszereket legegyszerűbben egy táblázat segítségével lehet összefoglalni, amely 

lehetőséget biztosít arra is, hogy vázlatosan ismertessem, Magyarországon milyen további garanciák 

betartásával lehetne bevezetni egy három csapás rendszert. 

1. táblázat Összefoglalás 

 

A négy rendszer között a legszembetűnőbb különbség az, hogy Írország kivételével mindenhol 

törvényi szinten kívánják szabályozni a fokozatos választ. 

Egy esetlegesen Magyarországon bevezetendő megoldás esetében a törvényi szabályozás 

lehetne a követendő példa, figyelembe véve a magyar jogi hagyományokat és a szabályozandó 

kérdés összetettségét, tárgyi súlyát, az adatvédelmi szempontokat. 

Elgondolkodtató az a körülmény is, hogy a négy vizsgált megoldás közül három magát a 

fájlcserélést kívánja a „fokozatos válasszal” szankcionálni, míg a francia jogalkotó létrehozott erre egy 

külön tényállást. Talán ez utóbbi megoldás az átgondoltabb, hiszen ez – legalábbis elméletben – 

megoldást nyújt arra a problémára, hogy az előfizetőt más cselekménye miatt vonják felelősségre. 

Jóllehet a többi esetben is van lehetősége az előfizetőnek bebizonyítani, hogy nem ő követte el a 



fájlcserélést, ez technikailag nehézségekbe ütközhet. Az előfizetőkben ez még inkább erősítheti a 

lázadás érzését, arra sarkallva őket, hogy a jogsértő cselekményeiknek újabb fórumot találjanak. 

A vizsgált modellek jogpolitikai célja elsődlegesen az otthoni felhasználók tevékenységének 

visszaszorítására irányul. Egy ilyen rendszer megalkotásánál figyelembe kell venni azonban, hogy más 

lehetőségek is vannak az internet elérésére (pl. könyvtár, iskola, munkahely, internet kávézók). 

Ezekben az esetekben aránytalan lenne az internet-hozzáférés felfüggesztése a felhasználók egy 

részének jogsértő magatartása miatt. Az ilyen felhasználók felelősségre vonása nélkül viszont a 

rendszer diszkriminatívvá válna. 

A vizsgált modellek eléggé különböznek abban, hogy kik jogosultak az eljárás megindítására. 

Egyes megoldások szerint csak a szerzők, a francia modell a jogvédő szervezetek jogosultak az eljárás 

kezdeményezésre, az íreknél pedig a lemezkiadók az eljárás megindítói. 

Az eljárás lépcsőinél a legérdekesebb annak a körülménynek a vizsgálata, hogy az eljárás mely 

szereplője milyen adatot kezelhet, és ki az, aki elrendelheti az internet-hozzáférés felfüggesztését. Ez 

egyben annak vizsgálatát is jelenti, hogy az IP-címet személyes adatnak minősítjük-e. A Párizsi 

Fellebbviteli Bíróság (Cour d’appel de Paris) egy 2007-ben hozott ítéletében akként érvelt, hogy az IP-

címek nem személyhez, hanem pusztán a számítógéphez kapcsolódnak, így nem tekinthetők 

személyes adatnak. Ezzel szemben az Alkotmánytanács első HADOPI-döntésében implicit módon 

kimondta személyes adat jellegüket.367 

Ebből a szempontból egyértelműen az angol és az ír megoldás a legkritikusabb, hiszen ott az 

adatkezelést maguk az ISP-k végzik. A francia megoldás ennél már egy fokkal továbbmegy, hiszen az 

adatokat ott a hatóság kezeli, az ISP-k mindössze az előfizetők azonosítását és az értesítéseket küldik. 

Ebből a szempontból a belga rendszer van a leginkább körülbástyázva. Egyrészt a rendszerbe itt is 

tisztviselők vannak beépítve, másrészt a harmadik lépcsőfoktól kezdődően már a bíróság jár el, ami 

azt is feltételezi, hogy rálátással bír az adatkezelésre. 

Ezzel párhuzamba állítható, hogy míg az ír rendszerben az internet felfüggesztéséhez szükséges 

feltételek fennállásáról maguk az ISP-k határoznak, addig a francia és belga megoldás szerint ehhez 

mindenképpen bírói döntés szükséges. 
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Magyar vonatkozásban érdemes abból kiindulni, hogy az adatvédelmi biztos egy állásfoglalása 

alapján a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény (Avtv.) 2. § 1. pontja szerint az „IP címek vonatkozásában személyes adatról beszélünk.”368 

Ezért az adatkezelésnek meg kell felelnie az Avtv. vonatkozó előírásainak, ami pedig (csak a 

legfontosabb aspektusokat kiemelve) egyrészt törvényi szintű szabályozást, másrészt pedig a célhoz 

kötöttség elvének betartását követeli meg. Figyelembe véve továbbá az internet társadalmi 

jelentőségét a mindennapi életben, szükségesnek mutatkozik, hogy korlátozását vagy felfüggesztését 

bírói hatáskörbe utaljuk. 

Mivel a rendelkezések célja a fokozatok beiktatásával az lenne, hogy a legmagasabb szintre minél 

kevesebben jussanak el, a közbülső lépcsőfokokat úgy kellene meghatározni, hogy a felhasználókat 

megfelelő módon visszatartsa a fájlcseréléstől. E tekintetben a belga megoldás tűnik a 

legátgondoltabbnak, hiszen ott már a második figyelmeztetés mellé pénzbírságot rónak ki az 

előfizetőre. Ezzel ellentétben a többi esetben eleinte csak figyelmeztetnek, igaz az elképzelések 

szerint azt egyre hivatalosabb, erőteljesebb formában. 

Le kell szögezni, hogy az előfizetőknek arra minden esetben joguk van, hogy a felszólító levelekre 

reagáljanak, észrevételeiket eljuttassák a hatóságnak. Írország kivételével minden vizsgált államban 

szabályozzák a jogorvoslat lehetőségét is. Figyelemre méltó módon az angoloknál ezt már az első 

figyelmeztetést követően egy független szerv bírálja el. A belga rendszerben pedig először a 

pénzbírság kiszabása ellen lehet jogorvoslattal élni. 

A magyar rendszerben is ennek kellene a követendő példának lennie. Vagyis amint az előfizetőt a 

figyelmeztetésen kívül más szankcióval is sújtják, számára biztosítani kell a jogorvoslat lehetőségét is. 

A fenti megoldások mind a P2P elleni küzdelmet állították a középpontba. A HADOPI-törvények 

hatását vizsgáló 2010 márciusában készült francia felmérés369 arra a következtetésre jutott, hogy a 

törvény hatályba lépése után a P2P használók 15%-a hagyott fel ezzel a tevékenységgel, viszont ebből 

csak egyharmaduk végleg. A maradék kétharmad ugyanis áttért a törvény hatálya alá nem tartozó 

más módszer használatára. Sőt, a tanulmány szerint a kalózok száma 3%-kal emelkedett, igaz ebbe 

beletartoznak az egyéb technikákat használók is. 

Ezekkel az adatokkal azonban nem árt óvatosan bánni. Tekintettel arra, hogy a kézirat 

lezárásának időpontjában még egyik rendszer sem kezdte meg ténylegesen a működését, így a 

„fokozatos válasz” hatékonyságáról csak később tudunk pontos képet alkotni. Mivel ezeknek a 
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megoldásoknak közös jellemzője, hogy az egyes lépcsőfokok között meghatározott időtartamnak kell 

eltelnie, így még pár év szükséges ahhoz, hogy kiderüljön, beváltják-e a hozzájuk fűzött reményeket. 

  



Heilmann Angéla 

Megelőzni a támadást? A védőberendezés útján gyakorolható szembeszállási jog dogmatikai 

kérdéseiről 

 

Helyezés: I. díj (Büntetőjog általános rész tagozat) 

Témavezető: Dr. Karsai Krisztina, egyetemi docens 

 

I. Bevezető gondolatok 

 

A jogos védelem a büntetőjog egyik legtöbbet vitatott jogintézményei közé sorolandó. E 

jogellenességet kizáró ok szabályozása mögött a Berner által már a XIX. században megfogalmazott 

alapelv húzódik,370 miszerint a jognak nem kell a jogtalanság elől kitérni. E gondolat a hétköznapi 

ember számára az önvédelem jogában testesül meg, amely a ius talionis kezdeti korszakától a mai 

modern állam cizellált jogszabályalkotásáig a jogfejlődés egyik vezérgondolatát képezte. E folyamat 

során, összefüggésben az állam, mint a legitim erőszak monopóliumának kialakulásával, a jogalkotó 

számára adott volt a feladat, hogy az individuumban rejlő ezen ősjogot megfelelő korlátok közé 

szorítsa. Ilyen formában az egyént a szembeszállási jog, mint veleszületett ősjog a törvényben 

biztosított határokig megilleti. Tekintettel arra, hogy a törvényhozó által egzakt módon e korlátokat 

meghatározni kivitelezhetetlen, hiszen az egyént ért támadás iránya, intenzitása és ezáltal indukált 

védelmi cselekmény az esetek többségében eltérő, más-más jogi tárgyak ellen irányul, a jogalkotó 

ezen határok felállításakor olyan univerzális fogalmakkal élhet, amelyek tartalommal való feltöltése a 

jogalkalmazó feladata. 

A jogos védelemre vonatkozó rendelkezések megalkotásakor, valamint az általános jelleggel 

megfogalmazott törvényi kitételek alkalmazásakor, mind a törvényhozónak, mind pedig az ítélkezési 

gyakorlatnak azt kell szem előtt tartani, hogy azok megfelelnek-e mindazon büntetőpolitikai 

funkcióknak, amelyek e jogellenességet kizáró ok szabályozását szükségeltetik. A hazai 

szakirodalomban a jogos védelem intézményének kriminálpolitikai indoka a jogtalan támadással 

szembeni jogos védelemben jelentkezik.371 Ennek értelmében az állam védelmi joga a jogos védelmi 

helyzetben lévőre kerül átruházásra, abban az esetben, ha az állami szervek a támadás pillanatában 
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nincsenek jelen.372 Mindebből következik, hogy a jogos védelem nem terjedhet túl azon a mértéken, 

amely az államot polgárával szemben megilleti. E témában jelenlegi irodalomban a szerzők csupán 

közvetett módon utaltak rá,373a múlt században Löffler által már megfogalmazásra került, a jogos 

védelem generálpreventív funkciója is. Eszerint ha e jogintézményt megfelelően alkalmazza a 

judikatúra, és ez tudatosul a társadalom tagjaiban, akkor a jogos védelem intézményének a 

bűnelkövetések megelőzésében kiemelkedő jelentősége lehet, hiszen a jogtalan támadó minden 

esetben alappal tarthat egy erélyes, az állam által támogatott tehát jogszerű védekezéstől.374 Ezen 

megelőző funkciót a német Btk. 1962-es tervezete is tartalmazta az alábbi szövegezéssel: „a jogos 

védelemben biztosított jog hatásos módon elriaszt másokat attól, hogy jogellenesen 

cselekedjenek.”375 A jogos védelemre vonatkozó rendelkezések preventív funkcióinak figyelmen kívül 

hagyásával ezen jogellenességet kizáró ok pusztán egy bíró által mechanikusan alkalmazott 

rendelkezéssé válik, mellőzve ezáltal a jogintézményben rejlő azon többlettartalmat, hogy a jog 

megengedő normákon keresztül kivételes esetekben a jogtárgysértő cselekményeket jogigazoló 

hatásúnak tekinti. 

E jogintézmény megelőző funkciójának érvényre juttatása elsődlegesen a jogalkotó feladata. 

Ennek ellenére előállhat az a helyzet –úgy, mint hazánkban-, hogy a törvényi rendelkezések 

megfelelőek, de az univerzálisan meghatározott fogalmak a restriktív jogalkalmazói gyakorlat 

következtében olyan korlátozáson esnek át, mellyel a jogos védelem generálpreventív rendeltetése 

figyelmen kívül marad. Hazánkban e funkció háttérbe szorulását a gyakorlatban az jelzi, hogy egy 

védőberendezés alkalmazójának büntetőjogi felelőssége megállapítást nyer mindazon esetekben, 

amikor jogtalan támadás elhárítása érdekében került sor annak telepítésére. A judikatúra a 

közvetlenség hiánya miatt veti el a Btk. 29. § alkalmazásának lehetőségét, így a sérelem 

bekövetkeztétől függően a tényállásszerűség megállapításra kerül.  

Ezen szigorú jogalkalmazói álláspont elmozdítása érdekében a jogalkotó a 2009. évi LXXX. 

törvénnyel bevezette a megelőző jogos védelem intézményét.376 Kérdés, hogy egy törvénymódosítás, 

kiváltképpen a hatályos szövegezéssel, megfelelő eszköze-e azon büntetőjogi felelősségi probléma 

megoldására, amelyet egy védőberendezés által okozott jogtárgysérelem vet fel. 
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A hatályos szabályozás kritikáján túlmenően dolgozatomban igyekszem választ adni 

mindazon dogmatikai kérdésekre, amelyet a védőberendezés útján gyakorolható szembeszállási 

joggal kapcsolatban felmerülnek. Fontosnak tartom leszögezni, hogy az eszköz útján gyakorolt 

szembeszállási jog alatt azon eseteket értem, amikor személyes jelenlét hiányában kerül sor a 

védelmi eszköz telepítésére. Vizsgálódásom körén kívül esnek mindazon helyzetek, amikor személyes 

jelenlét adott, de az elhárító cselekmény kifejtéséhez eszköz használatára kerül sor. Ezen esetekben 

az általános szabályok szerint kell vizsgálni, hogy a jogos védelem megállapíthatóságának feltételei 

fennálltak-e. 

Célom ezen tudományos diákköri dolgozattal egy átfogó képet nyújtani a védelmi eszköz 

alkalmazásával kapcsolatban felmerülő dogmatikai problémákról, amelyek megítélésem szerint 

túlterjeszkednek a jogos védelem körén és alapjaiban a büntetőjogi felelősségi rendszer egyéb 

kérdéseit is érintik, valamint bebizonyítani, hogy –ellentétben a bírói állásponttal- személyes jelenlét 

hiányában is helye lehet a szembeszállási jog gyakorlásának. 

 

II. Jogalkalmazói gyakorlat ismertetése 

 

A hazai bírói gyakorlat az előzetesen létrehozott védelmi eszköz által okozott sérelem elhárító 

cselekményként történő értékelését a jogtalan támadás közvetlenségének hiánya miatt nem tartja 

lehetségesnek. A következőkben az ezt megállapító eseteket fogom bemutatni. A kritikai 

észrevételeket követően javaslatot teszek az általam helyesnek vélt minősítésre. 

 

 

1. Az indokolások kritikája 

 

 Az első e témában megjelent jogeset a BH. 1993. 537. számú döntés. A tényállás értelmében 

a vádlott, az éjszakai lopások megakadályozása céljából a kerítésen belül dróthuzalt helyezett el, 

amelybe a kapu bezárása után áramot vezetett. A sértett a besötétedés után átmászott a kerítésen, 

vezetékre esett és halálos áramütést szenvedett. Később az édesapja a sérült gyermek segítségére 

sietett, őt is áramütés érte, de életben maradt. 

Jelen esetben még védői oldalról sem merült fel a jogos védelem alkalmazásának a 

lehetősége, így a bíró részéről nem volt szükség indoklásra, miért vetette el a Btk. 29. § 

rendelkezéseit. Ezen ítélet egyértelmű iránymutatást adott a jogalkalmazónak, miszerint ha egy 



személy a javai érdekében kerítést áram alá helyez és fennállnak a törvényi feltételei, abban az 

esetben több emberen elkövetett emberölés kísérletének megállapításának van helye.  

Megítélésem szerint jelen esetben a jogos védelmi helyzet fennállása megállapítható lehet, 

hiszen a berendezés telepítője, habár akkor helyezte üzembe a készülékét, amikor jogtalan támadás 

még nem volt folyamatban, azonban a védelmi berendezés hatását akkor fejtette ki, amikor a 

tulajdonos javait közvetlenül fenyegető támadás érte, így a jogtalan támadás, mint a jogos védelem 

megítélésének törvényi feltétele, valamint a közvetlenség egyértelműen bizonyított.377 

Azzal, hogy a vádlott élet kioltására alkalmas eszközt működtetett, a szándéka átfogta a halál 

bekövetkeztének a reális lehetőségét. Ebből következően az elhárító cselekmény nem felelt meg a 

szükségesség feltételének, hiszen annak tartalmi ismérve, a bizonyos mérvű arányosság nem adott. 

Nem vitatható, hogy a több emberen elkövetett minősített eset kísérletének feltételei is fennállnak, 

mivel egy személy meghalt, további megsérült.  

Mindezekre figyelemmel a cselekmény jogi minősítése nem vonható kétségbe, viszont a 

bíróságnak el kellett volna ismernie a jogos védelmi helyzet fennállását és ezt mint enyhítő 

körülményt a büntetés kiszabás során értékelni.  

A jogellenességet kizáró ok elvetésének indoklása a következő esetben már megtörtént. A 

vádlott 220 V-os áram alá helyezte a lakásajtajának kilincsét, a sértett általi zaklatások megelőzése 

érdekében (BH. 1995. 685.) A vádbeli napon a sértett a vádlott akarata ellenére be akart hatolni 

annak házába, hozzányúlt a kilincshez, amely megcsípte a kezét, de halálos áramütés nem érte. A 

bíróság elvetette a védői álláspontot, miszerint a vádlott jogos védelmi helyzetben cselekedett, 

hivatkozva arra, hogy az általános fenyegetettség érzés, a jogtalan támadás bekövetkezhetőségének 

távoli veszélye nem alapozza meg a Btk. 29. §-ának alkalmazását folyamatban lévő jogtalan támadás, 

illetve azzal közvetlenül fenyegető helyzet hiányában. A vádlott büntetőjogi felelőssége emberölés 

kísérletének bűntettében megállapítást nyert. 

A jogalkalmazó elismerte azt a tényt, hogy a sértett jogtalanul járt el, hiszen az ő magatartása 

a magánlakás zavartalan használatához fűződő érdeket és ebből adódóan személyiségi jogokat is 

sértett, amellyel szemben a szükséges mértékű védekezés joga a sértettet megillette. Az 

indokolásban továbbá szerepel, hogy ezen érdek védelmében a bűnelkövetés megelőzését, illetőleg 

annak megnehezítését szolgáló megoldások és műszaki berendezések alkalmazása –az arányosság 
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követelményére tekintettel- csak abban az esetben biztosítja a jogos védelem körébe eső 

büntetlenséget, ha azok mások életét, testi épségét vagy egészségét nem veszélyeztetik.     

A bírói indokolást több szempontból is problémásnak tartom. Egyfelől, ellentmondó érvelés, 

hogy a jogos védelmi helyzet megállapítását a támadás, illetve a támadás közvetlen veszélyének a 

hiánya miatt veti el, ennek ellenére az indokolásban - ahogy arra már utaltam- kifejtésre került, hogy 

a bűnözés megelőzése érdekében, amennyiben a berendezés életet, testi épséget, egészséget nem 

veszélyeztet, lehetőség van a jogos védelem körébe eső büntetlenség megállapítására. Tehát 

amennyiben az eszköz megfelel ezen jogalkalmazó által felállított kritériumnak a közvetlenség 

objektív fennállása hiányában is a Btk. 29. § körébe esik a cselekmény. Ezzel a jogalkalmazó saját 

indoklásának mond ellent és egyben érzékelteti azt a dilemmát, amely a restriktív jogértelmezésen 

alapuló joggyakorlat és a védekezés, mint individuumot megillető jog között feszül. 

Jelen esetben sem tartom helyesnek a jogos védelmi helyzet elvetését a közvetlenség 

hiányára hivatkozva, hiszen –ahogy azt már a fenti jogeset során is kifejtettem - a védelmi készülék 

hatékonnyá válását maga a jogtalan támadás váltja ki. Ennek ellenére a berendezés telepítőjének az 

emberölésre irányuló eshetőleges szándéka megállapítható, hiszen a halál bekövetkezése 

tekintetében közömbös volt, így –habár jogos védelmi helyzetben cselekedett, hiszen jogtalan 

támadás érte-, az elhárító cselekmény tekintetében a szándéka a halált is átfogta. Jelen esetben a 

sértő eredmény elmaradása lényegében a véletlennek köszönhető, így az ítélet jogi minősítése 

helytálló, viszont a jogos védelmi helyzet fennállása a büntetéskiszabás során enyhítő körülményként 

értékelendő. 

A következő ítéletben a jogos védelmi helyzet szintén elvetésre került, de előremutatás 

mutatkozik a tekintetben, hogy a vádlottat ért vagyon elleni támadás enyhítő körülményként került 

megítélésre. A tényállás lényege a következő (BH 2000.97.): A sértett lopási célzattal bement a 

vádlott területére, miközben unokatestvére kint tartózkodott, nem vette észre a 230 V-os áram alá 

helyezett vezetéket, lábai beleakadtak és nyomban áramütést szenvedett, aminek következtében 

meghalt. A bíróság – iránymutatásként hivatkozva a BH 1993.537. számú eseti döntésre- több 

emberen elkövetett emberölés kísérletét állapította meg. 

A jogos védelem elvetésének indokát döntően az szolgálta, hogy jogtalan támadás nem volt 

folyamatban és annak közvetlen veszélye sem fenyegetett. A bíróság szerint a terhelt felmentésére 

jelen esetben azért sem kerülhet sor, mivel olyan rendszert alkalmazott, amely alkalmas volt arra, 

hogy ne csak jogtalan támadókat sértsen, valamint nem volt képes a berendezés az elhárítás 

szükségességének vizsgálatára sem.  



Az önműködő berendezések természetéből következik, hogy nemcsak azon személyeket 

sértheti, akik jogtalan támadással élnek. Ezt a kockázatot a készülék telepítőjének kell viselnie, 

amelyet csökkenthet oly módon, hogy figyelmeztető jelzéssel előzetesen tájékoztatja a kívülálló 

személyeket a berendezés működésének a tényéről. Megítélésem szerint a készülék telepítője jelen 

esetben is jogos védelmi helyzetben volt, akkor, amikor jogtalan támadás érte. A készülék által 

kifejtett elhárító magatartás azonban nem felelt meg a szükségesség, így az arányosság 

követelményének, tehát a jogos védelem túllépéséről beszélhetünk.  

Habár a büntetéskiszabás során enyhítő körülményként lett értékelve, hogy a vádlottat 

vagyon elleni támadások érték, így a Legfelsőbb Bíróság a megyei bíróság által kiszabott 10 év 

fegyházbüntetést és 10 év közügyektől eltiltást 3 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre 

enyhítette és ugyanennyire csökkentette a mellékbüntetést is, azonban ezen enyhítő 

rendelkezéseket nem a fennállt jogos védelmi helyzetre tekintettel tette.  

 

2. Bírói érvelés összegzése 

 

E bemutatott három jogesetben megfogalmazásra került, hogy hazai jogalkalmazó gyakorlatunk a 

közvetlenség objektív fennállásának hiánya miatt nem ismeri el a jogos védelmi helyzet fennállását, 

akkor ha a védekező személy előzetesen felállított berendezést telepít. Ahogy arra igyekeztem 

rávilágítani, a cselekmények jogi minősítése nem képezheti vita tárgyát, hiszen a készülék telepítője 

mindhárom esetben olyan elhárítási módot választott, amely nem felel meg az arányosság 

követelményének.  

Ennek ellenére az indokolás, hogy mi miatt került elvetésre a 29. § alkalmazásának 

lehetősége, több szempontból vitatható. Mindegyik esetben a jogtalan támadás indukálta a 

védőberendezés hatásának kiváltását, így véleményem szerint a közvetlenség feltételei adottak 

voltak. Ezen ítéletek érveléséből egyértelműen következik, hogy amennyiben az önműködő 

berendezés telepítője olyan eszközt választ, amely élet kioltására nem lehet alkalmas és a sérülés 

mely bekövetkezik a vagyon elleni támadással szemben arányos, a büntetőjogi felelősség a 

közvetlenség objektív fennállásának hiánya miatt megállapítást nyerne. Ez az egyént megillető 

szembeszállási jog jogalkalmazó általi önkényes korlátozásához vezet, hiszen ennek gyakorlása attól 

válik függővé, hogy a sértett személy a támadáskor jelen van-e vagy sem. 

Mindezt érzékelve, a jogalkotó a törvénybe iktatott megelőző jogos védelem intézményével 

kívánt a restriktív ítélkezési gyakorlaton változtatást eszközölni. A következőkben a hatályos 

szabályozás ellentmondásaira világítok rá és egyben igyekszem bizonyítani, hogy a probléma 

jogalkalmazó általi megoldása nem tartható. 



 

III. A hatályos szabályozás anomáliái 

 

A 2009. évi LXXX. törvénnyel, 2009. augusztus 1. -jei hatállyal módosításra került a Büntető 

Törvénykönyv. Az egyik változást az jelentette, hogy kodifikálásra került a megelőző jogos védelem 

intézménye.378 

 

1. Védelem megelőzése? A törvényi rendelkezés fogalmi ellentmondásai  

 

Az indokolás értelmében ezen rendelkezés a jövőben a védekező vagy más személy javai elleni 

jogtalan támadás megelőzésére irányul. Amennyiben egy személy annak érdekében, hogy az őt ért 

támadást bármilyen módon megelőzze, élet kioltására nem alkalmas eszközt telepít, a rendelkezés 

hatályba lépése előtt sem volt büntetendő. Mindaddig, amíg ezen eszköz tényleges jogtárgysérelmet 

vagy -veszélyeztetést nem okoz, büntetőjogi relevanciával nem bír, csupán megelőző, preventív 

funkciót tölt be, bízva abban, hogy az esetleges támadót a cselekménye véghezvitelétől az önműködő 

eszköz meglétének a tudata elrettenti.  

A törvény megfogalmazásában további kitétel, hogy az eszköz csak a jogtalan támadónak 

okozhat sérelmet. Mindezek alapján azon fogalmi zűrzavarral kell szembenézni, hogy a jogalkotó 

egyik oldalon a védelmi eszközt a jövőbeli támadások megelőzése érdekében tartja szükségesnek –ez 

eddig sem volt büntetendő -, más megfogalmazott feltétel alapján a rendelkezés csak akkor 

alkalmazható, ha jogtalan támadónak okoz sérelmet. E jelzőből következik, hogy jogtalan támadásnak 

már fent kell állnia, ellenkező esetben ilyen személyről nem is beszélhetünk. Így tehát a jogalkotó 

fogalomhasználatából adódóan azon anomáliával kell szembe nézni, hogy a megelőzés érdekében 

alkalmazott eszköz által okozott sérelem, a többi törvényi kitétel megléte mellett, akkor lesz 

jogigazoló hatású, ha az a jogtalan támadásra reagál. Következésképpen a védőberendezés 

telepítőjének büntetőjogi felelőssége akkor nem nyer megállapítást, ha az eszköz által okozott 

sérelem a jogtalan támadó személy magatartásának következménye, így tehát a támadásnak jelen 

esetben is közvetlennek kell lenni.  

Mindezek alapján felmerülhet a kérdés, hogy e rendelkezés kodifikálása megfelelő eszköze-e 

a restriktív jogalkalmazói gyakorlatból eredő probléma megoldására, hiszen a jogtalan támadás 

megléte, csakúgy, mint a jogos védelemre vonatkozó általános szabályok szerint jelen esetben is 
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feltétele a büntetőjogi felelősség kizárásának, annak ellenére, hogy a „megelőző” jelző tévesen azt 

sugallja, hogy a szembeszállási jog gyakorlására közvetlen támadás hiányában is sor kerülhet. 

Ezen érvelés alapján már önmagában megkérdőjelezhető lehetne a szabályozás 

szükségessége. A következőkben a büntetőjogi felelősség kizárásának egyéb törvényi feltételeit 

vonom elemzés alá, mellyel e rendelkezésből eredő dogmatikai problémákra kívánok rávilágítani.  

 

2. A védendő érdekek köre 

 

A 29/A § értelmében megelőző védőberendezés mind személy elleni, mind pedig vagyon elleni 

támadás esetén alkalmazható, amennyiben megfelel a cselekmény a többi törvényi feltételnek, így 

többek között annak, hogy az elhárító eszköz nem lehet élet kioltására alkalmas. E körben először 

felmerülő probléma, hogy élet, testi épség elleni támadás elhárítható-e személyes jelenlét hiányában 

alkalmazott védőberendezés útján. Ezen személy ellen irányuló támadások abban az esetben is, ha 

még nem fennállóak, mindössze közvetlenül fenyegetőek, feltételezik az adott személy jelenlétét. 

Kiindulva abból, hogy a védőberendezés személyes jelenlét hiányában kerül alkalmazásra, élet, testi 

épség elleni támadás közvetlenségének megléte nem nyerhet megállapítást, hiszen, még akkor is, ha 

a szándék ténylegesen emberölésre irányul, a fenyegetettség csupán közvetett. A jogtalan támadás 

ugyan fennállhat, mely magánlaksértés vagy adott esetben rongálás tényállásában kimerülhet, így 

kizárólag e támadásokkal válhat indokolhatóvá a védőberendezés által okozott sérelem jogos 

védelem körében történő megítélése.  

Példával megvilágítva: egy személy elhatározza, hogy korábbi haragosán bosszút áll és 

megöli, vasvillával felszerelkezve, átmászik a kerítésen, bemegy a ház nyitott ajtaján, azonban 

haragosát nem találja otthon, így végül felhagyva eredeti tervével hazamegy. Jelen esetben az 

elkövető büntetőjogi felelőssége a magánlaksértés bűntettében (Btk. 176. § (2) bekezdés) 

megállapítást nyerne, azonban emberölés kísérlete, tekintve, hogy annak megállapításához az 

eredményre irányuló szándékon túlmenően szükséges az is, hogy a jogi tárgy veszélyeztetettsége 

fennálljon, ez utóbbi hiányában elvetendő. A helyzet megítélése nem alakul másképp akkor sem, ha a 

támadó azért hagy fel eredeti tervével, mert őt a lakásba való bejutáskor, az ajtó feszegetésének 

hatására, egy működésben lévő védelmi eszköz által 8 napon túl gyógyuló testi sérülés érte. Ez 

esetben a védőberendezés által okozott tényállásszerű eredmény jogellenességének kizárása jogos 

védelem címén igazolható, de egy élet kioltására alkalmas eszköz által okozott halállal nem lehet 

indokolható a javak elleni támadás elhárítása, hiszen annak ellenére, hogy a jogtalan támadó 

szándéka emberölésre irányult, a jogi tárgy még távolról sem volt veszélyben.  



Mindezek alapján megítélésem szerint élet, testi épség elleni támadásról nem beszélhetünk 

abban az esetben, ha személyes jelenlét hiányában kerül sor védőberendezés alkalmazására, hiszen e 

jogi tárgyak éppen a személy jelenlétének hiánya miatt nincsenek közvetlen veszélyben.  

Emellett a problémakör jogalkotó általi megoldását azért sem tartom megfelelőnek, mivel 

megítélésem szerint törvényi szinten nem lehet egzakt módon meghatározni, hogy milyen jogi 

tárgyak védelme érdekében lehet a védőberendezés alkalmazása jogigazoló hatású. Egyértelmű, 

hogy javak védelme érdekében igen, az előbb kifejtettek alapján élet, testi épség elleni támadások 

esetén a sértett személyes jelenlétének hiányában nem tartom lehetségesnek. Dilemmát e körben 

egyéb személy elleni támadások megítélése okozhat. Így, a példában szereplő, a gyakorlatban is 

előforduló eset, hogy a jogtalan támadás, melyre a védőberendezés reagál, a magánlaksértés 

tényállásában merül ki, mely a Btk. XII. fejezetében a személy elleni bűncselekmények körében a 

szabadság és emberi méltóságot sértő deliktumok között található. Csakúgy, ahogy e cím alatt 

szabályozott zaklatás tényállása is, ahogy azt egyik hazai jogesetünk is példázza. Problémát e körben 

az okoz, hogy amennyiben  a jogalkotó csak javak védelme érdekében tenné lehetővé a 

szembeszállási jog védelmi eszköz útján történő gyakorlását, azt eredményezné, hogy azon személy 

elleni bűncselekmények elhárítása, melyek jogi tárgya, annak jellege alapján tényleges sérelmet 

szenved vagy közvetlen veszélyben van, védőberendezés útján nem lenne megengedett. 

Következésképpen személy elleni, kizárólag élet, testi épség ellen történő támadás esetén a 

sértett személyes jelenlétének hiánya miatt nem tartom lehetségesnek a védőberendezés általi 

elhárítást, abban az esetben viszont, ha csak javak elleni támadások esetén tenné lehetővé a 

jogalkotó a védelmi eszköz alkalmazását, az előbb említett személy elleni deliktumok ezen kívül 

rekednének. Mindez a szembeszállási jog jogtárgy specifikus korlátozásához vezetne és ezáltal azon 

abszurd helyzet állna elő, hogy a büntethetőség a jogtalan támadó által sértett, illetve veszélyeztetett 

érdek jellegétől válna függővé.  Megítélésem szerint e problémákból kifolyólag a védendő érdekek 

körét a jogalkotó egzaktan nem tudja meghatározni, így minden esetben a jogalkalmazó feladata kell, 

hogy legyen annak vizsgálata, hogy megvalósult-e valamely jog által védett érdek sérelme vagy 

közvetlen veszélye.  

 

3. A „tőle elvárhatóság” problematikája  

 

További feltétele a megelőző védőberendezés jogos védelem körében történő megítélésének, hogy 

az eszköz telepítőjének, minden, az adott helyzetben tőle elvárhatót meg kell tennie a sérelem 

elkerülése érdekében. Ezzel a kitétellel a jogalkotó olyan követelményt fogalmaz meg a védekezővel 

szemben, amely ellentmond a megelőző jogos védelem jogellenességet kizáró okok körében történő 



elismerésének. Az indokolás tartalmazza, hogy a „tőle elvárhatóság” fogalma nem idegen a 

büntetőjogban, hivatkozva a segítségnyújtás elmulasztása tényállására. Megítélésem szerint ezen 

jogalkotó általi párhuzam félreértelmezésen alapul, hiszen az említett tényállás esetén az 

elvárhatóság a diszpozíció tartalmi eleme, mely elmulasztása ahhoz szükséges, hogy a cselekmény 

tényállásszerű legyen. Emellett e törvényi kitétel teljesen ellentmond a megelőző jogos védelem 

jogellenességet kizáró okok körében történő megítélésének, hiszen ezen megengedő norma is, 

csakúgy mint a többi jogellenességet kizáró ok, az érték –és érdekmérlegelésen alapul. Vagyis a jogi 

tárgy megsértése esetén van olyan más érdek, amely indokolja a beavatkozó cselekményt, de ez csak 

akkor lesz jogigazoló hatású, ha arányban áll az érdek védelme és a jogi tárgy megsértése.379 

Mindez a gyakorlatban azt eredményezi, hogy amennyiben a védekező az elvárhatóság 

követelményének nem felel meg, ámbár fennállnak mindazon feltételek, amelyek egy tényállásszerű 

cselekmény jogellenességét kizárhatják, így például a védőberendezés egy vagyon elleni jogtalan 

támadást könnyű testi sértés okozásával hárít el, meg kell állapítani a berendezés útján védekezési 

jogával élő személy büntetőjogi felelősségét, holott a cselekménye jogigazoló hatású volt. Ezáltal a 

jogalkotó attól teszi függővé egy jogellenességet kizáró ok megállapíthatóságát, hogy a védekező 

személy megtette-e a tőle elvárhatót a sérelem elkerülése érdekében, holott a jogos védelem, mint 

megengedő norma a törvényben meghatározott keretek között egy jogtárgy sértő cselekményt 

„legalizál”. Így előállhat az az abszurd helyzet, hogy az elkövető cselekménye a jogigazoló mivolta 

folytán nem veszélyes a társadalomra (nem jogellenes), mégis sor kerül a büntetőjogi felelősség 

megállapítására. 

 

4. A szubjektív oldal 

 

A hatályos szabályozás további problémáját az adja, hogy az indokolás értelmében amennyiben a 

védekező személy nem a támadónak okoz sérelmet, a passzív alany vonatkozásában a megvalósult 

tényállás gondatlan alakzatát kell megállapítani. Mindez azonban nem helytálló. Jelen esetben a 

védelmi berendezés felállítása a későbbiekben megvalósuló tényállás elkövetési magatartásaként 

értelmezendő, lévén, hogy mind az emberölés, mind a testi sértés nyitott törvényi tényállás. A 

védekezőnek a szándéka átfogta a sérelem bekövetkeztének lehetőségét, hiszen tudta, hogy milyen 

eredmény okozására alkalmas. Abban az esetben, ha ártatlan személyeknek okozott sérülést, illetve 
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ha a védekezés mértékét túllépte az eshetőleges szándék az eredmény vonatkozásában megállapítást 

nyerhet, mivel közömbös volt ennek bekövetkezte tekintetében. Az a tény, hogy táblákat, illetve 

egyéb figyelmeztető jelzéseket elhelyezett, a szándék megítélésén nem változtat. A tudatos 

gondatlanság és az eventuális szándék elhatárolása a reális alap megléte függvényében történik. 

Abban való bizakodás, hogy az ártatlan személy, meglátva a figyelmeztetéseket, nem váltja ki az 

eszköz hatását, a későbbi sértett magatartásában való alaptalan bizakodás. Megítélésem szerint a 

sértetti közrehatás a büntetéskiszabás során az elkövető javára értékelendő körülmény, de nem 

befolyásolja az objektív tényállási elemeket átfogó szándékosság meglétét. 

 

5. Álláspontom összegzése 

 

Ezen kritikai észrevételek bemutatásával látom igazolhatónak egyrészt a tárgykör törvény általi 

szabályozásának helytelenségét, hiszen a jogalkotó egzaktan semmilyen esetben sem tudja 

meghatározni a védendő érdekek körét, másrészt, hogy a megelőző jogos védelem összes törvényi 

kitétele problémás: az egyes feltételek mind megfogalmazásukban, mind pedig értelmükben 

egymásnak ellentmondóak, olyan többletfeltételt állít a jogalkalmazó a védekezővel szemben, mely 

alapjaiban ellentmond a cselekmény jogellenességet kizáró okok körében történő megítélésének. A 

szabályozás további káros hatását abban látom, hogy a jogalkotó a korábbi ítélkezési gyakorlatra 

válaszként hozta létre a törvényi rendelkezést, mely arról tanúskodik, hogy az e tárgyban született 

bírósági határozatokban foglaltakkal egyetért, e problémakör eddigi jogalkotói hiányosságát ezen 

rendelkezéssel kívánja pótolni. Mindez a jogalkalmazó felé azt sugallja, hogy védelmi eszközt csak a 

törvényben kodifikált esetekben lehet alkalmazni, amennyiben ezen abszurd, dogmatikailag téves 

feltételek nem állnak fent, a korábbi ítélkezési gyakorlat követendő. 

 

IV. A 29. § (1) bekezdés törvényi feltételeinek megvalósulása 

 

E fejezetben fogom bemutatni, hogy a 29. § (1) bekezdésében meghatározott egyes törvényi 

feltételek miképpen valósulnak meg önműködő védőberendezés alkalmazása esetén. Mindezzel azt 

kívánom bizonyítani, hogy – egyetértve Újvári Ákos és Belovics Imre által megfogalmazott 

álláspontokkal380-az óvóberendezés útján gyakorolt jogos védelemnek sincsen többletfeltétele a 

személyesen gyakorolthoz képest, így az eddigi restriktív bírói ítélkezés szemben állt a törvényi 

                                                           
380

 Újvári 2010/1.  Belovics 2009, 207.    



rendelkezésekkel és tekintve, hogy a jogos védelem általános szabályai védőberendezés alkalmazása 

esetén is irányadóak, a törvényi szabályozást nem tartom szükségesnek. 

 

1. A jogtalan támadás fogalmáról 

 

A Btk. rendelkezései alapján a jogtalan támadás keletkeztet jogos védelmi helyzetet. Támadásnak 

tekintendő minden olyan emberi magatartás, amely a jogrend által védett érdekeket sérti vagy 

fenyegeti.381 Ezen felfogásból kiindulva nem szükséges, hogy a támadás (büntető)jogellenes is legyen, 

vagyis hogy valamely diszpozíció tárgyi oldalát is kimerítse, így jogtalan támadásnak tekintendő az is, 

ha a tulajdonos a jogszerű birtokostól megpróbálja titokban visszavenni a dolgát.382  Példával 

megvilágítva, amennyiben egy gépjármű tulajdonosa a gépkocsit bérlő személytől vissza akarja venni 

a tulajdonát és a visszaszerzés érdekében kifejtett magatartás hatására lép működésbe a védelmi 

berendezés, a jogtalan támadás adott, így jogos védelmi helyzet áll fenn. 

Más hazai szerzők ennél szűkebben határozzák meg a jogtalan támadás ismérvét, így az olyan 

magatartást tekintik annak, amely valamely Különös Részi diszpozíció ismérveinek megfelel. Ez 

azonban nem azt jelenti, hogy kizárólag bűncselekményt megvalósító magatartás keletkezteti a 

büntethetőséget kizáró jogos védelmi helyzetet, hanem ide tartoznak mindazon jogtárgy sértések, 

amelyek a tárgyi oldalt tekintve kimerítik valamely büntetőjogi diszpozíció kereteit, de a konkrét 

körülményekre tekintettel szabálysértést valósítanak meg.383 Így a vagyon elleni, kettős alakzatú 

cselekmények esetén, amikor a jogi minősítés az okozott sérelem értékhatárától függ, jogos védelmi 

helyzetet keletkeztet az olyan támadás is, amely ténylegesen szabálysértést valósít meg. Mindezt az 

ítélkezési gyakorlat is elismeri (BH 1996.70.) A kizárólag szabálysértési alakzattal rendelkező 

cselekményekkel szemben is megilleti a sértett személyt a jogos védelem, azonban az elhárító 

magatartás nem lépheti túl a szabálysértési tényállás kereteit, nem lehet büntetőjogi diszpozícióba 

illő. 384 

A támadás jogtalanságának ismérve objektív, így azon személyek támadása, akiknek 

vonatkozásában bűnösséget kizáró ok áll fenn, úgy mint a gyermek, kóros elmeállapotú, tévedésben 

lévő, illetve gondatlanul vagy vétlenül eljáró személy magatartása is jogtalannak tekintendő. 

Mindaddig amíg törvényi szinten deklarálásra nem került a kitérési kötelezettség elvetése,385 elméleti 
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síkon problémát okozhatott, hogy amennyiben a védőberendezés útján gyakorolt jogos védelmet a 

jogalkalmazói gyakorlat elfogadottnak tekintette volna, mi lenne a megfelelő megítélés az olyan 

esetekben, amikor kitérési kötelezettség terheli a megtámadottat (pl. gyermek vagy tudatzavart 

állapotban lévő), hiszen a védelmi eszköz ezen ismérvek megítélésére képtelen. E kérdés már 

aktualitását vesztette, mivel a 2009. évi LXXX. törvénnyel végrehajtott Btk. módosítás értelmében a 

megtámadottat semmilyen esetben sem terheli kitérési kötelezettség. E törvénymódosítással 

megszüntetésre került az évtizedekig fennálló nulla poena sine lege scripta elvbe ütköző 

jogalkalmazói gyakorlat. 

A jogtalan támadás fogalmi ismérve nem valósul meg abban az esetben, ha a támadónál 

jogellenességet kizáró ok forog fenn.386 Klasszikus példája ennek a német irodalomban gyakorta 

emlegetett Berghütenfall.387 Miután egy hegyi kunyhóba többszöri betörés történt, elhatározta annak 

tulajdonosa, hogy egy önműködő berendezést telepít oly módon, hogy az a hatását akkor fejti ki, 

amikor valaki az ajtót erőszakkal kinyitja. Végül egy hegymászó, menekülve a hóvihar elöl, hogy 

nehogy fagyhalál érje, felnyitja a kunyhó ajtaját és a berendezés által leadott lövedék vállon találta. A 

házikóra felszerelt figyelmeztető táblát nem vette észre, mivel azt a magas hó eltakarta. A 

hegymászónak a tulajdont ért támadása nem volt jogtalan, mivel szükséghelyzetben cselekedett. 

Jogtalan támadás hiányában pedig a védőberendezés telepítőjének javára jogos védelem sem írható. 

A törvényi rendelkezések alapján a támadásnak személy, közérdek vagy javak ellen kell 

irányulnia, ezek képezik a jogilag védett érdekek körét. A javak alatt a büntetőjog mind a tulajdonosi, 

mind pedig a birtokosi jogokat védelmezi. Nem tartoznak a javak fogalma alá a kötelmi jogosultságok, 

így amennyiben valamely személy sikkasztást követ el, azáltal, hogy a megbízási szerződés alapján 

rábízott autót továbbértékesíti, vele szemben jogos védelemre hivatkozva erőszakkal fellépni nem 

lehet. 388  

A védőberendezések alkalmazására leggyakrabban a vagyoni jogok védelme érdekében kerül 

sor, hiszen az élet, testi épség elleni támadások, ahogy azt már kifejtettem, feltételezik annak a 

személynek a jelenlétét, aki ellen a támadás indul, míg a vagyont ért cselekmények esetén a jogtárgy 

sértettje sok esetben nincs jelen. Így abban az esetben, ha a támadás tulajdonosi illetve birtokosi 

jogok ellen irányult – feltéve, hogy a támadó személy tekintetében nem áll fenn jogellenességet 

kizáró ok- és az elhárítás érdekében került védőberendezés alkalmazásra, a támadás, mint a jogos 

védelmi helyzet megállapításának törvényi feltétele, maradéktalanul megvalósul. Természetesen 

azokban a helyzetekben, amikor a védőberendezés támadás hiányában fejti ki hatását a 
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tényállásszerű eredmény bekövetkeztéért a védőberendezés telepítője büntetőjogi felelősséggel 

tartozik. 

 

2. A közvetlenség megvalósulása 

 

A hatályos rendelkezések alapján a jogos védelem megállapításának lehetősége időbeli keretek közé 

van szorítva, így az elhárító magatartás kifejtésének megkezdése csak akkor lehetséges, ha a támadás 

folyamatban van vagy közvetlenül fenyeget. A védőberendezések alkalmazása esetén a közvetlenség 

megállapíthatósága tekintetében az adja látszólag a nehézséget, hogy amikor az eszköz telepítése 

történik jogtalan támadás, illetve azzal fenyegető helyzet még nem áll fenn. Ezen oknál fogva 

utasította vissza több esetben a bíróság a jogos védelem alkalmazásának lehetőségét. 

Mindaddig, amíg védekezés céljából élet kioltására nem alkalmas eszköz kerül telepítésre, de 

támadás hiányában működésbe még nem lépett, így sérelmet nem okozott, önmagában az ilyen 

berendezés felállítása büntetőjogi relevanciával nem bír. Ez az úgynevezett megelőző vagy preventív 

helyzet.389 Ezekben az esetekben a jogos védelem lehetősége fel sem merülhet, hiszen nincsen 

jogtárgy sérelem vagy annak veszélye, illetve nem következett be tényállásszerű eredmény, 

amelynek a jogellenességét vizsgálni kellene. Abban az esetben, ha a felállított berendezés jogtalan 

támadásra reagál, tekintettel a törvényi feltétel meglétére, jogos védelmi helyzet keletkezik. Ez 

esetben felmerülhet a kérdés, hogy a berendezés telepítőjének elhárító cselekménye, amelynek 

kifejtése védőberendezés útján történik, mely időponthoz köthető? 

A védekező személy magatartása ezekben az esetekben két részből tevődik össze: egyfelől az 

önműködő eszköz felállítása, másrészről annak a hatékonnyá válása. Az előbbi fázishoz nem köthető 

a védelmi cselekmény kezdőidőpontja, hiszen akkor még jogtalan támadás hiányában az elhárító 

tevékenység kifejtése el sem kezdődött, így az üzembe helyezés pusztán felkészülés a védelemre, de 

nem maga a védelmi cselekmény kifejtése. A felállításkor nem szükséges vizsgálni, hogy volt-e 

jogtalan támadás folyamatban vagy azzal fenyegető helyzet, mivel ez a momentum előkészület az 

elhárítás kifejtésére. Ahogy azt a német jogirodalomban bemutatott példa érzékelteti: Egy védelmi 

eszköz elhelyezésekor sincs másról szó, mint amikor valamely személy az őt jövőben érhető 

támadástól való félelemben egy paprikasprayt helyez a táskájába.390 Jogos védelmi helyzetről akkor 

beszélhetünk, ha van jogtalan támadás. Amennyiben ez a törvényi feltétel adott és ennek 
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következményeképpen fejti ki hatását a védelmi berendezés, a közvetlenség ismérvének megléte 

egyértelmű.  

Így ahogy az a korábban bemutatott tényállásokból kiderül, minden esetben jogtalan 

támadás indukálta az áram hatásának kifejtését, éppen ezért téves a közvetlenség hiánya miatt 

elvetni jogos védelem alkalmazásának lehetőségét. Az már következő kérdés, hogy egyik esetben 

sem felelt meg az elhárító cselekmény az arányosság követelményének. 

Hazai irodalmunkban az uralkodó nézet szerint is meglévőnek kell tekinti a közvetlenség 

törvényi feltételét a védőberendezés alkalmazása esetén. Belovics Ervin okfejtése szerint: „ Az óvó-

védő berendezések kizárólag akkor lépnek működésbe, amikor a jogtalan támadás már megkezdődik, 

ily módon kifejezetten védelmi funkciót töltenek be. A berendezés telepítése nem más, mint 

felkészülés egy esetleges jogsértésre, és amíg nincs jogtalan támadás az ilyen jellegű eszközök csak 

készültségi állapotban vannak. Az óvó- védőberendezéseket pontosan a jogsértő hozza 

működésbe…”391 Ahogy Újvári Ákos fogalmaz: „mindenképpen elvetendő a jogos védelmi helyzet 

elutasítása a támadás távoli veszélye címén, abban az esetben, ha az adott személy magatartása 

csupán arra irányul, hogy az őt későbbiekben közvetlenül fenyegető támadások elhárítására 

felkészüljön.392 Békés Imre szerint sem helyeselhető az óvóberendezések kategorikus elutasítása, 

indokolva azzal, hogy ezen eszközök akkor lépnek működésbe, amikor a támadás kezdetét veszi.393 A 

német jogirodalomban is az uralkodó nézet szerint a közvetlenség törvényi feltétele megvalósul, 

hiszen a védekezés mindig a támadás hatására kerül kifejtésre, így ütés ütést követ.394 Ameddig a 

támadás befejezetté vagy bevégzetté nem válik, fennáll a jogos védelmi helyzet. Mindez azt is jelenti, 

hogy abban az esetben, ha a védőberendezés akkor lesz aktív amikor a támadás már befejezett, 

időbeli túllépés miatt a jogos védelem megállapításának nincs helye.  

Tekintettel arra, hogy a védelmi eszköz felállítása önmagában az elhárító cselekmény 

megelőző tevékenységeként értékelendő, mivel annak kifejtésére akkor kerül sor, amikor jogtalan 

támadásra reagál a telepített eszköz, így a közvetlenség, mint a jogos védelem 

megállapíthatóságának egyik törvényi feltétele szintén megvalósul. 

 

V. Az elhárító cselekmény 

 

1. A szükségesség törvényi kitétele 
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A 29. § (1) bekezdése alapján a tényállásszerű cselekmény jogellenességének kizárásra akkor kerülhet 

sor, ha az elhárító cselekmény megfelel a szükségesség törvényi követelményének. Védőberendezés 

útján jogos védelem abban az esetben gyakorolható, ha ezen kitétel is megvalósul. Mindehhez 

először tisztázni szükséges, hogy pontosan mely tartalmi kritériumok értendőek e fogalom alatt. 

Hazánkban mindezidáig nem körvonalazódott egységes kép a tekintetben, hogy a 

szükségesség törvényi kitétele milyen fogalmi ismérveket takar. A jogalkalmazói gyakorlat az elhárító 

cselekménnyel szemben az arányosság meglétét helyezi. A Legfelsőbb Bíróság 15. számú irányelve 

rögzíti, hogy az elhárító magatartás nem idézhet elő aránytalanul nagyobb sérelmet, mint amit a 

támadás okozott volna. Ellentmondásos az ítélkezési gyakorlat a szükségesség és arányosság 

egymáshoz való viszonya tekintetében, mivel egyes esetekben e két fogalmat ekvivalensen 

kezeli,395más döntvényekből az a következtetés vonható le, hogy a szükségesség- arányosság két 

különálló kategória.396 Előbbi ismérv azt foglalja magába, hogy egyáltalán létrejött-e jogos védelmi 

helyzet és erre adott pozitív válasz esetén vizsgálandó a proporcionalitás megléte. 

A hazai jogirodalom sem egységes a szükségesség tartalmát illetően. Ennek ellenére a szerzők 

jelentős része a bizonyos mérvű arányosság követelményét a szükségességen belül értelmezi.397 

Eltérés a tekintetben mutatkozik, hogy egyéb fogalmi elemeket is e törvényi kitételhez sorolnak. 

Földvári szerint a szükségesség törvényi feltétele magában foglalja, hogy a támadás ne legyen 

másképpen elhárítható, csak diszpozíciószerű cselekménnyel, valamint az arányosság 

követelményét.398 Belovics szerint az arányosság a szükségességen kívüli elem, mivel a szükségesség 

a támadásra vonatkozik, míg az előbbi a védekező cselekményének határait jelöli ki, ezért a 

határozott normaalkotás jogállami követelményének az felelne meg, ha e kritérium is törvényi 

megfogalmazást nyerne. 399 

 A szükségesség fogalmi ismérvének meghatározásakor irányadónak a szegedi tankönyvben 

írtakat tekintem. Eszerint ezen törvényi kitétel magában foglalja a legenyhébb elhárítási mód 

választásának a követelményét, amennyiben nyilvánvaló, hogy többféle, egyaránt teljes biztonságot 

nyújtó elhárítási mód áll rendelkezésre. Másrészt tartalmazza a bizonyos mérvű arányosság 

betartásának kötelezettségét. 400  Előbbi követelmény is levezethető a jogalkalmazói gyakorlat 

számára irányadó Legfelsőbb Bíróság 15. számú Irányelvéből, mely rögzíti, hogy a szükségesség 

megítélésénél a konkrét veszélyhelyzet felmérése, az egymással szemben álló személyek adottságai, 

fizikai erőfölénye és az ebből fakadó támadási és védekezési lehetőségek alapján kell a helyzetet 

megítélni. A jogos védelem alapgondolatának ellentmondana és joggal való visszaéléshez vezethetne, 
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ha a szükségesség fogalma kizárólag a bizonyos mérvű arányosság követelményében kimerülne. 

Példaként említve előfordulhat olyan helyzet, hogy az adott személyt egy nála jóval gyengébb 

fizikumú gyermek401 késsel, élet ellen fenyegetőzve megtámadja, mellyel szemben az élet kioltása 

formálisan megfelelne az arányosság követelményének, de az adott körülményekből egyértelmű, 

hogy más elhárító eszköz is hatásos lenne. 

A következőkben választ kell adni arra a kérdésre, hogy védőberendezés útján gyakorolt 

elhárító cselekmény esetén is e két tartalmi ismérv képezi-e a szükségesség fogalmát, továbbá, hogy 

mely követelményeknek kell a használónak eleget tenni, hogy e törvényi kitétel megvalósuljon és 

ezáltal cselekményének jogos védelem körében történő minősítése megállapítható legyen. 

 

1.1. A legenyhébb elhárítási mód választásának a követelménye 

 

A szükségesség ezen kitétele akkor megkövetelt, amennyiben többféle, egyaránt teljes biztonságot 

nyújtó elhárítási eszköz áll rendelkezésre. Megítélésekor látszólagos nehézséget az okozhat, hogy a 

védőberendezés felállításának, illetve a készülék jogtalan támadás következtében hatásossá 

válásának az időpontjában szükséges vizsgálni, hogy rendelkezésre állt-e többféle, egyaránt teljes 

biztonságot nyújtó elhárítási eszköz.  

 Tekintettel a védőberendezés útján gyakorolt jogos védelem sajátosságára, nevezetesen, 

hogy az eszköz alkalmazója a jogtalan támadáskor személyesen nincs jelen, így az elhárítás nagyságát 

abban az időpontban megítélni képtelen, több elhárítási mód közüli választás lehetőségével akkor 

élhet, amikor a berendezés installálásra kerül. Ezen időpont azonban a jogos védelem szempontjából 

még relevanciával nem bír, hiszen még sem jogos védelmi helyzet nem keletkezett, sem jogtalan 

támadás nincs folyamatban, tekintve, hogy e sajátos helyzetben a védelmi cselekmény az önműködő 

eszköz útján kerül kifejtésre. Így az eszköz üzembe helyezésekor, mivel ezen cselekmény a 

védekezésre való felkészülésnek tekintendő, így jogtalan támadás hiányában, nem képezheti vizsgálat 

tárgyát, hogy a szükségesség ezen tartalmi ismérve megvalósult-e. 

Következésképpen abban az időpontban, amikor a jogtalan támadás már folyamatban van, 

illetve közvetlenül fenyegető, többféle, egyaránt teljes biztonságot nyújtó elhárítási eszköz már nem 

áll rendelkezésre, így a már felállított készülék tekintendő az egyetlen lehetséges elhárítási módnak. 

Mindebből következik, hogy a védőberendezés útján gyakorolt szembeszállási jog esetén a 

szükségesség törvényi kitétel kimerül a bizonyos mérvű arányosság követelményében. 
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1.2. A bizonyos mérvű arányosság védőberendezés alkalmazása esetén 

 

Védőberendezés telepítése esetén az eszköz létesítésére abban az időpontban kerül sor, amikor még 

nincs jogtalan támadás vagy azzal közvetlenül fenyegető helyzet, így az alkalmazónak ex-ante kell 

megítélnie, hogy olyan védelmi cselekményt válasszon, amely arányos egy jövőbeli, potenciálisan 

bekövetkezhető támadás elhárításával. 

 E körben először felmerülő probléma, hogy a védőberendezés útján gyakorolt szembeszállási 

jog során ugyanazon kitételek alkalmazhatóak-e, mint személyesen gyakorolt védekezés esetén. 

Megítélésem szerint vita tárgyát nem képezheti, hogy személyes jelenlét hiányában kifejtett elhárító 

cselekmény esetén is az arányosság kritériuma tartalmilag megegyezik a már kidolgozott fogalommal. 

Így javak elleni támadást élet kioltásával nem lehet elhárítani. Felmerülhet a kérdés, hogy mindez azt 

is jelenti, hogy élet kioltására alkalmas eszköz nem kerülhet telepítésre? Mi a helyzet abban az 

esetben, ha ilyen eszköz felszerelésre kerül, de a jogtalan támadónak olyan csekély sérülést okoz, 

amely arányban áll a fenyegető támadással?  

 A hazai ítélkezési gyakorlat402 a védekező szándéknak is meghatározó jelentőséget tulajdonít 

melynek következménye, hogy az objektíve arányos cselekmény túllépéssé válik, ha a szándék 

alapján az arányosságot meghaladó bűncselekmény kísérlete állapítható meg, valamint az arányosság 

szempontjából figyelmen kívül marad az olyan sérelem, amelyet a védekező szándéka nem fog át. 

 Megítélésem szerint védőberendezés útján gyakorolt jogos védelem esetén a védekező 

szándékának jelentőséget kell tulajdonítani. Ennek indoka, hogy amennyiben az arányosság vizsgálata 

kizárólag a tárgyi tényezőkre szorítkozna, ebből az következne, hogy az élet kioltására alkalmas 

eszköz által okozott sérülés esetében, amennyiben az arányban áll a javak elleni támadással, a 

szükségesség ismérve megvalósulna. Ilyen hatás kifejtésére is alkalmas eszköz telepítése az 

emberölés nyitott törvényi tényállása folytán már önmagában a 166. § (1) bekezdés előkészületének 

tekintendő, mindaddig amíg a kísérlet megállapításának feltételei nem állnak fent. Így amennyiben a 

jogtalan támadás folyamatban lenne és az okozott sérülés könnyű testi sértésben realizálódna, ahogy 

az az egyik bemutatott jogesetben történt, függetlenül attól, hogy pusztán az elhárító cselekmény 

által okozott sérelem arányban áll a támadással, a berendezés felállítója emberölés kísérlete miatt 

büntetőjogi felelősséggel tartozna. 

  

2. A fejezet összegzése 
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Az előbbiekben vizsgálat tárgyává tett szükségesség, mint az elhárító cselekménnyel szemben a 29. § 

(1) bekezdésében megfogalmazott törvényi feltétel nem személyesen gyakorolt jogtalan támadással 

szembeni védelem esetén is megvalósul. Ezen ismérv, tekintve hogy a támadás időpontjában a 

telepített eszköz az egyetlen rendelkezésre álló, kimerül a bizonyos mérvű arányosság fogalmában. 

Ekörben - csakúgy, ahogy személyesen gyakorolt védelmi magatartás esetén- nehézséget annak 

megítélése okoz, hogy a tisztán javak ellen irányuló támadás esetén, milyen elhárítás arányos. 

Tekintettel arra, hogy élet kioltására alkalmas eszköz telepítése kimerítené az emberölés 

előkészületét, így ilyen berendezés alkalmazása kizárt, akkor is ha az általa okozott sérülés arányban 

áll a javak elleni támadással. 

 Bízom abban, hogy az egyes törvényi fogalmak részletezésével sikerült bizonyítanom, a 

fejezet elején tett, az irodalom által is képviselt kiinduló gondolat helytállóságát, nevezetesen, hogy 

az előzetesen telepített védelmi eszköz útján gyakorolt jogos védelemnek sincsenek törvényben 

meghatározott többletfeltételei a személyesen gyakorolthoz képest. 403  Mindebből kétirányú 

következtetés vonható le: a restriktív bírói gyakorlat szemben állt a Btk.- ban foglalt 

rendelkezésekkel,404 másrészt a problémakör jogalkalmazó általi megoldása szükségtelen. Egyetértve 

Nagy Ferenc,405 Újvári406 által megfogalmazott álláspontokkal, magam is úgy gondolom, hogy a 

védelmi berendezés útján gyakorolható szembeszállási jog kérdéskörét a jogalkalmazói gyakorlatra 

kellene bízni. E fejezetben megfogalmazott törvényi feltételek meglétének bizonyításával az volt a 

célom, hogy rávilágítsak arra, hogy a jogi szabályozás a problémakör megoldására adott, mindezek 

alapján véleményem szerint a judikatúra álláspontjának felülvizsgálatára van szükség.  

 

VI. A túllépés jogi minősítése 

 

Ahogy az a hazánkban előforduló jogesetekből is látható, leggyakrabban javak védelme érdekében 

kerül sor önműködő eszköz alkalmazására. Az esetek nagy részében a létesített berendezés a támadó 

halálát okozza, éppen ezért a túllépés folytán a jogos védelem rendelkezései elvetendőek. 

Személyesen gyakorolt jogos védelem során, szubjektív büntethetőségi akadály megléte esetén, így 

amennyiben az ijedtség, menthető felindulás kizárta vagy korlátozta az elhárítás szükséges 

mértékének felismerésében a megtámadott személyt, a hatályos törvényi szabályozás értelmében, az 

elkövető nem büntethető. Nyilvánvalóan ezen rendelkezések alkalmazása a védőberendezés útján 

gyakorolt elhárító cselekmény esetén kizárt, tekintve, hogy a jogtalan támadás időpontjában 
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személyes jelenlét hiányában az eszköz alkalmazójának nincsen szubjektív viszonyulása a védelmi 

magatartáshoz, így a túllépés miatt a tényállásszerű eredmény alapján a büntetőjogi felelősség 

megállapításra kerülhet.  

Úgy gondolom, hogy e körben egy, a multikulturalizmus hatásaként indukált sajátos 

problémával is szembe kell nézni. A demokratikus berendezkedésű államokban mára elfogadottá vált 

az eltérő vallási, etnikai sajátosságokat hordozó kultúrák, valamint az ezekhez tatozó egyének 

elfogadása. Minderre garanciát az államok alkotmányában foglalt alapjogi rendszere nyújtja. 

Felmerülhet azonban a kérdés, hogy egy, a multikulturalizmust respektáló állam a jogalkotás, illetve a 

jogalkalmazás útján miképpen tudja kezelni azon problémákat, amelyek az eltérő kultúrkörből 

származó egyének együttéléséből adódnak? Vajon elfogadhatja-e egy büntetőbíró, amikor a férj arra 

hivatkozik, hogy feleségét azért ölte meg, mert őt megcsalta és e cselekmény megengedett abban a 

kultúrkörben, amelyből ők származnak? Mentesülhet-e az erőszakos közösülés büntetőjogi 

felelőssége alól a férfi arra hivatkozással, hogy úgy gondolta, a cselekménye megfelel azon kultúrkör 

által elfogadott vallási, jogi normáknak, melyhez ő is tartozik.407       

E problémakör relevanciával bír a témám szempontjából is. Felmerülhet a kérdés, hogy a 

túllépés és ezzel együtt a büntetőjogi felelősség megállapítható-e abban az esetben, ha például egy 

angolszász kultúrkörből származó személy, hagyatkozva a számára évtizedekig meghatározó 

jogtudatra, úgy gondolja, hogy a self-defense 408  jegyében a tulajdon védelme érdekében az 

emberölés is megengedett és ennek jegyében olyan védelmi eszközt hoz létre, amelynek hatása 

következtében a támadó életét veszti.409  

 

1. A túllépés megítélésének lehetősége a magyar büntetőjog alapján 

 

E gyakorlatban jelentkező probléma felveti a kérdést, hogy a hatályos büntetőjog, illetve 

dogmatikai rendszer alapján fennáll-e a lehetősége a büntetőjogi felelősség kizárásának, illetve a 

felelősség mértékének enyhítésének abban az esetben, ha a jogos védelem túllépés miatt elvetésre 

kerülne és a védőberendezést alkalmazó személy olyan jogi környezetben nőtt fel, ahol megengedett 

a javak elleni támadás emberi élet kioltásával való elhárítása.  
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   E kérdés megválaszolásához először a szándékosság fogalmi elemeiből kell kiindulni. „A 

szándékosság kettős helyéről szóló tan”410 értelmében a szándékosság mint szubjektív tényállási elem 

a tényállásszerűség és a bűnösség alkotóeleme is. Ezen ismérv nem csak a tényszándékot foglalja 

magába, hanem hozzátartozik a cselekmény társadalomra veszélyességének tudata is. 

 A társadalomra veszélyesség a bűncselekmény törvényi fogalmának alkotórésze, mely szovjet 

hatásra már az 1950. évi II. törvényben (Btá.) megjelent. A hatályos büntetőkódexünk alapján a 

társadalomra veszélyességben való tévedés, amennyiben az alapos okból származik a büntetőjogi 

felelősség kizárásához vezet. Mindebből következik, hogy a társadalomra veszélyesség tudatának 

hiánya a szándékosság síkján zárja ki a bűnösséget, amennyiben csupán a tényszándék alkotná a 

szándékosságot, nem lenne a bűncselekmény fogalmának egyetlen olyan ismérve sem, amelyet e 

tévedés kizárna és így formálisan a cselekményt bűncselekménynek kellene tekinteni.411 

 Társadalomra veszélyesség tudata akkor adott, ha az elkövető szándéka átfogja a 

cselekménye materiális veszélyességét, (büntető) jogellenességét, egyébként tilalmazott voltát. Nem 

feltétel, hogy az elkövető tisztában legyen a büntetőjogi szabállyal, már az is elegendő, ha 

cselekménye erkölcstelen, társadalom által elvetendőnek tartott voltát ismeri.412 Tekintettel arra, 

hogy a tények tudata rendszerint a társadalomra veszélyesség tudatát is közvetíti, csak kivételes 

esetekben kerül sor e feltétel hiánya miatt a büntetőjogi felelősség kizárására. Így a vélt jogos 

védelem, vélt végszükség esetén, amennyiben keretdiszpozíciót kitöltő jogági szabályban áll a 

tévedés, ekörbe tartozik, ha az elkövető az arra jogosult szervtől hibás tájékoztatást kap.413 

 

1.1. A vélt jogos védelem esetkörei 

 

Témám szempontjából a vélt jogos védelem tekintendő relevánsnak, melyről akkor beszélhetünk, ha 

az elkövető tévesen feltételezi, hogy ellene jogtalan támadást indítottak, illetve téved az elhárító 

cselekmény szükségességének, azon belül is az arányosság kérdésében. E körbe sorolandó továbbá, 

ha a védelmi cselekményt kifejtő személy nem tud arról, hogy az ellene támadó vonatkozásában 

valamely jogellenességet kizáró ok áll fent, így például, hogy e személy végszükségi helyzetben 

cselekedett.414 A már említett gyakorlati példában a tévedés az arányosságban merül ki, azáltal, hogy 

a védőberendezés alkalmazója eltérő jogtudatából adódóan tévesen feltételezi, hogy a vagyon elleni 

támadások esetén elhárító cselekményként emberölés is megengedett. A következőkben 

megválaszolásra váró kérdés, hogy e cselekmény a magyar büntetőjogi szabályok alapján miképpen 
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ítélendő meg. Ennek megállapításához először azt szükséges eldönteni, hogy a vélt jogos védelem, 

melynek egyik esetét meríti ki az említett példa, a tévedés mely rendelkezései alapján ítélendő meg. 

E kérdés megválaszolása azért bír jelentőséggel, mivel ahhoz, hogy a szándékosság valamely fogalmi 

elemének hiánya és ezáltal a bűnösség kizárása megállapítást nyerjen, az elkövetőnek eltérő 

kritériumoknak kell megfelelnie. Így a ténybeli tévedés konstatálásához elegendő, hogy az elkövető 

elkövetéskor fennálló valamely olyan tényről nem tudott, amelyet a szándékosságának át kellett 

fognia. Míg a társadalomra veszélyességben való tévedés esetén a büntetőjogi felelősség kizárása 

csak akkor állapítható meg, ha e tévedésre alapos ok vezette az elkövetőt. 

 A hazai szakirodalomban vitatott, hogy a putatív jogos védelem a tévedés mely rendelkezései 

alapján ítélendő meg. Tokaji Géza és Nagy Ferenc szerint, amennyiben egy személy a jogos védelem 

valamely törvényi rendelkezésének meglétében téved, így tehát vélt jogos védelemben cselekszik, a 

jog az elkövető javára írja azt, amit tévesen feltételezett. Az ilyen keretek között diszpozíciószerű 

magatartást tanúsító személy a cselekménye társadalomra veszélyességében téved. 415  Ezzel 

ellentétes véleményt képviselő más szerzők, így Földvári és Újvári416 a jogos védelmi helyzet 

fennállásának téves feltételezését a ténybeli tévedésre vonatkozó rendelkezések alapján tartják 

szükségesnek megítélni. Indokolva az álláspontot azzal, hogy társadalomra veszélyességben való 

tévedés esetén az elkövető ismeri a tényeket, de azokból téves következtetéseket von le,417 így 

például azt feltételezi, hogy cselekménye valamely jogellenességet kizáró ok folytán megengedett. 

Önmagában az, hogy valaki abban téved, hogy fennáll-e jogos védelmi helyzet, ténybeli tévedés, 

ugyanis, hogy valakit ért-e jogtalan támadás vagy sem, az tény.418 Hasonlóképpen érvel Újvári is, aki 

szerint „a vélt jogos védelmi helyzetben lévő legfeljebb a tény(ek) helytelen felismerése után von le 

téves következtetéseket cselekménye társadalomra veszélyessége tekintetében, de ezt a 

következtetést megelőzi ténybeli tévedése. Ha az ilyen jellegű tévedést nem tekintenénk ténybelinek, 

akkor eljuthatnánk oda, hogy végső soron minden egyes tévedés a cselekmény társadalomra 

veszélyességét érinti419”- fogalmaz Újvári. A szerző a vélt jogos védelmi helyzet ténybeli tévedés 

körében való megítélését azért is tartja indokolhatónak, mivel ez esetben nem lenne szükség arra, 

hogy a tévedés alapos okra legyen visszavezethető. Viszont ha a ténybeli tévedésre a gondatlansága 

vezetne, a 27. § (3) bekezdése értelmében a tényállásszerű eredmény gondatlan alakzatát kell 

megállapítani.420 

 Megítélésem szerint a vélt jogos védelem a már említett három eltérő esetkörben áll fent, 

így, ha az elkövető tévesen azt feltételezi, hogy ellene támadás van folyamatban, továbbá, ha jogos 
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védelmi helyzet fennáll, de a tévedés az arányosság megítélésében realizálódik, illetve harmadik 

esetkörben, amennyiben a támadás jogtalanságának ismérvében áll a tévedés. Tekintve a putatív 

jogos védelem ezen komplexitására, az egyes esetekben e tévedésnek más szabályai alkalmazandóak. 

Részben egyetértve a fentebb ismertetett álláspontokkal, abban az esetben, ha a későbbi 

sértett az elkövető cselekményét tévesen támadásként értékelte, a ténybeli tévedésre vonatkozó 

rendelkezések az irányadóak. Mindez azzal indokolható, hogy a 27. § (1) bekezdése akkor 

alkalmazható, ha a tévedés olyan tények vonatkozásában áll fent, amelyet a szándékosságnak át kell 

fognia. Egy személy cselekményének támadáskénti értékelése esetén a tévedés minden esetben 

valamely objektív tényállási elem vélt feltevésében realizálódik, ezen elemeket pedig a 

szándékosságnak át kell fognia. Fennállhat tévedés az elkövetési tárgy viszonylatában, így például egy 

vadász az erdőben lövését egy őzbakra célozza, de a lövés hatókörében lévő személy a fák sűrűsége 

folytán nem látta az állatot, így tévesen azt gondolta, hogy a lövés ellene irányul, melynek 

következtében fegyvert rántott és lelőtte a vadászt. Objektív tényállási elemben való tévedés az 

elkövetési eszközben való tévedés is, így a klasszikus példa, hogy valaki ijesztés céljából másik 

személy homlokához egy játék pisztolyt szegez, aki ezt valódinak vélve késsel megöli az ellene vélt 

támadót. Megítélésem szerint amennyiben tehát a tévedés egy másik személy cselekményének 

támadáskénti értékelésében áll, a ténybeli tévedés szabályai alkalmazandóak, hiszen ezen 

szituációkban az elkövető valamely objektív tényállási elem meglétét feltételezi tévesen és ezáltal a 

tényszándék hiányában a bűnösség megállapítása kizárt. Amennyiben e tévedést gondatlanság 

okozta, a 27. § (3) bekezdése irányadó. 

Más a helyzet azon esetekben, amikor a tévedés a támadás jogtalanságának ismérvében 

realizálódik. Így például a sértett egy medve támadása elől menekülve az erdőben található egyetlen 

kunyhó ablakait fahusángokkal próbálja meg betörni, minek hallatán a tulajdonos a jogtalan 

támadónak vélt személyt egy deszkával megüti, aki ennek következtében 8 napon túl gyógyuló 

sérülést szenved. Ez esetben kérdés, hogy a tévedés mely rendelkezései alkalmazhatóak az elhárító 

magatartást kifejtő személy cselekménye vonatkozásában? Újvári Ákos szerint amennyiben 

végszükségben cselekvővel szemben álló sértettnek nincs tudomása a szükséghelyzetről, tévedése 

ténybeli alapokon nyugszik, mivel a végszükségi helyzetet megalapozó tényekről nem tud, és ebből 

következően feltételezi tévesen az ellene irányuló támadás jogtalanságát.421 

Megítélésem szerint a vélt jogos védelem ezen esetkörének a megítélése nem a ténybeli, 

hanem a társadalomra veszélyességben való tévedés körében lehetséges. Jelen esetben -a korábbi 

argumentációhoz hasonlóan- kiindulópontnak azt kell tekinteni, hogy a tévedés előbbi formája 

esetén a téves feltételezésnek valamely objektív tényállási elemben kell realizálódnia. A jogtalanság 
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ismérvének téves feltételezése esetén a vélt jogos védelmi helyzetben lévő szándéka mindezen 

elemeket átfogja. Az igaz, hogy egyéb, az eset megítélése szempontjából jelentős tényekről nem tud, 

de az, hogy a támadó személy vonatkozásában jogellenességet kizáró ok fennáll-e vagy sem a 

tényszándék megítélése szempontjából irreleváns. A szándékosság megállapításának másik fogalmi 

eleme a társadalomra veszélyesség tudata, így ha ennek hiánya állapítandó meg, a bűnösség 

kizárásra kerül.422 E célt szolgálja a társadalomra veszélyességben való tévedés jogintézménye. Az 

előbbi jogesetben a megtámadott személy a támadás jogtalanságának ismérvében téved. Ebből 

következően tévesen azt gondolja, hogy  magatartása nem áll szemben a jogrenddel, hiszen az őt 

megillető védekezési jogával él. További vizsgálatra az szorul, hogy ezen tévedésre alapos ok vezette-

e vagy az elkövető gondatlansága és ennek függvényében alakulhat a büntetőjogi felelősség 

megállapítása. 

 

1.1.1 Az eltérő kultúrkör, mint a társadalomra veszélyességben való tévedés oka 

 

A vélt jogos védelem harmadik problémaköre a témám szempontjából is különös jelentőséggel bíró 

arányosság kérdésének megítélése. A már említett gyakorlati példával kívánok rávilágítani azon 

tényre, hogy lehetnek olyan esetek, amikor az arányosság túllépése tévedésben realizálódik, így az 

ijedtség, menthető felindulás hiányában is elméletben adott lehet a lehetőség a büntetőjogi 

felelősség kizárására, illetve a realizált deliktum gondatlan változatának megállapítására.  

Egy teljesen eltérő kultúrkörből származó egyén, hagyatkozva azon jogtudatra, amely 

számára évtizedekig meghatározó volt, úgy gondolja, hogy az emberi élet kioltása arányban áll a 

javak elleni támadással, azt feltételezi tévesen, hogy a cselekménye nem sérti a jogrendet, nem áll 

szemben erkölcsi szabályokkal, így tehát közvetlenül a társadalomra veszélyesség tudatában, mint a 

szándékosság fogalmi elemben téved. Mindezen tévedés realizálódik a vélt jogos védelemben, hiszen 

a cselekmény a védekezés túllépéseként értékelendő. A büntetőjogi felelősség kizárásához ez 

esetben is csak akkor van lehetőség, ha a tévedés alapos okból származott, mely példánkból kiindulva 

nehezen bizonyítható, míg a gondatlanság annál inkább, hiszen adott esetben tájékoztatást más 

személyektől vagy hatóságtól kérhetett volna. Szükségesnek tatom kiemelni, hogy azon egyének, 

akiknek a tudata, minimális szinten de átfogja a cselekményük társadalom vagy adott esetben 

jogalkotó általi „rosszallását”, a tévedés ezen formájára nem hivatkozhatnak. 

 

VII. A jogtalan támadó sértő eredményt átfogó tudatának jelentősége  
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Témám szempontjából még egy kérdés vár megválaszolásra: büntetőjogilag milyen relevanciával bír 

azon tény, hogy az önműködő eszköz alkalmazója előzetesen, egy jelzés elhelyezésével, mely adott 

esetben lehet egy tábla is, gondoskodott arról, hogy a veszélyforrásra a jogtalan támadó figyelmét 

felhívja, így annak tudata átfogta a sérülés bekövetkeztének reális lehetőségét. A következőkben, 

támaszkodva a német irodalomban uralkodó nézet elképzeléseire,423 azt fogom bemutatni, hogy a 

sértetti közrehatás bűncselekménytani szempontból mely síkon és milyen mértékben lehet hatással a 

védőberendezés alkalmazójának büntetőjogi felelősségére, illetőleg annak megállapítása esetén a 

büntetés mértékére.  

Védelmi cél érdekében működtetett eszköz által okozott sérelem két feltétel 

bekövetkeztének a függvénye: egyrészt az alkalmazó személynek üzemképes állapotba kell hozni a 

berendezést, mely - ahogy már korábban is kifejtettem- az elhárító cselekmény „kvázi” 

előkészületének tekintendő. Önmagában ez azonban még nem vezetne sértő eredmény 

bekövetkezéséhez, ahhoz szükségeltetik továbbá a jogtalan támadás, amely hatására az eszköz 

működésbe lép. Következésképpen a bekövetkező sérelem két különböző személy által kifejtett 

cselekmény együttes eredménye. Kérdéses, hogy e konjunktivitás milyen hatással van az okozati 

összefüggés megítélésére. 

 A conditio sine qua non elvéből kiindulva, melynek értelmében minden előzmény oka az 

eredménynek, az okozati összefüggés megállapítható, hiszen a feltételek egyenértékűsége elvének 

formuláját alkalmazva, amennyiben a berendezés létrehozója nem installálta volna az eszközt, a 

sérelem nem következett volna be. Így az okozati összefüggés ténye adott. Ennek ellenére egyes 

esetekben ezen ontológiai ismérv önmagában nem elég az eredményért való objektív felelősség 

megállapításához, hanem szükséges az is, hogy az objektíve beszámítható legyen.424 

 A következőkben arra a kérdésre keresem a választ, hogy amennyiben a jogtalan támadó a 

figyelmeztető jelzés ellenére, tudatában annak hogy őt sérülés érheti, nem hagy fel a 

cselekményével, a sértő eredmény a védekező személynek objektíve beszámítható-e. Először az 

objektív beszámítás tanának a német dogmatikában kikristályosodott kritériumait, ezen elmélet okait 

és a felelősségre gyakorolt hatását fogom prezentálni. Elöljáróban szükségesnek tartom leszögezni, 

hogy még nem beszélhetünk egységes nézetről, vitatott a kritériumok száma, azok tartalma, 

egymáshoz való viszonya, ennek ellenére az elmélet kiindulópontja, megállapíthatóság legfőbb 

feltételei vonatkozásában egység mutatkozik.425 
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1. Az objektív beszámítás tana 

 

A conditio sine qua non klauzula azzal, hogy oknak az eredmény minden olyan előzményét tekintette, 

amely nélkül az nem jött létre, túlságosan tág, lényegében határtalan kereteket teremtett, melyből 

egyedül ezen elméletre hagyatkozva az is következhetett, hogy az elkövető cselekményéért annak 

szülei is felelősek, hiszen ha nem fogan meg, nem következik be az eredmény. Ennek ellenére ezen 

elmélet mindmáig jogosultsággal rendelkezik, hiszen a tényállásszerű eredmény büntetőjogi 

beszámításának szükséges, de nem elegendő feltétele, azonban az okozatosságot, mint ontológiai 

jelenséget kimeríti.426 

Az okozatosság meglétének behatárolására az okkiválasztó elméletek törekedtek, melyek 

igyekeztek meghatározni azon okokat, amelyeket a kauzalitás megállapításakor figyelembe kell venni. 

Leginkább elterjedt elmélet az adekvát kauzalitás teoriája volt, amelynek értelmében csak azon 

előzmény tekintendő az eredmény okának, amely tipikus (adekvát), az általános élettapasztalat 

szerint ahhoz az eredményhez vezet. Így mindazon eredményeket, amelyek bekövetkezte 

lényegében a szerencsén múlik, előreláthatóság hiányában kizár az okozatosságból. Mindennek 

hátterében az húzódik,427 hogy egy előre nem látható eredmény nem lehet a büntetőjogi felelősségre 

vonás alapja, mellyel azonban az okozatosság ontológiai ismérvébe szubjektív elemeket kever, hiszen 

önmagában az, hogy az eredményt előreláthatta-e vagy sem, nagymértékben függ az egyén 

tudatától, így  továbbiakban nyitva maradt a kérdés, mely esetekben lehet az előreláthatóságot 

megállapítani.428 

Az adekvát kauzalitás elméletének ezen tisztázatlanságát küszöböli ki a relevancia tan, mely 

jelentős előrelépést mutat a tekintetben, hogy az okozatosság objektív meglétén felül egyéb 

feltételek szükségesek az eredményért való felelősség megállapításához. Így, ezen elmélet 

jelentősége abban áll, hogy - ellentétben az adekvát kauzalitás tanával- az okozatosságot tisztán 

objektív alapon kezeli, és amennyiben ez a feltételek egyenértékűségének formuláját alkalmazva 

adott, vizsgálni szükséges, hogy tényállástanilag releváns-e az eredmény. 

E teória nóvumát veszi figyelembe az objektív beszámítás tana, azáltal, hogy a kauzalitás 

meglétét szintén a conditio formulával teszi vizsgálat tárgyává, viszont az adekvát tan által az 

előreláthatóság problémáján keresztül nyitva hagyott kérdésre a beszámításnak az objektív tényállási 

oldalra vonatkoztatásával nyújt választ. Azon állítás, miszerint az okok közül azt kell figyelembe venni, 

amelyet az elkövető előre láthatott, nem határozza meg azon kritériumokat, amelyek alapján ezen 
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feltétel megléte vizsgálható. Az előreláthatóság megítélése teljesen szubjektív, hiszen az az egyénnek 

a cselekményéhez viszonyuló pszichés helyzetének a függvénye, amely a büntetőjogban a bűnösség 

fogalmán belül jut értékeléshez. A következőkben a német irodalomban gyakran emlegetett példa 

alapján kívánom érzékeltetni, hogy létezik olyan, büntetőjog szempontjából releváns eset, melynél a 

pszichés viszonynak már akkor jelentőséget kell tulajdonítani, amikor a bűnösség vizsgálatára még 

sor sem kerül. 

Így abban az esetben, ha valaki vihar esetén annak a reményében viszi a másikat az erdőbe, 

hogy ő ott villámcsapás következtében meghal és végül ezen eredmény be is következik.429 

Amennyiben a conditio sine qua non formula alapján az okozati összefüggés megállapítható, kérdéses 

lehet, hogy mi alapján zárható ki az eredményért való felelősség? Ebben az esetben Welzel430 a 

szándékosság hiánya miatt zárná ki, érvelve azzal, hogy ez esetben a személynek a tudata inkább egy 

remény vagy óhaj, nincs tényleges akarata. Ez azonban nem meggyőző érvelés, hiszen jelen esetben 

az egyenes szándék minden további nélkül megállapítást nyerne. A példa jól érzékelteti, hogy nem 

elegendő az elkövetési magatartás és az eredmény közti okozati összefüggés megléte az objektív 

oldal megvalósulásához, hiszen előfordulhat olyan eset, amikor a büntetőjogi felelősség 

megállapítása a véletlenen múlna, tekintve, hogy a szubjektív oldalon a szándék megállapítható. 

A probléma ugyanaz a következő esetben is: A emberölési szándékkal B-re lő, aki ennek 

következtében sérülést szenved, majd kórházba kerül és az ott kitört tűzben meghal.431 Az emberölés 

kísérlete egyértelmű megállapítást nyerhet, de a sértő eredmény bekövetkeztéért dogmatikailag 

milyen kategória alapján zárható ki a felelősség. Jelen esetben még az előzőekhez hasonló 

argumentációval sem lehetne kísérletezni, hiszen az emberölésre irányuló egyenes szándék 

egyértelműen bizonyítható, de az merő véletlen, hogy a sértő eredmény egy később csatlakozó ok 

folytán következett be, így a eredmény nem tekinthető az elkövető „saját művének”, vagyis az 

okozati összefüggés megléte ellenére az eredményért való felelősség nem állapítható meg. 

Ehhez hasonló esetekben is fellépő probléma megoldása a beszámítás vizsgálatával 

történhet. Minden beszámítás tan alapja annak a belátása, hogy a büntetőjog egyértelmű 

szankcióival nem csak az ok és hatás kapcsolatának tulajdonít jelentőséget, hanem mindenekelőtt az 

a kérdés is lényeges, hogy a társadalmilag káros eredmény az emberi teljesítménylehetőségek 

figyelembevételével az elkövetőnek sajátjaként beszámítható-e.432 Az elmélet „objektív” jelzője 

onnan ered, hogy a beszámítás hiánya jelen esetben objektív tényállási elemek szintjén kerül 

megállapításra, hiszen az eredményért való felelősséget zárja ki. Ezen elmélet elfogadásával az 

okozati összefüggés és az eredmény közé kerül beépítésre olyan közbenső elem, amelynek meg nem 
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léte esetén az eredményért való felelősség kizárásra kerül, melynek következtében a cselekmény 

tényállásszerűség hiánya miatt nem bűncselekmény. Mindezzel dogmatikailag indokolhatóvá válik 

minden olyan esetben a felelősség kizárása, amikor a sértő eredmény bekövetkezte a véletlenen 

múlik. 

A továbbiakban magyarázatra szorul, hogy jelen esetben, az objektív oldalon pontosan mit 

takar a beszámítás fogalma, illetve annak hiánya mely esetekben konstatálható. Amennyiben a 

conditio sine qua non formula alapján az okozati összefüggés megállapítható, annak a vizsgálata, 

hogy az eredmény a cselekvő személynek sajátjaként beszámítható-e, kétlépcsős vizsgálatot tesz 

szükségessé: egyrészt a cselekménynek jogilag releváns veszélyt433 kell előidéznie és e veszélynek kell 

a tényállásszerű eredményben realizálódnia. Roxin ezzel szemben e két fogalmi feltételen túl azt is 

szükségesnek tartja vizsgálni, hogy a jogilag releváns veszély a büntetőjogi norma védelmi körébe 

esik-e.434 Más szerzők, ezen kritériumot nem a beszámítás fogalmába építik be, hanem amennyiben a 

veszély a büntetőjogi norma védelmi körén kívül esik, a jogilag releváns rizikó, mint az objektív 

beszámítás egyik fogalmi feltétele, nem állapítható meg.435 Tekintettel arra, hogy az objektív 

beszámítás tanát képező kritériumok, azok száma, egymáshoz való viszonya a német dogmatikában 

az egyik legvitatottabb terület, így az alábbiakban azon esetkör bemutatására törekszem, amely 

egységesen elfogadott és témám szempontjából is relevanciával bír. Ez nem más, mint a saját 

felelősségre történő önveszélyeztetés, önokozás, mint az objektív beszámíthatóság hiányának 

esetköre. 

 

1.2 Az önveszélyeztetés, önokozás mint objektív beszámítást kizáró ok 

 

Az eredményért való beszámítás nem valósul meg, ha a sértettnek a  jogilag releváns veszély 

ismeretében kifejtett magatartásának a következménye a tényállásszerű eredmény. Ennek indoka 

abban áll, hogy amennyiben egy személy a veszély tudatában, saját elhatározásból kifejtett 

cselekménye vezet az eredményhez, az a büntetőjogi norma védelmi körén kívül esik, hiszen az egyes 

tényállások, például testi sértés, emberölés jogi tárgya más élete, testi épsége, egészsége, az 

önokozás a büntetőjog szempontjából irreleváns. Mindebből következik, hogy az a személy, aki 

közrehatott abban, hogy a sértett kizárólag saját akaratából, a veszély ismeretében a kockázatnak 

magát kitegye, a bekövetkező sértő eredményért felelőséggel nem tartozik. A német büntetőjogban 

az öngyilkosságban közreműködés nem bűncselekmény, így ha egy súlyosabb cselekményben 
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közrehatás nem büntetendő, az enyhébb cselekményben való sem lehet az (argumentum a maiore 

ad minus).436 

Példaként álljon itt a német irodalomban gyakran emlegetett eset: „A” „B”-nek saját 

használatra adott heroint, amelynek veszélyességéről mindketten tudtak. B beadta magának az 

anyagot, melynek következtében meghalt. Kérdés ez esetben A-nak van-e felelőssége a sértő 

eredmény vonatkozásában? A bíróság indoklása szerint a gondatlan emberölés megállapítást 

nyerhet, akkor,ha tudta, illetve számolhatott azzal, hogy a heroin függő az adagot beadja és ha az 

átadott anyag veszélyességéről tudott vagy tudnia kellett volna.437 Később előforduló hasonló 

esetekben a bíróság már változtatott álláspontján és kimondta, hogy az önokozásban való bármiféle 

módon közreműködő személy, így aki támogatást nyújt, lehetővé teszi a cselekményt vagy 

kezdeményezi, nem felel testi sértés vagy emberölés miatt, mivel a sértett saját felelősségére 

kifejtett magatartása sem értékelendő ezen tényállások körében.438 

A közreható személy vonatkozásában az eredményért való felelősség abban az esetben már 

megállapítást nyerhet, ha a veszély tekintetében az ő tudata meghaladja a saját felelősségére 

cselekvő sértett tudatát, hiszen ez utóbbi személy ebben az esetben nem a tényleges veszély 

ismeretében cselekszik. Így például, ha az orvos a heroin függő páciensének olyan helyettesítő 

kábítószert ad, amelynek gyakori bevétele folytán szintén függő lesz, de ezen veszélyes hatásáról a 

beteg nem tudott, az orvosnak az eredmény betudható, habár a sértett saját felelősségére 

cselekedett, de a tudata nem fogta át a másik anyagban rejlő veszélyt.439 

Azon személyek vonatkozásában, akiknél életkoruknál vagy elmeállapotuk folytán 

bűnösséget kizáró ok áll fenn - hazai terminus technicussal élve- beszámítási képességük hiánya miatt 

nem beszélhetünk arról, hogy saját felelősségre, a veszély tudatában cselekedtek. Minden más 

esetben, a veszély létrehozásában vagy a sértő eredmény bekövetkeztében közreható, közreműködő 

személy, tekintve, hogy az eredmény a sértettnek a kockázat tudatában kifejtett cselekményének 

következménye, beszámíthatóság hiányában nem felel.440 
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1.2.1. Az eredmény, mint a jogtalan támadó veszély ismeretében kifejtett magatartásának 

következménye 

 

Az objektív beszámítás tanának részletes ismertetésével az volt a célom, hogy felvázoljam azt a 

dogmatikai hátteret, amellyel indokolható a német jogirodalomban az utóbbi évtizedben az anticipált 

jogos védelem körében megjelent tanulmányokban írtak alapján kirajzolódó új tendencia, miszerint a 

tényállásszerűség hiánya miatt a büntetőjogi felelősség kizárása megállapítást nyerhet abban az 

esetben, ha a jogtalan támadó személy tudatában volt a támadása következtében vállalt veszélynek. 

A következőkben a német jogirodalomban e körben megjelent álláspontok bemutatására törekszem, 

mellyel választ kívánok adni arra a kérdésre, hogy a gyakorlatban mely esetekben valósulhat meg, 

hogy a jogtalan támadó személy tudata ugyanolyan mértékben kiterjed az eredményre, mint a 

készülék berendezőé. Kizárólag e pszichés viszony megléte esetén beszélhetünk arról, hogy a sértett 

(jelen esetben a támadó) saját felelősségére, a kockázatot ismerve cselekedett, következésképpen az 

eredmény a védekező személynek nem beszámítható. 

Egy 1998-ban, az anticipált jogos védelem körében megjelent tanulmányban441 felvetődött a 

kérdés, hogy a védőberendezés által okozott sérelem vonatkozásában a védekező személy 

felelőssége megállapítható-e. Ennek megítélése során jelentőséggel bír, hogy a támadó által a veszély 

felismerhető volt-e vagy sem.  Abban az esetben, ha a támadó előre láthatta a magatartásának 

következményét, a bekövetkezett sérülés saját felelősségre történt. Továbbiakban megválaszolásra 

váró kérdés, hogy mely esetekben állapítható meg, hogy a védelmi eszköz felismerhető volt. 

Schlüchter szerint ehhez három feltételnek kell teljesülnie. Első lépcsőben a veszélyre figyelmeztető 

táblát kell elhelyezni, annak érdekében, hogy ezáltal a kevésbé erőteljes támadásokat el lehessen 

kerülni. Második lépcsőként szimbólumok, illetve akusztikus figyelmeztetések is szükségesek, hogy 

gyermekek, külföldi személyek, illetve azok, akik a védőberendezés körében tartózkodhatnak, a 

veszélyforrásról értesüljenek. Harmadik lépcsőben mechanikus akadályok, mint például kerítés 

kiépítése is szükséges. Ha mindezek ellenére a támadó továbbra sem hagy fel a cselekményével, az a 

veszély ismeretében, saját felelősségére hozott döntése, amelybe a védekező közrehatása nem 

büntethető. 

Hasonlóképpen vélekedik Erb is. Ha a támadó a teljes egészében felismert veszélynek kiteszi 

magát és ennek következtében sérülést szenved, az a saját felelősségére történt önveszély okozás, 

amely a felelősséget a tényállásszerűség szintjén zárja ki. Állítását az alábbi párhuzammal illusztrálja: 

abban az esetben, ha valaki a védelmi eszköz veszélyének ismeretében kockázatnak teszi ki magát, 
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ugyanúgy cselekszik, mint az, aki az állatkertben bátorságpróba céljából oroszlánok közé megy. A 

beszámítás szempontjából nincs különbség aközött, hogy a veszély abból adódik, hogy a berendezés 

védelmi célt szolgál vagy pedig egyéb okokból. Önmagában egy figyelmeztető tábla nem elég ahhoz, 

hogy megállapítást nyerjen, hogy a támadó a veszély teljes tudatában cselekszik. Ezen felül szükséges 

még a berendezéshez való hozzáférési akadály, például egy magas szögesdrótkerítés, valamint egy 

olyan készülék, amely nem életveszélyes, de a fenyegetés komolyságát hangsúlyozza, mint egy 

alacsonyabb erősségű áram.442 

Mindezen elképzeléseknek kritikája is megjelent a német irodalomban. Az előbbiekben írt 

nézetek szerint, amennyiben a védőberendezés alkalmazója a meghatározott kritériumoknak eleget 

tesz, a veszélyforrásról való figyelmeztetésről gondoskodik, az eredmény ezen személynek nem 

beszámítható. Ezen elképzelés azonban kriminálpolitikai odalról nem helyeselhető, hiszen ebben az 

esetben figyelmen kívül maradna, hogy a védekezés erőssége egyáltalán arányban áll-e a támadás 

által veszélyeztetett jogi tárgyakkal. Mindez ahhoz vezetne, hogy a védőberendezés létrehozója, 

amennyiben az eszközt felismerhetővé tette, büntetlenül marad minden esetben, függetlenül attól, 

hogy egy merénylő fenyeget a támadásával vagy csupán egy olyan személy, aki élelmet akar lopni. 

Mindemellett a tényállásszerűség hiánya miatt a büntetőjogi felelősségre vonás mellőzése oda 

vezethet, hogy aki személyesen gyakorolja a jogos védelmet, annak a védelmi cselekményének 

megítélése a jogos védelem intézményének szigorú határain belül történik, míg aki védőberendezést 

működtet és annak felismerhetőségéről gondoskodik, büntetlen marad, akkor is ha az emberi élet 

kioltásához vezet.443 

E vélemény szerint csak abban az esetben értékelhető a támadó személy magatartása saját 

felelősségre, a veszély ismeretében tett cselekménynek, ha számára a védelmi eszköz szemmel 

látható és félreérthetetlen volt, így meg tudta határozni, hogy az a további cselekményekre, hogy fog 

reagálni.444 

 A védőberendezés alkalmazójának az eredményért való felelősség kizárása, abban az 

esetben, ha a támadó tudott annak működéséről, mind a mai napig vita tárgyát képezi a német 

irodalomban. Ezen disputa azonban elméleti, a gyakorlatban a német judikatúrában egy esetben sem 

fordult elő, hogy a védelmi eszköz működtetője az elméleti felfogásokban meghatározott kritériumok 

alapján felismerhetővé tette volna az eszközt, de olyan eset sem, hogy a büntetőjogi felelősség azzal 

indokolva került volna kizárásra, hogy a jogtalan támadó a veszély teljes ismeretében, saját 

felelősségére cselekedett, így az eredmény neki objektíve nem beszámítható.445  E felfogás az 

objektív beszámítás tanának és a jogos védelemnek sajátos keveréke. Dogmatikai szempontból, 
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tekintve az objektív beszámítás tanának a német irodalomban jelen lévő kidolgozottság magas 

fokára, adott esetben igazolható lehet kizárólag elméleti szinten a felelősség kizárása 

tényállásszerűség hiányában. Ennek ellenére, ahogy a vázolt kritikák is jelzik, ezen teória gyakorlatba 

történő interpretálása kriminálpolitikai szempontokat figyelembe véve méltánytalan ítéletekhez 

vezetne. A védőberendezés útján elhárító cselekmény gyakorlásának a lehetősége a német 

judikatúrában elfogadott, mely jelzi a jogos védelemre vonatkozó törvényi rendelkezések megelőzést 

is szolgáló funkciójának a maradéktalan érvényesülését. A szembeszállási jog törvény általi 

legalizálása épp azt a célt szolgálja, hogy az egyént megillető védekezés jogát az őt ért támadás 

függvényében behatárolják, megfelelve ezáltal a jogrend biztosítása alapgondolatának, amely alapelv 

az objektív beszámítás hiánya miatti  felelősség kizárása esetén figyelmen kívül maradna. 

 

2. A sértetti magatartás közreható tényezőként értékelése 

 

Hazánkban az objektív beszámítás hiánya a büntetőjogi felelősség kizárásának indokául két 

esetkörben szolgálhat: egyrészt akkor, ha az eredmény kizárólag egy később csatlakozó ok 

következménye. 446  Emellett a gyakorlatban az eredményért való beszámítás hiányának 

megállapítására a közlekedési bűncselekmények esetén kerülhet sor, amikor az elkövető nem 

szabályszegő magatartása esetén is bekövetkezett volna a sérelem. A hazai irodalomban gyakorlati 

szakemberek által megfogalmazódott az objektív beszámítás ezen esetkörének határok közé 

szorítása iránti igény. Ennek értelmében az eredményért való felelősség akkor is megállapítást 

nyerhet, ha a sérelem az elkövető szabálykövető megatartása esetén is bekövetkezett volna, viszont 

a szabályszegés jelentősen növelte annak kockázatát. Így a beszámítás hiánya az objektív oldalon csak 

akkor nyerne megállapítást, ha az elkövető cselekménye nem volt rizikófokozó hatású.447 

Egyes esetekben tehát az objektív beszámítás hiányával indokolható lehet az eredményért 

való felelősség kizárása, a sértett személy önokozó, önveszélyeztető magatartásában való közrehatás 

a német argumentáció alapján azonban nem igazolható, hiszen amennyiben a sértett öngyilkosságot 

követ el, az abban való közrehatás, akár tevéssel, akár felbujtói jellegű magatartással, kimeríti az 

öngyilkosságban való közreműködés tényállását. 

 Ezen kategória körébe nem szubszumálható a témám során már emlegetett eset, amikor a 

jogtalan támadó a veszély tudatában sem hagy fel a cselekménye folytatásával, hiszen ez esetben a 

védőberendezés alkalmazója, annak ellenére, hogy figyelmeztető táblával vagy más módon a tudtára 

adja, hogy milyen eszközt üzemeltet, a magatartásának következményét előre látja és a sértő 

eredmény vonatkozásában az eshetőleges szándéka kétséget kizáróan megállapítható. 
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A következőkben arra igyekszem választ adni, hogy milyen relevanciával bírhat a 

megtámadott személy büntetőjogi felelősségének mértékére, az a tény, hogy a jogtalan támadó a 

veszély ismeretében, közreható magatartásával maga is hozzájárult a sérelem bekövetkezéséhez. 

Ezen vizsgálat akkor szükségeltetik, amikor a jogos védelem rendelkezései alapján a védekező 

személy az elhárítás szükséges mértékét azáltal lépi túl, hogy élet kioltására alkalmas eszközt 

működtet, melynek következtében a támadó életét veszti. 

Megítélésem szerint abban az esetben, ha a jogtalan támadó, dacára annak, hogy 

figyelmeztető tábla vagy egyéb jelzés ismerteti, hogy az adott területen védelmi berendezés van 

működésben és ennek ellenére nem hagy fel támadási szándékával, a magatartásával saját maga is 

közrehat a sértő eredmény bekövetkeztében. Mindezen tény a büntetőjogi felelősség szempontjából 

irreleváns, hiszen a védelmi eszköz működtetője, amennyiben élet kioltására alkalmas eszközt 

üzemeltet és annak folytán akár támadó, akár más személy életét veszti, szándékos emberölés 

bűntette megvalósul. Mindemellett a büntetéskiszabás során értékelni szükséges, hogy a sértett 

személy, amennyiben tudott arról, hogy őt milyen sérelem érheti, magatartásával vállalta ennek 

bekövetkeztének kockázatát, így ő is közrehatott a sértő eredményben. A sértetti közrehatás enyhítő 

körülményként értékelése nem idegen hazai jogalkalmazó gyakorlatunkban. Az 56. számú 

Büntetőkollégiumi vélemény rendelkezik a büntetéskiszabási körülményekről, melyben deklarálásra 

kerül, hogy a sértett felróható közrehatása enyhítő körülmény. 

E fejezet zárásaként egyben visszautalnék a dolgozatom elején ismertetett három jogesetre. 

Amennyiben adottnak tekintjük, hogy a jövőben is hasonló esetek kerülnek jogalkalmazó elé, így élet 

kioltására alkalmas eszköz kerül telepítésre a javak védelme érdekében, tekintve, hogy túllépés miatt 

jogos védelem megállapítást nem nyerhet, azonban két olyan enyhítő körülményt, nevezetesen a 

jogos védelmi helyzet fennállását és amennyiben a feltételek adottak a sértetti közrehatást, 

szükséges a mindenkori ítélkező bírának figyelembe venni, amelyek a kiszabott büntetés mértékére 

jelentőséggel bírnak. Mindezzel a jogos védelem rendelkezései nem pusztán egy formálisan 

alkalmazott joggá válnak, hanem az évszázadok jogfejlődése alatt ezen intézményben rejlő 

igazságosság gondolatának eszközévé, amely kiegészülve a szabályozásban rejlő megelőző, preventív 

funkció érvényre jutásával a jog által legitimált eszköze lehet a jogtalansággal szembeni harcnak.448 

 

VIII. Záró gondolatok 

 

Bízom benne, hogy dolgozatommal sikerült a bevezető rendelkezések során kitűzött célt 

maradéktalanul teljesítenem és a védőberendezés alkalmazójának büntetőjogi felelősségének 
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kérdéskörében felmerülő dogmatikai problémákra rávilágítanom, mellyel ezen jogintézmény 

komplexitását kívántam érzékeltetni. Habár hazai irodalmunk bővelkedik e tárgyú írásokban mind a 

mai napig létezik a jogos védelem témakörén belül újdonságként ható kérdéskör. 

A jogos védelem által biztosított jogot, lévén, hogy szabályozásának egyik alapgondolata az 

egyéni érdekek védelme, a társadalom minden tagja, függetlenül tételes jogi tudásától, erkölcsi 

értékítéletére hagyatkozva magáénak is érzi. Éppen ezért azon ítéletek, melyek a restriktív 

jogalkalmazói álláspontot tükrözi, méltán vezettek az állampolgárok jogrendbe vetett bizalmának 

megrendüléséhez. Ezen dolgozattal egyben az is volt célom, hogy érzékelve az egyénnek az ítélkezési 

gyakorlat irányában kialakult bizalmatlanságát, a kérdéskört tudományos, dogmatikai oldalról 

megközelítve a jogalkotó, valamint jogalkalmazó irányába esetleges alternatívát fogalmazzak meg, 

amellyel a jogos védelemre vonatkozó törvényi rendelkezések nem egy mechanikusan alkalmazható 

diszpozíció funkcióját töltik be, hanem az állam erőszak monopóliumából adódó korlátozásokkal 

együtt megfelelnek az egyének jogérzetének. A megoldás hatályos szabályozásunk alapján, ahogy azt 

az általános rendelkezésekre vonatkozó egyes kitételek részletes elemzésénél kifejtettem, 

egyértelműen adott, amelyet mind az ítélkező bírák, mind pedig a törvényhozó mindeddig figyelmen 

kívül hagyott. 

Megítélésem szerint a megelőző jogos védelemre vonatkozó rendelkezés a jelenlegi 

állapotában tarthatatlan, annak meghozatala egy elkapkodott, szakszerűtlen lépés volt. A jogos 

védelem eddigi szabályozásától idegen, egyik kontinentális ország büntető törvénykönyveiben sem 

szereplő rendelkezés449  bevezetése tudományos disputát nélkülözvén, dogmatikai szempontból 

csakis téves megoldásokhoz vezethet.  

Dolgozatom zárásaként, a jogalkotónak címzett javaslatom Jhering gondolataival 

összegezném: „A jognak lényege a gyakorlati érvényesülés. Az olyan jogszabály, amelyik nem 

érvényesül vagy érvényét veszíté, nem tarthat többé nevére igényt, a jog gépezetében béna rugó lett, 

mely a legkisebb változás nélkül eltávolítható.”450 
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I. Bevezetés 

 

A régészeti örökség országunk múltjának, történelmének, hagyományainak és titkainak őrzője. 

Minden ország régészeti hagyatéka hozzájárulhat az emberi sokféleség és így az ember mivoltának 

megértéséhez.452 Kétségtelen, hogy a tárgykörbe tartozó elemeket fokozottan kell védeni ahhoz, 

hogy a jövő generációi számára is fennmaradjon a bennük rejlő pótolhatatlan tartalom.453  Ez 

történhet egyrészt tudományos eszközökkel, amikor a régész felelősséget vállal a gondjaira bízott 

régészeti örökségért, ezért törekszik arra, hogy a régészeti örökség forrásértékének454 fennmaradása 

minél teljesebben biztosított legyen.455 Másrészt az állam is belép a védelmi struktúrába és a szakmai 

alapon működő szervezetrendszer kiépítésével megfelelő kereteket biztosít a feltáró munkának.  

Azonban felmerül a kérdés, mi az indoka annak, hogy a régészeti örökséget büntetőjogi 

szempontból is védeni kell? Egyáltalán kikkel szemben kell védenünk a lelőhelyeket és a leleteket? A 

tudomány szempontjából – a fent említettek alapján  a régészeti lelőhelyekben és a régészeti 

leletekben a forrásérték a kulcsfontosságú tartalom. A régész a speciális történeti forrásként 

megjelenő lelőhelyekből és leletekből von le következtetéseket a régészeti korokat, illetve régészeti 

kultúrákat illetően. Amennyiben a régészeti lelőhely, a régészeti lelet és ezáltal a benne foglalt 

forrásérték pusztulásra ítéltetett, ezáltal elvész annak lehetősége, hogy rekonstruáljuk a jelen 
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számára fennmaradt múltat. Az illegális műkincs-kereskedelem megélénkülésével azonban az 

engedély nélküli lelőhely-felderítés ma már virágzó megélhetési formává vált. Ennek következtében 

olyan mértékűvé vált a lelőhelyekben rejlő pénzzé tehető értékek utáni „kutatás”, amely belátható 

időn belül a régészeti örökségben visszafordíthatatlan pusztulást fog eredményezni.  

A tanulmány elkészítésével az volt a célunk, hogy választ kapjunk arra, miért elenyésző a 

régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos feljelentések száma. 456  Azon tényállások vonatkozásában, 

amelyek a régészeti örökség szempontjából relevánsak, azt vizsgáltuk, hogy a jogi tárgy hogyan került 

meghatározásra. Célunk volt, hogy olyan de lege ferenda javaslatot készítsünk el, amely hiánytalanul 

és dogmatikai szempontból megfelelő módon szabályozhatná a régészeti örökség elemeinek 

büntetőjogi védelmét. 

A téma szakirodalmi feldolgozottságának hiányában vizsgálódásunkat kriminológiai 

aspektusból indítottuk és azt vizsgáltuk meg, hogy a tárgykört illetően miért nincsenek jogerős 

büntetőjogi ítéletek.457 Módszerünk egyrészt a kérdőíves kutatás volt, melynek során a gyakorlatban 

dolgozó régészek tapasztalataira kérdeztünk rá,458 másrészt aktakutatást459 végeztünk a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal (továbbiakban: KÖH) regionális irodáiban. Az aktakutatás során azt 

vizsgáltuk, hogy a régészeti felügyelők hatáskörébe tartozó örökségvédelmi bírság kiszabása során 

milyen arányban tesznek a hatóság munkatársai feljelentést. Az általunk választott témát gyakorlati 

oldaláról közelítettük meg, ezért vizsgáltuk első lépésként a régészek által aggályosnak tartott 

kérdéseket, mégpedig azért, hogy legyen egy kiindulási koncepciónk a területet illetően. Tettük ezt 

azért, mivel álláspontunk szerint a jogalkalmazói oldal részéről érkezett meglátások és tapasztalatok 

világítanak rá a legélesebben a jogi szabályozás esetleges ellentmondásaira. Kutatásunk során a KÖH 

Dél-alföldi, illetve Észak-alföldi regionális irodájának aktáit dolgoztuk fel. Azon ügyekkel 

foglalkoztunk, melyekben a KÖH örökségvédelmi bírságot szabott ki 2006-tól kezdődően. Célunk az 

volt, hogy egy átfogó képet kapjunk arról, hogy azon magatartások, melyeket örökségvédelmi 

bírsággal szankcionálnak, milyen százalékban valósítanának meg esetlegesen bűncselekményt is, és 

ezen ügyekben milyen arányban tesz a KÖH feljelentést régészeti lelőhelyek rongálása vagy régészeti 

lelet lopása miatt. Nem állt módunkban az egész országra kiterjedő aktakutatást végezni, mivel 

egyrészt a KÖH Ügyiratkezelési Osztályától és Hatósági Irodájától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 

erre nincsen mód és adatbázis, másrészt a regionális irodákban a feljelentésekre vonatkozó arány – 

elmondásuk szerint  megegyezik: szinte elenyésző mértékű. . 
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A kutatásunk célja, hogy a régészeti lelőhelyek büntetőjogi védelmére vonatkozó csekély 

szakirodalom és a jogi szabályozás feldolgozása után, átfogó és átlátható büntetőjogi szabályozási 

javaslatot mutassunk be. Fontosnak tartjuk ehelyütt jelezni, hogy a nemzetközi szakirodalmat és 

szabályanyagot csak a vonatkozó nemzetközi kötelezettségek szintjén érintettük, ennek oka, hogy 

koherens magyar büntetőjogi szabályozási javaslat elkészítése volt a célunk, nem pedig jogi 

szabályozási technikák és rendszerek összehasonlítása. Továbbá elkerülhetetlen volt a kulturális javak 

megrongálása (Btk. 216/A. §) és a műemlék megrongálása (Btk. 216. §) tényállások érintése, mivel a 

kulturális örökség, mint jogi tárgy megkövetelte, hogy ezen tényállásokat is vizsgáljuk. Azonban az 

említett két tényállás csak a jogi tárgy szempontjából került feldolgozásra, így vonatkozásukban 

bővebb elemzésre nem kerül sor. 

Az első részben a kulturális örökség védelmére vonatkozó jogi eszközöket mutatjuk be. Az ezt 

követő fejezetben az aktakutatás és a kérdőíves kutatás eredményeinek ismertetése történik. A 

dolgozat harmadik részében a régészeti örökség büntetőjogi védelmének kérdéseivel foglalkozunk, 

majd a tanulmányt a jelenlegi szabályozás átalakítására vonatkozó javaslataink zárják. A régészek 

számára készített kérdőívet mellékletként tartalmazza a dolgozat. 

A kézirat lezárása (2010. augusztus 31.) óta szervezeti változások történtek a KÖH hivatali 

felépítésében: 2011. január 1-jétől a korábbi regionális irodák helyett létrejöttek a kulturális 

örökségvédelmi irodák, melyek betagozódva a megyei és fővárosi kormányhivatalokba, mint 

szakigazgatási szervek látják el az elsőfokú hatósági feladatokat.460 

 

II. A kulturális örökség védelmének jogi eszközei 

 

1. Nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek 

 

A következőkben két olyan nemzetközi egyezmény tartalmát fogjuk felvázolni, amelynek hazánk is 

részese. A kulturális örökség, azon belül is a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak 

védelmét hivatott szolgálni az 1995. június 24-én Rómában aláírt, Magyarországon a 2001. évi XXVIII. 

törvénnyel kihirdetett UNIDROIT Egyezmény (továbbiakban: UNIDROIT Egyezmény). A részes államok 

egyetértettek abban, hogy a kulturális javakkal történő illegális kereskedelem helyrehozhatatlan 

károkat okoz. Különösen igaz ez a régészeti lelőhelyek „fosztogatása” esetére, amikor pótolhatatlan 
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régészeti, történelmi és tudományos információk vesznek el. A felek megállapodtak azon minimális 

közös szabályokban, amelyek hatékony eszközei lehetnek a jogellenes cselekmények elleni 

küzdelemnek.461 A törvény hatálya a lopott,462 valamint a jogellenesen külföldre vitt463 kulturális 

javakra terjed ki, melyeket birtokosa köteles visszaadni az Egyezmény értelmében. A visszaszerzésre 

vonatkozó követelést minden esetben a lopás időpontjától számított ötven éven belül, továbbá attól 

az időponttól számított három éven belül kell előterjeszteni, amikor a követelést előterjesztő 

tudomást szerez a kulturális tárgy hollétéről és a birtokos személyazonosságáról.464 Ennek ellenére 

bármely, az Egyezményben részes állam bejelentheti, hogy a követelés előterjesztésére vonatkozó 

elévülési idő 75 év vagy még több, ahogyan saját törvényei szabályozzák.465 

 A jogellenesen külföldre vitt kulturális javak vonatkozásában a sérelmet elszenvedett állam 

bírósága vagy más hatósága köteles az ilyen tárgy visszaadását a törvényben meghatározott 

feltételek megléte esetén466 elrendelni. A kérelmet annak az államnak a bírósága vagy más hatósága 

elé kell terjeszteni, ahol a kulturális tárgy található. Az Egyezményben foglaltak gyakorlati 

működésének ellenőrzésére a Magánjog Egységesítése Nemzetközi Intézetének (UNIDROIT) elnöke 

által összehívott Bizottság jogosult.467 

A régészeti örökség védelmének kiemelt jelentőségét az Európa Tanács is felismerte, 1992. 

január 16-án született meg Valettában (Málta) a Régészeti Örökség védelméről szóló Egyezmény 

(továbbiakban: Valetta-i Egyezmény). A megállapodás kihirdetése Magyarországon az 149/2000. (VIII. 
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31.) Korm. rendelettel történt. Az Európa Tanács és a csatlakozó államok közös álláspontja szerint a 

régészeti örökség alapvető fontosságú az emberiség történetének megismerésében. Ennek jegyében 

az Egyezmény célja az európai kollektív emlékezet forrásának és a történeti és tudományos 

tanulmányok eszközének minősülő régészeti örökség védelme.468 

A részes felek vállalják, hogy megfelelő eszközökkel létrehozzák a régészeti örökség 

védelmének jogi rendszerét, így nyilvántartást vezetnek; tartósan megőrzendő, régészet 

szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró védett területeket alakítanak ki; a lelet megtalálóját 

kötelezik a bejelentésre. A régészeti kutatómunka tudományos jelentőségének szavatolása 

érdekében a felek biztosítják, hogy ásatásokat kizárólag csak képzett, külön engedéllyel rendelkező 

személyek végezhetnek; valamint, hogy olyan eljárást alkalmaznak, amely megakadályozza a 

lelőhelyeken történő tiltott kutatást, a régészeti örökség elemeinek törvénytelen elmozdítását. A 

Valetta-i Egyezményben rögzítésre kerül, hogy az aláíró tagállamok a kutatások, illetve a lelőhely 

állagmegóvását közpénzből finanszírozzák, ezekről nyilvántartást vezetnek, valamint munkájukkal 

elősegítik, hogy a közvélemény felismerje a régészeti örökség értékét. Ezek érvényesítését az Európa 

Tanács által felállított szakértői bizottság kíséri figyelemmel. Ennek keretében jelentést tesz az 

Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a régészeti örökség védelmét szolgáló politika helyzetéről az 

Egyezmény tagállamaiban, javaslatot terjeszt a Bizottság elé a rendelkezések érvényesítését szolgáló 

intézkedések megtételére, ajánlásokat tehet arra nézve, hogy mely tagállamok csatlakozzanak. 

 A bemutatott két nemzetközi dokumentum közös vonása, hogy mindkettő a kulturális 

örökség védelmét hivatott szolgálni. Az UNIDROIT Egyezmény lényegében a lopott, illetve 

jogellenesen külföldre vitt kulturális javak vonatkozásában rögzíti az államok közötti együttműködés 

jogi kereteit és kölcsönösen elismert eljárási szabályok alkotásával a részes felek célja, hogy 

hatékonyan fel tudjanak lépni a jogellenes cselekményekkel szemben. A Valetta-i Egyezmény a 

kulturális örökség egy szeletének, a régészeti örökség védelme érdekében, általános jelleggel határoz 

meg olyan kötelezettségeket, amelyeknek a részes államok jogalkotásuk útján eleget kell tenni.  

A következőkben azt fogjuk bemutatni, hogy az ezekre épülő hatályos magyar szabályozás 

alapján a kulturális örökség védelmére milyen jogi eszközök állnak rendelkezésre. 

 

2. A kulturális javak védelmét szolgáló közigazgatási, szabálysértési, illetve büntetőjogi diszpozíciók 
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A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) bevezette az 

örökségvédelmi bírságot,469 mint közigazgatási szankciót. A törvény indokolásában kifejtettek alapján 

az örökségvédelmi bírság bevezetésének az volt a célja, hogy a nem természetes személyek 

kategóriájába tartozó egyéb más személyekre is kivethessék, akik a polgári jog általános 

kárfelelősségi tétele alapján jogok és kötelezettségek alanyai lehetnek. A jogalkotó ezzel kívánja a 

gazdasági szférát is olyan irányba terelni, hogy az üzletvitelében és gazdálkodásában már a tervezési 

és technológiai szisztéma kialakításánál figyelembe vegyék a jogi személyek a kulturális örökségben 

rejlő értéket. Ezzel érheti el igazán a törvény azt a célját, hogy a kulturális örökség ne legyen 

alárendelve a piac által meghatározott üzleti szemléletnek.470 Ezek alapján megállapítható, hogy a 

jogalkotó elsődleges célja a szabályozással az volt, hogy a jogi személyeket is szankcióval sújtsa, 

amennyiben régészeti lelőhelyre vonatkozóan fejtik ki jogellenes tevékenységüket. 

Az örökségvédelmi bírság kiszabását megalapozó diszpozíció tényállási elemei megegyeznek 

a régészeti lelőhely rongálása (Btk. 324. § (3) bek. b) 1.) objektív oldalának egyes elemeivel, hiszen az 

elkövetési magatartás471 és az elkövetési tárgy is ugyanaz. Az engedély nélküli tevékenység végzése a 

hatályos szabályozás alapján kimeríti az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. 

rendelet (Szr.) 144. §-ban szabályozott régészeti szabálysértés tényállását. Mindebből az a 

következtetés vonható le, hogy minden olyan esetben, amikor a bírság kiszabásra kerül, az elkövető 

természetes vagy jogi személy szabálysértési, illetőleg büntetőjogi tényállásba ütköző cselekményt 

valósított meg az objektív oldalt illetően. Vajon a gyakorlatban ezen esetekben a közigazgatási 

szankció kiszabását ténylegesen követi-e büntetőjogi felelősségre vonás? E kérdés megválaszolására 

a következő fejezetben térünk ki. 

 Az Szr. a kulturális javak körében elkövetett három szabálysértést szabályoz: régészeti 

szabálysértés (144. §),472 kulturális javak engedély nélküli másolása (145. §),473 és kulturális javakkal 

                                                           

469
 Kötv. 82. § (1) „Azt a természetes vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki 

(amely) az e törvényben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérő módon végzi, illetve 

a védetté nyilvánított, vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen 

megsemmisíti, vagy megrongálja, illetve a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával 

veszélyezteti, örökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban: bírság) kell sújtani. Az örökségvédelmi bírság 

kiszabása nem mentesít egyéb, építésügyi eljárásban kiszabható bírság alól. 

(2) Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.” 

470
 A Kötv. részletes indokolása a 82-85. §-okhoz. 

471
 Az elkövetési magatartás a kulturális örökség elemeinek (melybe e törvény erejénél fogva a régészeti lelőhely 

is beletartozik) megrongálása, illetve megsemmisítése. 

472
 Szr. 144. § „Aki a) régészeti feltárás céljából jogszabályban előírt engedély nélkül ásatást, megelőző 

feltárást, falkutatást, műszeres lelet- és lelőhelyfelderítést végez vagy végeztet, b) régészeti és 



kapcsolatos kötelezettségek elmulasztása (146. §). 474  A hatályos Büntető Törvénykönyvben a 

kulturális javak körében elkövetett jogellenes cselekmények két, egymástól eltérő cím alatt vannak 

szabályozva. A Btk. XV. fejezetében az államigazgatás, igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága 

elleni bűncselekmények között, a rendészeti bűncselekmények (II. cím) alatt szerepelnek a műemlék 

megrongálása (Btk. 216. §), a kulturális javak megrongálása (Btk. 217. §), illetve a visszaélés kulturális 

javakkal (Btk. 216/B. §) tényállások. A kulturális javak megrongálása és a visszaélés kulturális javakkal 

tényállások e cím alatt történő elhelyezésének indoka, hogy a saját tulajdonban álló műemlék, 

kulturális javak ellen elkövetett rongálás esetén is megállapítható legyen a büntetőjogi felelősség,475 

hiszen a vagyon elleni bűncselekmények esetén az elkövetési tárgynak idegennek kell lennie. 

A visszaélés kulturális javakkal (Btk. 216/B. §) bűncselekmény esetén az elkövetési tárgy 

részbeni azonossága miatt mutat hasonlóságot a már említett másik két deliktummal. Az elkövetési 

magatartás jellege azonban teljesen eltérő. A kulturális javak körébe tartozó védett tárgy, illetve 

védett tárgyegyüttes darabjának elidegenítéséhez a Kötv. 51. § (2) bekezdése értelmében a hatóság 

előzetes hozzájárulása szükséges. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, megvalósítja a 

tényállást. A Kötv. 52. § (3) bekezdése rögzíti azt is, hogy a védetté nyilvánított kulturális javakkal 

kapcsolatos tulajdonváltozást, valamint azok őrzésének helyét a tulajdonos a tudomására jutástól 

számított 8 napon belül köteles a hatóságnak bejelenteni. Önmagában az őrzési hely megváltozása,  

ha a tulajdonos nem változik  bejelentésének elmulasztása az Szr. 146. §-a szerinti szabálysértést 

valósítja meg. A kulturális javakkal visszaélés a Btk. 216/B. § (2) bekezdése értelmében megvalósul 

akkor is, ha a kiviteli engedélyhez kötött tárgyat e nélkül juttatják külföldre vagy a megadott engedély 

kereteit túllépik.476 

 A vagyon elleni bűncselekmények körében a lopás (Btk. 316. § (4) bek. 2. pont), a sikkasztás 

(Btk. 317. § (4) bek. c.), a jogtalan elsajátítás (Btk. 325. § (2) bek.), illetve az orgazdaság (Btk. 326. § 

(3) bek.) minősítő körülményeként szabályozza, ha ezen deliktumokat kulturális javak körébe tartozó 

tárgyra követik el. Sajátos módon a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Sztv.) a tulajdon 

                                                                                                                                                                                     
természettudományos feltárásokra, lelőhelyekre, továbbá a régészeti jelentőségű védett földterületekre 

vonatkozó jogszabályi kötelezettségét megszegi, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 

473
 Szr. 145. § „Aki közgyűjteményben, illetve muzeális intézményben őrzött vagy védetté nyilvánított kulturális 

javakról engedély nélkül másolatot forgalomba hozatal céljából sokszorosít, ötvenezer forintig terjedő 

pénzbírsággal sújtható.” 

474
 Szr. 146. § „Aki a kulturális javakra és ezek gyűjteményére vonatkozó kötelességét megszegi, ötvenezer 

forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 

475
 Kis – Hollán  Gellér 2006, 766. 

476
 Kis − Hollán − Gellér 2006, 809. 



elleni szabálysértést meghatározó 157. § (3) bekezdésében még a Kötv. hatálybalépése előtti 

„muzeális tárgy” fogalmát használja. 

 A továbbiakban megválaszolásra váró kérdés, hogy vajon a hatályos jogi szabályozás 

megfelelő eszköze-e a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek megvalósításának, így 

különösen a kulturális örökséget magában foglaló nemzeti, történelmi, tudományos érték 

védelmének. 

 

3. A régészeti örökség védelmének közigazgatási szervezeti kerete 

 

A kulturális örökség védelmében és ezáltal a régészeti örökség védelmében résztvevő szervek teljes 

körű listájának ismertetése és a hozzájuk kapcsolt hatáskörök kifejtése nem célja a fejezetnek, 

mindössze egy rövid összefoglalót vázolunk fel.477 

Az egész országra kiterjedő illetékességgel a védelem hatósági feladatait  hatósági és 

szakhatósági  a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal látja el. A KÖH kihelyezett szervei a regionális 

irodák, melyek a területi jellegű feladatokat látják el több megyét átfogva, részben igazodva a 

közigazgatási régiós beosztáshoz. 

A funkciók alapján különböző területeket tudunk megkülönböztetni a KÖH szervezetén belül, 

melyből a régészet területét kell kiemelnünk. A régészeti lelőhelyek vonatkozásában végzett 

szakhatósági tevékenysége kiemelten fontos számunkra, hiszen ebben a hatáskörében hozzájárulhat 

a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken végzendő, a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló 

munkálatokhoz. A hatósági kötelezés körében széles körű jogosítványok illetik meg,478 elrendeli az 

engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérően végzett munkák esetében az eredeti állapot 

helyreállítását.479 Az eljárás általában az építésügyi hatóság megkeresése folytán indul meg, amikor is 

a KÖH a régészeti lelőhelyen megvalósítani tervezett építkezés engedélyezési eljárásában 

szakhatósági állásfoglalást ad ki. Amennyiben megadja a szakhatósági hozzájárulást, akkor 

részletesen meghatározza, hogy milyen köztes régészeti munkákat kell elvégeztetnie (pl.: megelőző 
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 Az Országgyűlés, a Kormány és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hatáskörét és feladatait ehelyütt nem 

ismertetjük, mivel az általunk tárgyalt kérdés fő vonalához nem kötődik szorosan. Ehhez Szabó 2010. 

 
479

 Szabó 2010, 302; Paulovics 2003, 118. 



feltárás, régészeti megfigyelés) és milyen szabályokat kell betartania a kérelmezőnek.480 Ettől kezdve 

a beruházó megkeresi a KÖH által megjelölt feltárásra jogosult szervet, hogy megkösse a feltárási 

szerződést, amely tartalmazza a megelőző feltárás feltételeit. Amennyiben nincsen ismert régészeti 

lelőhely a kivitelezési területen, de a munkálatok során régészeti objektumok kerülnek felszínre, 

akkor haladéktalanul értesítenie kell a beruházónak az illetékes múzeumot és a KÖH-öt.481 A 

megelőző feltárás költségei a beruházót, míg a mentő feltárás költségei az önkormányzatot és a KÖH-

öt terhelik. 

A régészeti feltárás jogosultja kizárólag a területileg illetékes megyei múzeum (a fővárosban a 

Budapesti Történeti Múzeum), valamint a Magyar Nemzeti Múzeum és más régészeti gyűjtőkörrel 

rendelkező múzeum, a régészeti tanszékkel rendelkező egyetemek, és a Magyar Tudományos 

Akadémia Régészeti Intézete lehet. Az ország területén lévő régészeti lelőhely tudományos terv 

szerinti komplex feltárására a Magyar Nemzeti Múzeumnak elsőbbsége van.482 A 2010. augusztus 1-
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 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, illetve a kutatás lezárása óta 

hatályba lépett 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális 

örökségvédelmi szakigazgatási szervekről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról. 

481
 Kötv. 24. § (7) „Ha a régészeti emlék vagy a lelet veszélyeztetése nélkül a tevékenység még részlegesen sem 

folytatható, a tevékenység jellege szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság köteles annak 

folytatását azonnali hatállyal megtiltani és legfeljebb 30 napra felfüggeszteni, és intézkedéséről a hatóságot 

értesíteni. 

(8) A múzeum köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan - az elvárható ütemben 

- végezni, az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni. A mentő feltáráshoz feltárási engedély nem 

szükséges. 

(9) Ha a mentő feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a hatóság ideiglenesen védetté nyilváníthatja a 

földterületet.” 

Kötv. 7. § „A régészeti feltárásra jogosultak által végezhető tevékenységek:  

1. Régészeti megfigyelés: földmunkával járó fejlesztések, beruházások régész által a helyszínen történő 

folyamatos figyelemmel kísérése és annak dokumentálása. 

2. Próbafeltárás: a régészeti lelőhelyek állapotfelmérését, jellegük, térbeli kiterjedésük és rétegsoraik 

megállapítását célzó tevékenység. 

3. Megelőző feltárás: régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan előkerülése során 

alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű megmentésére irányuló azonnali beavatkozás. 

4. Mentő feltárás: a hatóság által jóváhagyott írásbeli szerződés alapján végzett olyan régészeti kutatási 

tevékenység, amely a földmunkával járó fejlesztések, beruházások által érintett régészeti lelőhelyek feltárására 

irányul.” 

482
 Kötv. 20. § (2) bek., a régészeti feltárás részletes szabályait az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet (Fr.) 

állapítja meg. 



jével megszűnt Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat483 helyét és hatáskörét a Magyar Nemzeti 

Múzeum vette át a nagyberuházások esetén folytatott megelőző feltárásokat illetően.484 A feltárási 

engedély iránti kérelmet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz kell a feltárásra jogosultnak 

benyújtani. 

 

III. A jogalkalmazók tapasztalatai 

 

1. Mennyiben hatékony az örökségvédelmi bírság, mint szankció? A Kulturális Örökségvédelmi 

Hivatalban végzett aktakutatás összegzése 

 

Az örökségvédelmi bírság kiszabásának feltételeit és eseteit a Kötv. tartalmazza. 485  A bírság 

kiszabásakor a hatóság munkatársai mérlegelik a kulturális örökség eszmei jelentőségét, annak 

egyediségét és az abban okozott kár nagyságát. Erre vonatkozóan az örökségvédelmi bírságról szóló 

191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet (Öbr.) ad iránymutatást. A rendelet különböző kategóriákat különít 

el: figyelemmel kell lenni a kulturális örökséghez tartozó elemek korára, ritkaságára, a kulturális 

örökség egészén, valamint az érintett társadalmi (etnikai, kulturális, vallási stb.) közösségen belüli 

jelentőségére. Továbbá szorzószámokkal kell beszorozni a meghatározott bírságalapot, annak 

függvényében, hogy veszélyeztették, rongálták, részlegesen megsemmisítették vagy teljesen 

elpusztították az adott kulturális örökségi elemet. 486 
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 Eszközei a Magyar Nemzeti Múzeumra szállnak, s önálló szervezeti egységként működik a múzeumon belül, 

ezután Nemzeti Örökségvédelmi Központ néven. http://www.nefmi.gov.hu/kereses?searchStr=K%C3%96SZ 

(letöltés: 2010. 08. 25). 

484
 Fr. 21. § (1) „A beruházó a megelőző feltárásra vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtását megelőzően, 

a nagyberuházás által érintett területen a terület régészeti érintettségének egyértelmű tisztázása, a régészeti 

örökségi elemekre vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és 

intenzitásának) megszerzése és pontosítása, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás 

formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározása érdekében, a 4. § (1) bekezdésében meghatározott 

régészeti feltárási módok - a régészeti megfigyelést kivéve - alkalmazásával előzetes dokumentációt köteles 

készíttetni a régészeti feltárásra jogosulttal.” 

485
 Kötv. 82. § (1) bek. 

486
 Öbr. 5/A. § (1) „A bírság kiszabása során meg kell állapítani a bírság alapját. 

(2) A bírság alapját 

a) a kulturális örökség eleme történeti, eszmei jelentősége és egyedisége, 



Az örökségvédelmi bírság kiszabásának gyakorlata487 és az annak alapjául szolgáló ügyek 

vizsgálata azért szükséges a témánk szempontjából, mivel ezzel rávilágíthatunk arra, hogy milyen 

elenyésző mértékben indítanak ezek mellett büntetőeljárást. 

Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika nem tartalmazza minősített 

esetek szerinti bontásban a rongálás és lopás tényálláson belül azt, hogy pl. az elmúlt évben milyen 

arányban indult büntetőeljárás a fentebb említett bűncselekmények miatt, ezért semmilyen 

statisztikai adat, illetve nyilvántartás sem állt a rendelkezésünkre a számszerűsítéshez.488 

A Dél-alföldi és Észak-alföldi regionális irodák aktáiból 47 ügyiratot dolgoztunk fel, melyből mindössze 

4 esetben tettek feljelentést, azt is kizárólag az Észak-alföldi Irodában. A feldolgozott esetek 90%-

ában indokolt lett volna büntető feljelentés megtétele, hiszen a régészeti lelőhely sérülése olyan 

mértékű volt, hogy a rongálás elkövetési magatartását kimerítette. 

Ilyen volt például az a beruházás, amely a Hódmezővásárhely, Kopáncs I. Olasz tanya 592., 

593., 11. számú lelőhelyeket részlegesen megsemmisítette, mivel a KÖH engedélyét figyelmen kívül 

hagyva, a lelőhely észak-keleti részét egyszerűen elhordták a földmunkák során. Rézkori (Badeni-

kultúra) és neolitikumi településrészek ilyen nagy területen kizárólag ezen a lelőhelyen találhatóak 

Magyarországon, a KÖH mégsem tett feljelentést, bár kiszabott 7.800.000 Ft-os örökségvédelmi 

bírságot.489 Hasonlóképp rongálták meg a Makó 41. számú lelőhelyet, ahol bányamunkák során a 

KÖH megelőző feltárást előíró engedélyét megint csak figyelmen kívül hagyva kb. 40.000 m2 nagyságú 

területen semmisítették meg a régészeti lelőhelyet. A KÖH kiszabott 6.600.000 Ft-os örökségvédelmi 

bírságot, de a feljelentés megtétele ebben az esetben is elmaradt.490 Szintén nem tettek feljelentést a 

Debrecen-Haláp (KÖH azonosító: 30526) lelőhely rongálása ügyében, ahol a lelőhely északi részét 

teljesen és déli részét részben megsemmisítették.491 

A régészeti felügyelők elmondása alapján gyakori eset, hogy a KÖH már csak akkor szerez 

tudomást a rongálásról, amikor a műszaki átadás-átvétel időpontjában megjelennek a helyszínen, és 

                                                                                                                                                                                     
b) a helyreállítás lehetősége, időbeni és pénzügyi mértéke, 

c) a kötelességszegés tartama jellege, ismétlődése figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy az a 

kötelezettet a további, az örökségvédelem értékeit sértő magatartástól visszatartsa.” 

487
 „Az örökségvédelmi bírság kiszabásának gyakorlata: az okozott kár összegének megállapításához a 

bolygatott területen elmaradt feltárás összegéből indulnak ki, és a megelőző feltárási szerződésben foglalt m
2 

árat veszik figyelembe.” 130/0329/001/2006 számú másodfokú KÖH határozat. 
488

 http://crimestat.b-m.hu/ (letöltés: 2010. 08. 24.). 
489

 Ügyiratszám: 490/0605/001/2010 KÖH, Dél-alföldi Iroda. 
490

 Ügyiratszám: 490/2642/002/2010 KÖH, Dél-alföldi Iroda. 
491

 Ügyiratszám: 480/707/3/2010 KÖH, Észak-alföldi Iroda. 



szembesülnek azzal, hogy a területen nem történt meg a régészeti feltárás és a beépítettség miatt 

erre már utólagosan nincs is mód.492 

Az ügyiratok mindegyike tartalmazta a „rongálás” és „megsemmisítés” kifejezést, tehát a 

hivatal munkatársai a rongálás (Btk. 324. §) elkövetési magatartását nevesítették.  

A KÖH munkatársaival folytatott beszélgetés során megtudtuk, hogy a KÖH-ön belül nincsen 

elnöki utasítás a feljelentés megtételére vonatkozóan, így nem áll semmilyen iránymutatás a 

munkatársak részére arra vonatkozóan, hogy mikor kellene megtenniük a feljelentést. A régészeti 

lelőhelyek rongálásának és a régészeti leletek lopásának évről-évre növekvő számát csak úgy lehetne 

megállítani, ha ezek a cselekmények a nyomozati szervek tudomására jutnának és ennek egyetlen 

útja az, ha a KÖH munkatársai megteszik ezeket a feljelentéseket. 

A KÖH munkatársainak véleménye szerint az örökségvédelmi bírság nem megfelelő szankció, 

mivel nincsen visszatartó ereje a komoly tőkével rendelkező beruházók esetében. Álláspontjuk 

szerint egy szűkebb költségvetéssel gazdálkodó jogi személy vagy önkormányzat, illetve természetes 

személy vonatkozásában ez már nem áll fenn, tehát ezekben az esetekben a jogellenes 

tevékenységet kifejtő elkövető a továbbiakban tartózkodik hasonló cselekmény elkövetésétől. Az 

elkövetők bíznak abban, hogy nem jut a KÖH tudomására cselekményük, esetleg mérlegelnek és 

inkább kifizetik a bírságot, semmint a régészeti feltárás miatti határidő túllépés magas 

kötbérköltségét kelljen állniuk. A KÖH munkatársainak elmondása szerint van olyan beruházó, akinek 

a bírság megfizetésére elkülönített fejezete van a költségvetésén belül. 

Az aktakutatás és a régészeti felügyelőkkel folytatott beszélgetés következtetéseként 

levonható az, hogy nagyrészt útépítés, kábelfektetés, ill. külfejtéses bányamunkák okozták a 

legnagyobb kárt a régészeti lelőhelyekben. Ezeket a beruházásokat jellemzően jogi személyek 

rendelik meg, ezért az örökségvédelmi bírság kifizetése egy nagyobb cégnek nem okoz anyagi 

problémát, sőt nemegyszer azzal is találkoztunk, hogy a bírságot a kivitelező átvállalta.493 Az elmúlt 

évek tapasztalataiból könnyen levonhatják a beruházók és kivitelezők azt a következtetést, hogy 

büntetőeljárással való fenyegetéstől nem kell tartaniuk. Azon ügyek, melyek mégis eljutnak a 

nyomozóhatósághoz, általában megszüntetésre kerülnek. Erre példa, amikor a rendőrség  gépjármű 

ellenőrzés során  a gyanúsított azon állítását nem vonta kétségbe, hogy a magánál tartott 55 db 

régészeti leletet egy budapesti utcán lévő szeméttároló mellé kihelyezett szekrényben találta. Állítása 

szerint a leleteket be akarta szolgáltatni az államnak, de előtte tudakozódott azok vagyoni értékéről. 
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Az eljárást azzal az indoklással szüntették meg, hogy nem vonható le olyan következtetés, hogy a 

tárgyak birtoklásával bármilyen bűncselekményt megvalósított volna a gyanúsított.494 

Amennyiben a büntetőjogon kívüli, enyhébb jogi eszközök nem jelentenek megfelelő 

védelmet, akkor nyílik meg az út a büntetőjog előtt, érvényesül az ultima ratio jellege, tehát csak a 

„legvégső esetben lehet a legutolsó eszköz”.495 

Esetünkben a büntetőjogi szankciók nem is tudják kifejteni esetleges visszatartó hatásukat, 

mivel az örökségvédelmi bírság kiszabása az egyetlen mozzanat a cselekmények elleni fellépések 

terén. Nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy a büntetőjogi szankciók nem hatékonyabbak, mint a 

közigazgatásiak, mivel nem áll rendelkezésünkre erre vonatkozó büntetőjogi gyakorlat. A büntetőjogi 

fellépés nyomós indokát az szolgáltatja, hogy az elkövetési tárgy olyan kiemelkedő jelentőségű 

nemzeti érték, melynek ilyen fokú pusztulása hatalmas károkat okozhat tudományos szempontból is. 

A múlt megismerhetőségének hiányában tudományos ismereteink mértéke beszűkül, ugyanis az 

elpusztított lelőhelyekből semmilyen információ nem nyerhető történelmünkre vonatkozóan. Az 

elmúlt években kiszabott örökségvédelmi bírságok nagyságához és gyakoriságához képest szinte 

elenyésző büntetőeljárás indult ezen a területen, amitől nem is várhatjuk azt, hogy a beruházók és a 

kivitelezők komolyan vennék a közigazgatási eljárást. A rongálás és lopás minősített eseteként 

valóban „jelen vannak” a Btk.-ban a régészeti lelőhelyek és a régészeti leletek, ámde ez korántsem 

jelenti azt, hogy ezt mind jogalkotói, mind pedig jogalkalmazói oldalról megfelelően kezelnék. 

A közigazgatási eljárás és a büntetőeljárás nem zárja ki egymást, elviekben a két eljárás 

egymás mellet is folyhatna, de a KÖH munkatársai mégsem élnek ezzel a lehetőséggel. A kulturális 

örökség védelmét szolgáló büntetőjogi tényállások, kiváltképpen a régészeti lelőhelyre elkövetett 

rongálási cselekmény (Btk. 324. § (3) bek. c) 1.) gyakorlati alkalmazásának problémái nem pusztán a 

hatóság munkatársainak hozzáállásában keresendőek. Látszólag az a helyzet áll fent, hogy az arra 

hivatott szervek nem teszik meg a feljelentést, holott a törvények biztosítják ezen kiemelt érdekek 

védelmét. Mindemellett azonban felmerülhet a jogalkotó felelőssége is, hiszen következetlenséget 

jelezhet, hogy egy közigazgatási szankció (örökségvédelmi bírság) alkalmazási feltételei megegyeznek 

egy büntetőjogi diszpozíció objektív oldalának egyes tényállási elemeivel. A közigazgatási bírságnak 

az a funkciója, hogy a társadalomra kevésbé veszélyes tevékenységek ellen a maga szankciós 

lehetőségével fellépjen. A büntetőjogi beavatkozás egyben azt jelzi, hogy az adott magatartás által 

sértett érdek súlyosabb, mint egy közigazgatási diszpozícióba ütköző magatartás. Az örökségvédelmi 

bírsággal sújtható cselekmények jelenlegi tényállási elemeivel a jogalkotó e két jogterület által 
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betöltött funkciót mossa össze, amely megítélésünk szerint egyik oka a hatósági jogalkalmazás 

problémáinak. A végrehajtó szervek közötti „munkamegosztás” következtében büntetőjogi 

tényállások alkalmazása elsődlegesen a bűnüldöző, illetve igazságügyi szervek feladata kell hogy 

legyen. 

 

2. A régészek körében végzett kérdőíves kutatás tapasztalatai 

A régészeti lelőhely, illetve a régészeti leletre elkövetett deliktumok képezik vizsgálódásunk tárgyát, 

ezért a hatályos szabályozás anomáliáinak bemutatását követően az általunk helyesnek vélt 

javaslatok megtétele előtt szükségesnek tartjuk részletezni a „régész szakma” által gyakorlatban 

érzékelt problémákat. Mindez a téma szempontjából azért jelentős, hiszen mindazon fogalmak 

esetében, amelyekkel egy-egy büntetőjogi tényállás operál, a keretdiszpozíciót kitöltő jogszabályban 

meghatározott definíciók az irányadóak.496 Ezen ismérvek kialakulásában elengedhetetlen szerep jut 

a régészek által képviselt szakmai tudásnak, melynek figyelembe vétele nélkül egy adott tényállás 

nem tölti be az általa elérni kívánt célt. A jogilag releváns adatok kiszűrése érdekében kérdőívet 

készítettünk, melyet az ország területén minden, feltárási joggal rendelkező régésznek kiküldtünk.497 

A kérdések nagyrészt a régészeti lelet, illetve a lelőhely elleni cselekmények előfordulásának 

gyakoriságával, a törvényi fogalomhasználattal, az egyéni intézkedések módjával, a 

„fémkeresőzők” 498  tevékenységének megítélésével kapcsolatosak. A kérdőív végén 1-1 fiktív 

jogesettel azt kívántunk felmérni, hogy a szakma felől a régészeti örökség elemei védelme érdekében 

felmerül-e igény a büntetőjogi felelősségre vonásra akkor is, ha az elkövető szándéka nem terjedt ki a 

sértő eredmény bekövetkeztére. 

Elöljáróban fontosnak tartjuk leszögezni, hogy ezen kérdőívvel nem az volt a célunk, hogy a 

régészek által felvetett problémákat, az általuk javasolt esetleges megoldásokat jogi fogalmak 

értelmének megfelelően „büntetőjog-kompatibilissé” tegyük, hanem egyrészt rávilágítsunk azon 

tényre, hogy valójában gyakran előforduló deliktumokról van szó, annak ellenére, hogy kutatásunk 

során nem találkoztunk az elkövető büntetőjogi felelősségét megállapító jogerős bírósági ítélettel. 

Másrészt, hogy a jelenlegi büntetőjogi szabályozás átalakítására vonatkozó javaslatunk megtételekor 
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mindazon elgondolásokat, amelyek a szakma irányából érkeznek és a dogmatikai rendszerbe 

beilleszthetők, valamint büntetőjogi alapelvvel összhangban állnak, figyelembe vegyünk.  

Összesen harminc kérdőív került feldolgozásra, melyből megállapítható a régészeti lelet 

lopásának, és leginkább a lelőhely rongálásának gyakorisága. Ez utóbbi bűncselekmény esetén a 

válaszadók több mint fele, 23 régész volt már szemtanúja lelőhely rongálásának, melyből 5 személy 

eddigi tevékenysége során egyszer. Régészeti lelet lopása esetén ez az arány nem ilyen magas: 

összesen 11 fő számolt be arról, hogy tetten ért már elkövetőket. A kérdőívben megkérdeztük, hogy 

ezen esetekben milyen intézkedést alkalmaztak a tettesekkel szemben. A rongálás esetében a 

legtöbb válaszadó, a 23-ból 17 régész a KÖH felé jelezte a jogsértést, 2 archeológus rendőrségen 

feljelentést tett, további 3 válaszadó „önállóan intézkedett”, amely a mi szempontunkból nem 

tekintendő relevánsnak. Régészeti lelet lopása körében 5 feljelentés érkezett a rendőrséghez, hét 

megkérdezett a KÖH-nek jelezte a cselekményeket, négyen önállóan intézkedtek. Ezen adatokból 

világosan látszik, hogy előfordultak esetek, mikor egy-egy régész mindkét hatósághoz bejelentést 

tett, illetve a választható lehetőségek közül többet is alkalmazott. 

 Figyelemre méltó, hogy a harminc válaszadóból csak három értett egyet a régészeti lelőhely 

jelenlegi fogalmával.499 Ennek a három személynek a kivételével mindegyik régész szankcionálná a 

régészeti lelőhely rongálását, függetlenül attól, hogy az nyilvántartott vagy sem. Megfogalmazták, 

hogy a régész szakmán belül többször felvetődött a hatályos jogi szabályozás fogalomhasználatával 

kapcsolatos probléma. Meglátásuk szerint azzal, hogy kizárólag a KÖH által nyilvántartásba vett 

lelőhelyek rendelkeznek törvényi védelemmel  a büntetőjogi tényállás vonatkozásában is ezen 

fogalom az irányadó , a tényleges lelőhelyek körülbelül kétharmada figyelmen kívül marad. A 

régészeti megfigyelések alapján négyzetkilométerenként 1-2 lelőhellyel lehet számolni, 

ezáltal  100.000- 200.000-re tehető ezek száma, szemben a nyilvántartásba vett ötvenezerrel. A 

szakma egy részének álláspontja szerint erre a helyzetre megoldást nyújtana, ha a jövőben minden 

nagyberuházás, építkezés és kisebb földmunkákat megelőzően egy szakértői testület állapítaná meg a 

terület régészeti érintettségét. 500  E felvetés már azért is problémás, mivel a lelőhelyek 

megbolygatását nem csupán beruházók végzik, hanem bárki, akár olyan személy is, akinek saját 

tulajdonú területén található a lelőhely, akitől nem várható el, hogy minden ilyen esetben az adott 

szakmai testülettől régészeti érintettség megállapítását kérje. Másrészt ezt lenne hivatott szolgálni a 

KÖH által a beruházás érdekében előírt örökségvédelmi hatástanulmány is.501 A régészeti lelőhely 
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fogalmára – ellentétben a szakma álláspontjával – a Kötv.-ben meghatározott fogalmat megfelelőnek 

tartjuk, ennek indokát a következő fejezetben fejtjük ki részletesen. 

 Az illegális leletfelderítést végzők (fémkeresőzők) tevékenységének megítélésével 

kapcsolatban feltett kérdésekre a válaszok egyöntetűek voltak abban, hogy az ilyen eszköz használata 

csak engedéllyel rendelkező régész számára lehet megengedett. Hatályos szabályozásunk alapján, a 

Kötv. értelmében feltárást csak a feltárási rendeletben meghatározott intézmények és az itt 

meghatározott személyek végezhetnek.502 Így a feltárási engedéllyel nem rendelkező személyek 

régészeti lelőhelyen ásatást, egyéb munkálatokat nem végezhetnek.503 Amíg a fémkeresős személy 

magatartása nem valósít meg rongálást, lopást, a cselekményét a régészeti szabálysértés 

diszpozíciója alapján kell megítélni. A szakma szerint ezen személyek a legkártékonyabbak, hiszen a 

fémkereső egy eszköz a kezükben, annak érdekében, hogy segítségével felfedezzék mindazon 

helyeket, ahol régészeti leletek nagy számban előfordulnak és a lelőhely fosztogatásokat ezáltal 

megkezdhessék. Gyakorlatban többször előfordult, hogy a tettenéréskor az egyetlen bizonyítható 

eszköz az elkövető kezében a fémkereső detektor volt, azonban tekintve, hogy az eszköz birtoklása 

jogilag nem szankcionált tevékenység, a rendőrség tehetetlen volt. Azonban a szabálysértési 

feljelentést sem tették meg. 

Mindennek következtében a szakma felől megfogalmazódott az engedély nélküli régészeti 

tevékenység kriminalizációjának igénye. Ezt jól mutatják a kérdőív adatai, hiszen a válaszadók 

kétharmada szerint is büntetőjogi beavatkozás szükséges. Mindezt azonban azért nem tartjuk 

elfogadható nézetnek, mert a büntetőjog ultima ratio elvével áll szemben. A szabálysértési 

tényállások arra hivatottak, hogy a cselekmények olyan esetekben, amikor a normaszegés 

súlyosságának mértékéből adódóan nem igényli büntetőjogi beavatkozást, ezen diszpozíciók alapján 

kerüljenek megítélésre. Így tehát az engedély nélküli tevékenységre vonatkozó hatályos szabályozás 

megfelelő, a gyakorlatban felmerült problémák megítélésünk szerint nem a bűncselekménnyé 

nyilvánítás eszközével oldhatók meg. 

A kérdőív kérdéseire adott válaszok jelentősége abban rejlik, hogy ezáltal rávilágíthatunk 

olyan tényekre, amelyek felvetik a hatályos büntetőjogi szabályozás megfelelőségének kérdését. A 

bemutatott adatokból feltételezhető, hogy a régészeti leletre és lelőhelyre elkövetett deliktumok 

hatványozottabban vannak jelen a bűnelkövetésben, mint ahogy az e tárgyban indult nyomozati vagy 

bírósági eljárások számából kitűnik. A gyakorlatban felmerült problémák megoldására, egyúttal ezen 

                                                           
502

 Fr. 2. § (1) bek. 
503

 Szr. 144. §. 



diszpozíciók tényleges érvényre juttatására nem újabb kriminalizáció nyújt megoldást, sokkal inkább 

a régészeti lelőhely rongálás, régészeti lelet lopás tényállások által ténylegesen védeni célzott 

érdekek előtérbe állítása lehetne eredményes. 

 

IV. A régészeti örökség büntetőjogi védelme 

 

1. A jogi tárgyra vonatkozó javaslat 

 

A kérdőívekből kiszűrhető megoldási javaslatok szerint kizárólag kriminalizáció útján lehetne 

hatékonyabban fellépni az említett bűncselekmények elkövetőivel szemben, ám ezt nem tartjuk 

követendőnek. Mindennek oka egyrészt keresendő a büntetőjog mint jogág szubszidiárius jellegében. 

A büntetőjogi eszközök abban az esetben alkalmazhatóak, ha olyan súlyos a tanúsított magatartás, 

hogy a társadalomban keletkezett kár elengedhetetlenné teszi ennek a legsúlyosabb felelősségi 

formának az érvényesítését.504 Másrészt a hatályos szabályozásban meghatározott büntetéssel való 

fenyegetés mértékét, a diszpozíciókban deklarált egyes elkövetési magatartásokat a tényállások 

többségében megfelelőnek tartjuk. 

Mindezek alapján felmerülhet a kérdés, hogy miben rejlik a hatályos szabályozás 

problematikája? Egyértelmű, hogy a hatóságok, kiváltképpen a KÖH büntető tényállásokkal szembeni 

tájékozatlansága, valamint azon tény, hogy e közigazgatási szerv alkalmazottai egyéni jogérzetükre 

hagyatkozva, a büntetőjogszabályok figyelmen kívül hagyásával ítélnek meg egyes cselekményeket, 

jelentősen hozzájárul a régészeti lelőhely védelmét szolgáló diszpozíciók figyelmen kívül hagyásához. 

Mivel a bűncselekmények nem kerülnek a nyomozati szervek tudomására, ezért ezen szervek 

tényállásra vonatkozó ismeretei sem teljesek, hiszen szinte egyáltalán nem foglalkoznak napi 

munkájuk során a diszpozíciókkal. Megítélésünk szerint azonban nem kizárólag a KÖH passzivitása az 

egyetlen közreható tényező abban, hogy ezen elkövetési tárgyak védelme a gyakorlatban hatástalan. 

E körben felvetődik a kérdés, amikor a régészeti lelőhely, kulturális javak megrongálásának védelmét 

szolgáló tényállásokat a jogalkotó létrehozta, figyelembe vette-e, hogy a védendő érdekek köre és a 

meghatározott jogi tárgy összhangban áll-e azon érdekekkel, amelyeket a törvényhozó e 

rendelkezésekkel védeni kívánt? A kérdés megválaszolására az említett elkövetési tárgyakat érintő 
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hatályos büntetőjogi norma értelmezése szükséges, melynek legmegfelelőbb eszköze a teleologikus, 

vagyis jogtárgyharmonikus értelmezés.505 

Ezen elkövetési tárgy rongálása a Btk.-ban a vagyon elleni bűncselekmények között, a 

rongálás (Btk. 324. §) tényállásának minősített esetét képezi, mely három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. Súlyosabban minősül az elkövető cselekménye, ha magatartásának 

következtében a régészeti lelőhely megsemmisül. A deliktum által védett érdek a tulajdonjog és ezen 

belül minden olyan jog, tehát a birtoklás, használat vagy a rendelkezés joga, amelynek érvényesülése 

feltételezi a tulajdonjog tárgyiasult formájának, a vagyontárgy állagának épségét.506 Mindebből 

következik, hogy a régészeti lelőhely megrongálása azért pönalizált tevékenység, mert ennek 

következtében az állam tulajdonjoga sérül. Vajon a régészeti lelőhely büntetőjogi védelmének 

megfelelő indoka a tulajdon védelme, illetve a törvényi tényállás megfelelő módon védelmezi-e ezt 

az érdeket?  

A kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről szóló 1997. évi CXL. törvény érdemi 

hatást gyakorolt a büntetőjogi szabályozásra, mivel 1998. július 1-jei hatállyal a kulturális javak, a 

régészeti lelőhely és a műemlék, mint speciális elkövetési tárgyak bekerültek a törvénykönyvbe.507 A 

KÖH felállítása miatt, a szervezeti egységesítés okán alkották meg az ezen törvény helyébe lépő 

Kötv.-t, mely a büntetőjogi diszpozíciókra érdemi hatást gyakorolt, ugyanis tartalmazza a régészeti 

lelőhely definícióját. E törvény meghatározza a kulturális örökség védelmének kiemelt jelentőségét: 

„kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható 

forrása, a nemzeti és az egyetemes kultúra elválaszthatatlan összetevője.”508 Az Országgyűlés abból a 

célból alkotta meg a törvényt, hogy a nemzeti és egyetemes történelem során felhalmozott kulturális 

örökség feltárásának, tudományos feldolgozásának, megóvásának, védelmének, fenntartható 

használatának és közkinccsé tételének törvényi feltételét megteremtse.509 Ezen jogszabály vezeti be 

az örökségvédelmi bírságot, mint közigazgatási szankciót. Figyelemre méltó a törvényi indokolás, 

mely a bírságolás indokát abban látja, hogy a szakszerűtlen beavatkozás (rongálás, rombolás) ellen 

megfelelő visszatartó erő legyen. 

 Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a jogalkotó már a közigazgatás szintjén kiemelten 

kezeli a régészeti örökség védelmét, mindez megállapítható az előbb hivatkozott indokolásból, illetve 

az örökségvédelmi bírság tényéből, valamint a törvény preambulumában megfogalmazott 

gondolatokból. 
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A hatályos büntető törvénykönyvben azonban a régészeti lelőhely védelmének indoka a 

tulajdonjog védelme, mivel a vagyon elleni bűncselekmények között szabályozza. Ez azonban 

magával a tényleges jogalkotói akarattal áll szemben. Mivel a jogalkotó a Kötv. szerint a régészeti 

lelőhelyekben meglévő történeti forrást mint tudományos értéket védi, ez pedig nem indokolja a 

vagyon elleni bűncselekmények körében történő elhelyezést. Így tehát kiindulva a kezdő 

gondolatunkból, a jogtárgyharmonikus értelmezés510 eszközével arra a megállapításra jutunk, hogy 

jelen esetben a régészeti lelőhely rongálásának tényállása által védett érdek ellentétben áll a 

törvényhozó szándékával, mivel nem azt védi, amit a jogalkotó azzal védeni kívánt. 

Más oldalról megközelítve, azért tartjuk szükségesnek a védendő érdekek fontosságát 

hangsúlyozni, hiszen a jogi tárgy a büntetendővé nyilvánítás indokát, tartalmi legitimitását hivatott 

szolgálni, 511  ezáltal a jogalkotói döntések megkérdőjelezhetőek, amennyiben a büntetendőség 

tartalmi indokát nem tartjuk megfelelőnek.512 A régészeti lelőhely rongálása esetén, megítélésünk 

szerint e cselekmény által elsődlegesen a kulturális örökség, mint nemzeti, tudományos forrás kerül 

veszélybe, illetve az e jogtárgyhoz fűződő állami és tudományos érdek szenved sérelmet, valamint az 

UNIDROIT Egyezmény által említett tudományos információk (forrásérték) kerülnek veszélybe. 

Felmerülhet a kérdés, hogy amennyiben a régészeti lelőhely rongálásának tényállását az előbb 

meghatározott védendő érdek köré szerveznénk, rendszertani szempontból mely diszpozíciók 

körében helyezhetnénk el e deliktumot. A Btk.-ban a vagyon elleni bűncselekmények körén kívül a 

XV. fejezetben, a rendészeti bűncselekmények között a műemlék megrongálása (Btk. 216. §), a 

kulturális javak megrongálása (Btk. 216/A. §), valamint visszaélés kulturális javakkal (Btk. 216/B. §) 

tényállások hivatottak a kulturális örökség védelmére. E három bűncselekmény azért nem tartozik a 

vagyon elleni deliktumok közé, mert az elkövetési tárgy minden esetben az elkövetési magatartást 

kifejtő személy saját tulajdonát képezi. A jogalkotó azzal, hogy e három tényállást a kulturális örökség 

védelme érdekében megalkotta, utal arra, hogy a törvényhozó ezen érdeket kiemelten fontosan 

kezeli, mely egyben megegyezik a Kötv.-ben foglalt, a jogalkotó által kitűzött céllal. A Kötv. 7. § (5) 

bekezdése értelmében a kulturális örökség elemei közé a régészeti örökség, műemléki értékek, 

valamint a kulturális javak tartoznak. Mindebből következik, hogy a kulturális örökség részét képező 

elemek ellen intézett támadás, amennyiben a rongálás elkövetési magatartásában merül ki, a jogi 

tárgyak homogenitása folytán ugyanazon alcím alá kell, hogy tartozzanak. 

Megítélésünk szerint a régészeti lelőhely mint speciális elkövetési tárgy megrongálásának a 

vagyon elleni bűncselekmények körében történő értékelése azért is képezheti vita tárgyát, mivel ez 
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esetben a cselekménnyel okozott kár objektíve pénzben nem határozható meg. Ha az elkövető a 

rongálás tényállását cselekményével kimeríti, a minősítés az okozott kár függvényében alakul, mely 

meghatározásnak az alapja a reparációs költség. Régészeti lelőhely esetén azonban ezen összeg 

megállapítása lehetetlen, jól mutatja ezt, hogy a hatályos szabályozás is a büntetés mértékének 

meghatározásakor aszerint differenciál, hogy a lelőhely megrongálódott, avagy megsemmisült. 

Amennyiben a régészeti lelőhely, illetve kulturális javak rongálásának tényállása a kulturális 

örökséghez fűződő állami, tudományos és társadalmi érdek védelmét szolgálná, megoldódna azon 

probléma, hogy az elkövetési tárgyak azonossága ellenére a jogalkotó külön fejezet alatt és szerkezeti 

elkülönültségben foglalkozik ezen deliktumokkal. Mindez átlátható, világos és egyértelmű eligazodást 

nyújthatna a jogalkalmazó számára. 

A vagyon elleni deliktumok körében a lopás, sikkasztás, jogtalan elsajátítás, valamint az 

orgazdaság tényállásának minősített esetét képezi, ha ezen bűncselekményeket kulturális javak 

körébe tartozó tárgyra követik el. Megítélésünk szerint  habár ezen elkövetési tárgyak a törvény 

erejénél fogva a kulturális örökség fogalma alá tartoznak , az elkövető által megvalósított előbbi 

tényállások elsődlegesen a tulajdonjog ellen irányulnak. A kulturális javak jogtalan eltulajdonítása, 

lopása, azokkal való orgazdaságot kimerítő tevékenység esetén az elkövetési tárgyakban rejlő, 

objektíve kifejezhető pénzbeli érték tényén nem változtat a tulajdonváltozás. Ezen bűncselekmények 

esetén a sértő eredmény csakúgy, mint az alapeseti tényállásoknál, abban realizálódik, hogy a 

tulajdonost megfosztják az őt megillető jogosultságoktól, illetve vagyoni haszonszerzés célzattal 

hozzájárulnak az így megszerzett kulturális javak továbbításához.513 E speciális elkövetési tárgyak 

minősítő körülményként történő jogalkotói értékelése jelzi a kulturális javakban rejlő értékek kiemelt 

jelentőségét. 

Mindezek alapján tehát megfogalmazásra került a kulturális örökség, mint büntetőjog által 

védeni szükséges érdek, valamint az ezen jogi tárgy köré szerveződő deliktumok köré. A 

továbbiakban arra kívánunk választ adni, hogy pontosan mit értünk régészeti lelőhely, kulturális 

javak, mint speciális elkövetési tárgyak fogalma alatt. Mindezzel célunk, hogy megszüntessük a 

fogalomhasználatból eredő eddigi tisztázatlanságot. 

 

2. A régészeti lelőhely fogalma 
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A régészeti lelőhely fogalmának tisztázása büntetőjogi szempontból azért nélkülözhetetlen, mivel a 

büntetőjogi védelem a definíció által meghatározott és körülhatárolt területet illeti meg. 

Amennyiben a régészeti lelőhely a rongálás elkövetési tárgya, akkor annak fogalmi tisztázása 

elkerülhetetlen, mivel az elkövetési magatartás a régészeti lelőhelyre irányul vagy arra gyakorol 

behatást. 

A régészeti lelőhely fogalmát a Kötv. definiálja.514 Ahogy arra már utaltunk a „régész szakma” 

a fenti fogalmat azért sérelmezi, mivel a „nyilvántartásba vétel” kitétel miatt azok a lelőhelyek, 

melyek nincsenek bejegyezve a KÖH nyilvántartásába, tulajdonképpen nem élveznek büntetőjogi 

védelmet. A régészeti lelőhelyre elkövetett bűncselekmények esetén csak akkor beszélhetünk 

elkövetési tárgyról, ha ezek a régészeti lelőhelyek be vannak jegyezve a KÖH nyilvántartásába. A 

kérdőívet kitöltők sérelmezik továbbá, hogy a nyilvántartásba vétel miatt kiszolgáltatják a lelőhelyek 

adatait a „kincsvadászoknak”.515 Ebből világosan az következik, hogy azok a földtörténeti, régészeti 

helyszínek, amelyeket még nem ismerünk, ezért nem lehet térképen lokalizálni és ezáltal a KÖH 

nyilvántartásában sem szerepelnek, ma nem tekinthetők régészeti lelőhelynek és nem élveznek 

büntetőjogi védelmet sem.516 A régészet rendelkezik tudományosan kimunkált régészeti lelőhely 

fogalommal, de ez olyan bizonytalansági tényezőket foglal magában, melyek mellett egy nem 

szakembertől nem várható el a lelőhely felismerése. Azt is nehéz meghatározni, hogy melyik felszíni 

leletegyüttes jelent valóságos felszín alatti lelőhelyet, hiszen a feltételek szezonról-szezonra 

változnak, a leletek megjelennek, majd eltűnnek, az emberi tevékenység is elmozdíthatja azokat.517 

Mivel a régészeti lelőhely jogi fogalmában a KÖH nyilvántartásában való szereplés szükségképpeni 

elem, ezért csak azokban az esetekben beszélhetünk régészeti lelőhelyekről, amikor azokat 

bejegyezték a KÖH nyilvántartásba. 

Nem terheli büntetőjogi felelősség azt a személyt, aki ilyen ismeretlen, nyilvántartásba nem 

vett lelőhelyet tár fel vagy rongál meg, mivel a szándékosságot ebben az esetben nem lehet 

megállapítani, hiszen az elkövető nem tudhatott arról, hogy az adott terület régészeti lelőhely, mivel 

az nem szerepelt a KÖH nyilvántartásában. Mégpedig azért nem, mivel a szándéknak át kell fognia a 

rongálásnál a törvényi tényállás minden elemét és esetünkben ez hiányzik, mivel nem volt annak 

tudatában az elkövető, hogy a területen régészeti jelentőségű objektumok találhatóak. Nincs is 

elkövetési tárgy, mivel ezek az ismeretlen régészeti lelőhelyek nincsenek bejegyezve a KÖH 

nyilvántartásába. Bár a szabálysértési joganyag tartalmaz arra vonatkozó tényállást, amely az 
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engedély nélküli régészeti feltárást szankcionálja,518 de ha ezt nem nyilvántartásba vett területen 

követik el, akkor nincs büntetőjogi relevanciája. Sőt az is elképzelhető, hogy engedély nélkül is 

végezhetnek szakmailag megfelelő és forrásértéket megtartó feltárást. 

A régészeti lelőhelyeket különböző csoportba sorolja a Kötv. a védelem szempontjából: 

1. Általános védelem: a régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak, amelyet azonban a 

Kötv. nem definiál pontosan.519 

2. Védett régészeti lelőhely: ezeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a 

lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti.520 A védett lelőhelyeket lehet 

még külön kategorizálni: 

a) kiemelten védett régészeti lelőhely;521 

b) fokozottan védett régészeti lelőhely.522 

A régészeti lelőhelyek jelentőségét bizonyítja az a tény, hogy a kiemelkedő történeti és kulturális 

jelentőségű régészeti lelőhelyeket nem hatósági eljárással, hanem kizárólag jogszabályban lehet 

védetté nyilvánítani.523 A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken a KÖH engedélye szükséges a 30 

cm mélységet meghaladó földmunkával járó tevékenységekhez.524 

A tudományos információk (forrásérték) megőrzése indokolná, hogy a büntetőjogi védelem 

ne csak a nyilvántartásba vett lelőhelyeket illesse meg, hiszen nagy lehet akár annak a valószínűsége 

is, hogy az eddig még fel nem tárt és ismeretlen területek sokkal több, gazdagabb információval 

rendelkeznek, mint egy már feltárt és nyilvántartásba vett terület. Jóllehet a régész szakma követeli a 

Kötv. régészeti lelőhely fogalmából a „nyilvántartásba vett” kitétel törlését, mert így meglátásuk 

szerint biztosítható lenne pótolhatatlan kulturális örökségünk megfelelő büntetőjogi védelme, ám 

dogmatikai szempontból ez kivitelezhetetlen. Ennek oka, hogy a régészeti lelőhely rongálását csak és 

kizárólag szándékosan lehet elkövetni. Ha a lelőhely-fogalom minden feltárt és feltáratlan lelőhelyet 

lefedne, akkor ezzel felmerülne az a probléma, hogy a szándékosság tudati oldala kiszélesedne. Egy 

laikustól azonban nem várható el az a tudattartalom, hogy felismerje a régészeti lelőhelyet, így a 

nyilvántartásba vételre vonatkozó fogalmi elemet szükségesnek tartjuk. A régészeti lelőhely fogalma 
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alatt így olyan területet értünk, amely régészeti jelenségek, objektumok, leletek sajátos kontextusban 

találhatóak, de ezek földrajzi meghatározottsága és térbeli helyzete ismert kell legyen, hogy a 

régészeti lelőhely mint elkövetési tárgy büntetőjogi szempontból meghatározható legyen. Erre 

szolgál a KÖH nyilvántartása, amit azonban nem tüntet fel hiánytalanul a KÖH saját honlapján. 

Érdemes lenne megfontolni a lelőhelyek ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését, amely így 

lehetővé tenné a tulajdonosok számára is a megismerhetőséget. 

 

3. A régészeti lelet fogalma 

 

A régészeti lelőhely fogalmának kifejtése mellett foglalkoznunk kell a régészeti lelet fogalmával525 is. 

Ennek oka, hogy a régészeti örökség védelme erre a két elemre terjed ki. 

Az általunk vizsgált büntetőjogi tényállások egyikében sem minősül elkövetési tárgynak a 

régészeti lelet, kizárólag a kulturális javak körébe tartozást jelöli meg minősítő körülményként az 

egyes bűncselekményeknél a jogalkotó. A kulturális örökség elemei közé tartoznak a régészeti 

örökség ingatlan elemei, a műemlékek, valamint a kulturális javak.526 Felmerül a kérdés, hogy hová 

sorolható ilyen logikai lánc alapján a régészeti lelet, mint ingó tárgy. Az OKRI munkatársai 

megfogalmazzák azon kérdésüket, hogy ezen a gondolatmeneten elindulva, kulturális javak körébe 

tartozó tárgynak tekinthetjük-e a régészeti leletet?527 Értelmezésük szerint a kulturális örökség 

elemei a Kötv. 7. § 4. pontjában meghatározott kulturális javak; a Kötv. ebből következően a 

kulturális örökség fogalomból szűk értelemben csak a régészeti örökség ingatlan elemeit vette ki.528 

Megítélésünk szerint a régészeti lelet törvényi definíciójából kiindulva, rendszertani értelmezéssel 

megállapítható, hogy a régészeti lelet a kulturális javak körébe tartozó tárgy. Azáltal, hogy a törvényi 

definícióban az szerepel, hogy „nem minősülnek régészeti leletnek azon kulturális javak” a jogalkotó 
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a kulturális javak (vagyis ingó kulturális örökségi elemek) gyűjtőfogalma alá sorolta a régészeti 

leletet.529 

 Mindebből következik, hogy a kulturális javak, illetve régészeti lelőhely jelenlegi törvényi 

fogalma megfelelő a keretdiszpozíció kitöltéséhez, valamint, hogy a régészeti lelet a kulturális javak 

körében értelmezendő. 

 

V. De lege ferenda javaslatok 

 

Ahogy azt a korábbi fejezetben már kifejtettük, a régészeti lelőhely, kulturális javak, valamint 

műemlék rongálásának diszpozíciói a kulturális örökség védelmét hivatottak szolgálni, ezért e 

deliktumokat a Btk. XV. fejezetében, az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és közélet tisztasága 

elleni bűncselekmények között, új, közös cím alatt, a kulturális örökség elleni bűncselekmények 

körében tartjuk szükségesnek szabályozni. 

 

1. A régészeti lelőhely rongálása 

 

A régészeti lelőhely megrongálásának tényállására az alábbi javaslatot tesszük. 

Btk…. § (1) Aki a régészeti lelőhelyet megrongálja és ezáltal a benne rejlő régészeti forrásértéket 

megszünteti, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 

a) üzletszerűen  

 b) bűnszövetségben követik el. 

A bűncselekmény jogi tárgya tágabb értelemben a kulturális örökség, melynek részét képezi a 

régészeti örökség, mint ezen deliktum által közvetlenül védett érdek. E fogalom a Kötv.-ben 

meghatározottaknak megfelelően: 7. § 22. pont „az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek 

felszíne alatt és a természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető 
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nyoma, mely segít rekonstruálni az emberiség történetét és kapcsolatát környezetével”. Ilyen 

formában tehát a régészeti lelőhely védelme által válik biztosítottá, hogy e területekben rejlő 

tudományos forrást a régészettudomány fel tudja használja, valamint a történelemről így fennmaradt 

információkat hasznosítani tudja. 

 A bűncselekmény elkövetési magatartása a rongálás, mely minden olyan szándékosan 

kifejtett közvetlen vagy közvetett magatartást magában foglal, amelynek következtében a régészeti 

lelőhely állagában károsodik vagy megsemmisül.530 Az elkövetési magatartás e deliktum esetében 

csak tevéssel valósulhat meg. Tényállásszerű minden olyan magatartás, amely az elkövetési tárgy 

régészeti objektum összefüggését megbolygatja. Ilyen cselekmény többek között az ásás, föld 

elhordás, gépi munkálatok végzése, kábelfektetés. 

A tényállás befejezetté akkor válik, ha a rongálás következtében a régészeti lelőhelynek a 

forrásértéke megszűnik. Mindez akkor valósul meg, ha a lelőhely rongálás utáni állapotából nem 

lehet következtetni az elkövetési tárgy által magában hordozott, a régészet- tudomány 

szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró információkra. A régészeti lelőhely elemei eredeti 

fekvésükben tartalmazzák azokat a tudományos információkat, amelyek a behatás következtében 

megismerhetetlenné válnak. Ez valósul meg akkor, ha a károkozó magatartás miatt nem lehet 

megállapítani például a sírban fekvő elhelyezkedését, mely azért lenne fontos, mert ebből lehetne 

következtetni a temetkezési szokásokra, mely jelezné, hogy a lelőhely milyen korból, az elhunyt 

személy mely vallási közösségből származik, valamint árulkodhat az adott személy társadalomban 

betöltött pozíciójáról. Ezen információk elsődlegesen a régészet, mint a történelmi múlttal foglalkozó 

tudomány számára jelentősek, hiszen ezáltal kaphatunk képet egy adott történelmi korszakról, 

népcsoportról. Ahhoz, hogy a forrásérték megszűnése megállapítást nyerjen minden esetben régész 

szakértői közreműködésre lenne szükség, hiszen egy régészeti tudományos kérdésről beszélünk, 

melyet csak ilyen végzettséggel és gyakorlati tudással rendelkező személy képes vizsgálni. 

A bűncselekmény kísérlete valósul meg, ha az elkövető a rongáló magatartását megkezdi, de 

azt nem fejezi be, így például tettenérés esetén vagy az elkövetési magatartás ugyan megvalósul, de 

a szakértő nem állapítja meg a forrásérték megszűnését. 

 A bűncselekmény tettese bárki lehet, az a személy is, akinek saját tulajdonú területén 

található a régészeti lelőhely. Mindezzel kiküszöbölhetővé válik a hatályos szabályozás egyik 

problematikája, nevezetesen, hogy a saját tulajdonú földterületen található régészeti lelőhely 

rongálását az ingatlan tulajdonosa nem követheti el. Ez következik abból, hogy a rongálás deliktuma 
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csak idegen vagyontárgyakra követhető el. Így tehát ha a régészeti lelőhely saját tulajdonban álló 

területen található, a Btk. 324. § (3) bekezdés 1. pontja nem volt megállapítható. Az általunk tett 

javaslat elfogadásával a régészeti lelőhelyben rejlő forrásérték  függetlenül a terület tulajdonosi 

jellegétől  büntetőjogi védelem alatt állna. A tettes személy régész végzettségű is lehet, ha 

szakszerűtlen cselekményével a lelőhelyben olyan kárt okoz, amelynek következtében a benne rejlő 

forrásérték megszűnik. 

 A deliktum csak szándékosan követhető el. A szándéknak át kell fognia az objektív tényállási 

elemek körét, így a terület régészeti lelőhelyi minőségét, az elkövetési magatartást, okozati 

összefüggést, valamint, hogy cselekménye következtében a lelőhely eredeti összefüggéseiben és 

abban található forrásérték megszűnik. Nem kell azonban kiterjednie arra, hogy milyen információkat 

semmisített meg. 

Minősítő körülményként tartanánk szükségesnek a Btk.-ba iktatni az üzletszerűség, illetve a 

bűnszövetségben történő elkövetést. Mindkettő fogalomra az értelmező rendelkezésekben foglalt 

definíciók irányadóak.531 E minősített esetek indokát abban látjuk, hogy a régészeti lelőhelyeket 

csoportosan, haszonszerzési célzattal fosztogató személyek cselekménye az alapeseti tényálláshoz 

képest sokkal inkább veszélyes a társadalomra és egyben a lelőhelyekben rejlő tudományos 

információ nagyobb mértékű pusztulását okozza. 

 

2. A kulturális javak rongálása 

 

A kulturális örökség védelmét szolgáló tényállás a kulturális javak megrongálása, melyre az alábbi a 

javaslatunk: 

Btk…. § (1) Aki a tulajdonában álló, a kulturális javak körébe tartozó és védett tárgyat, illetve aki a 

kulturális javak körébe tartozó idegen tárgyat megrongálja, bűntettet követ el, és három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (2) Aki az (1) bekezdés szerinti tárgyat megsemmisíti, öt évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő. 
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 Ezen deliktumnak a jogi tárgya, ahogy már említettük, a Kötv.-ben foglaltaknak megfelelően a 

kulturális örökség, melynek védelmét a közérdek, a nyilvánosság és a tudományos kutatás számára 

történő hozzáférés, illetve az utókor számára történő megőrzés teszi indokolttá. 

 Az (1) bekezdésben meghatározott elkövetési magatartás a rongálás. Akár tevéssel, akár 

mulasztással is megvalósulhat e bűncselekmény, így például amennyiben a tulajdonos egy kulturális 

javak körébe tartozó könyvtári, muzeális dokumentumot nem megfelelő módon tárol, a környezeti 

behatások következtében annak állagában sérülés következhet be. 

 A bűncselekmény elkövetési tárgya a kulturális javak körébe tartozó tárgy, melynek fogalma, 

ahogy arra már utaltunk, megegyezik a Kötv.-ben (7. § 4. pont) meghatározottal. E fogalom alá 

vonható a régészeti lelet is. Amennyiben a kulturális javak körébe tartozó tárgy saját tulajdonú, 

további feltétel, hogy az védett legyen. A törvény értelmében ezen javak akkor minősülnek 

védettnek, ha a bennük rejlő pótolhatatlan és kiemelkedő kulturális örökségi jelleg miatt a KÖH 

hatósági eljárás során határozattal azzá nyilvánítja. E kitétel megvalósulása egyrészt azért szükséges, 

mivel ennek hiányában e tényállást realizálná az a személy is, aki saját maga alkotta a kulturális javak 

körébe tartozó tárgyat, hiszen az alkotó tulajdonában lévő kulturális javak védetté nyilvánítása a 

Kötv. alapján kizárt. Másrészt, abban az esetben, ha a nem védett, saját tulajdont képező kulturális 

javak körébe tartozó tárgyra is el lehetne követni e deliktumot, oda vezetne, hogy minden, a 

tudomány szempontjából bármilyen jelentőséggel bíró tárgy ellen elkövetett rongálás vagy 

megsemmisítés büntetőjogi szankciót vonna maga után. Így például amennyiben egy fényre érzékeny 

grafika tulajdonosa olyan helyiségben helyezi el a műtárgyat, ahol rendszeresen napsugárzásnak van 

kitéve, melynek következtében az időmúlásával megfakul és értékét veszti, megvalósítaná e 

tényállását. Megítélésünk szerint mindez indokolatlan kriminalizációhoz vezetne és egyben a 

büntetőjog ultima ratio alapelvébe ütközne. 

Abban az esetben, ha az elkövetési tárgy idegen, nem saját tulajdonú, akkor a védettség nem 

szükséges, hiszen a kulturális javak ex lege törvényi védelem alatt állnak. E többletfeltételt azért sem 

követelhetjük meg, hiszen ez esetben a büntetőjogi védelem alól kikerülnének mindazon elkövetési 

tárgyak, amelyeket a hatóság nem vett nyilvántartásba. Sok esetben maga az elkövető az, aki először 

jut a birtokába a kulturális javak körébe tartozó tárgynak, például régészeti lelet esetén, így tehát az 

előzetes hatósági nyilvántartásba vétel fogalmilag kizárt.532 

 A bűncselekmény elkövetője, amennyiben saját tulajdont képez az elkövetési tárgy, csak a 

tulajdonos lehet. E deliktum tettese nem lehet az a személy, aki maga alkotja a kulturális javak 
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körébe tartozó tárgyat, mivel ez esetben e tárgy nem nyilvánítható védetté.533 Az idegen kulturális 

javak vonatkozásában értelemszerűen a cselekmény tettese csak az lehet, akinek nem áll 

tulajdonában az elkövetési tárgy. 

 A deliktum minősített esetét képezi, ha az elkövetési tárgy megsemmisül. Előbbi elkövetési 

magatartás akkor valósul meg, ha a kulturális javak körébe tartozó tárgy olyan fokú sérelmet szenved 

el, amelynek folytán a benne rejlő tudományos, kulturális érték teljes mértékben elvész és ezáltal 

nem hordozza azt a specialitást, amely indokolttá teszi más vagyontárgyaktól való 

megkülönböztetését. 

 

3. Műemlék megrongálása 

 

A kulturális örökség körébe tartozó elemek harmadik csoportját a műemlékek képezik, mely ellen 

elkövetett rongálás esetén is ugyanazon jogi tárgy szenved sérelmet, mint a kulturális javak, illetve 

régészeti lelőhely esetén. A hatályos szabályozás értelmében a Btk. 216. § alapján a saját tulajdonú 

műemlék megrongálása, valamint annak megsemmisítése, illetve helyrehozhatatlan károsodásának 

előidézése büntetőjogi szankciót von maga után. A más tulajdonában álló (idegen) műemlék elleni 

rongálás a vagyon elleni bűncselekmények körében, a Btk. 324. § minősített eseteként nyer 

értékelést. 

 Megítélésünk szerint a védendő érdek homogenitása folytán jelen esetben sem indokolt a 

más tulajdonát képező, illetve a saját tulajdonban álló műemlék közötti törvényi differenciálás, hiszen 

mindkét esetben az elkövetési magatartással a kulturális örökség, mint jogi tárgy szenved sérelmet. 

Mindezekre tekintettel a műemlék megrongálásának tényállását az alábbi szövegezéssel tartjuk 

szükségesnek a Btk.-ba iktatni: 

Btk…. § (1) Aki a műemléket megrongálja, bűntettet követ el, és három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Aki az (1) bekezdés szerinti műemléket megsemmisíti, vagy annak olyan helyrehozhatatlan 

károsodását idézi elő, amelynek következtében az elveszti műemlék jellegét, öt évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 
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 A bűncselekmény elkövetési tárgya a műemlék, melynek fogalmát a Kötv. 7. § 8. pontja 

határozza meg: „Olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté 

nyilvánítottak.” Mindebből következik tehát, hogy műemlék a műemlékké nyilvántartást deklaráló 

jogszabály erejénél fogva védett,534 így e bűncselekmény esetében indokolatlan a differenciálás a 

saját, illetve más tulajdonában lévő elkövetési tárgyak között. 

 Jelen deliktum esetében, eltérően ezen cím alatt szabályozott másik két bűncselekménytől, 

speciális elkövetési magatartást képez a műemlék helyrehozhatatlan károsodásának előidézése. Ezen 

elkövetési magatartás akkor valósul meg, ha a műemlék rongálással okozott károsodás olyan fokú, 

hogy az javítással, restaurációval vagy más mesterséges úton sem állítható helyre. Mindennek 

következtében a dolog elveszti műemléki jellegét, tehát a sérelemnek olyan tulajdonság 

vonatkozásában kell megvalósulnia, amely a védetté nyilvánítást indokolta.535 

Megítélésünk szerint e három bűncselekmény az általunk javasolt tényállási elemekkel 

megfelelő lenne a kulturális örökség védelméhez fűződő érdek érvényre juttatására. A diszpozíciók 

mindegyikének elkövetési magatartása rongálásban merül ki, mely az elkövetési tárgyban előidézett 

állagromlásban nyilvánul meg és ezen jogellenes cselekmény által szenved a kulturális örökség részét 

képező műemlék, kulturális javak, régészeti örökség sérelmet. A kulturális javakkal visszaélés 

tényállását nem tartjuk indokoltnak az előbb említett három bűncselekmény körében szabályozni, 

hiszen ezen tényállás elsődlegesen annak a védelmét szolgálja, hogy az állam nyomon tudja követni a 

kulturális örökség elemeit képező javak, tárgyak forgalmát. Ennek érdekében külön törvény  a 

Kötv. vonatkozik a kulturális javak elidegenítésére és ezen rendelkezések megszegőivel szemben 

tartja a jogalkotó szükségesnek a mulasztások miatti büntetőjogi szankcionálást. 536  Mindezzel 

ténylegesen az államigazgatás rendje, mint önálló jogi tárgy sérül, így úgy gondoljuk, hogy e 

deliktumnak a rendészeti bűncselekmények közötti jelenlegi szabályozása megfelelő. 

 

4. Kulturális javakra elkövetett vagyon elleni bűncselekmények 

 

Egyetértünk azzal, hogy a kulturális javak ellen elkövetett vagyon elleni bűncselekmények minősítő 

körülményeként kerül szabályozásra ezen érték védelme. Oka ennek, hogy a tulajdonjog mint jogi 
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tárgy megfelelő módon került meghatározásra a jogalkotó által. A lopás, sikkasztás, orgazdaság 

bűncselekmények esetén mindig a tulajdonosi jogosítványok ellen irányul  akár közvetett módon  

az elkövetési magatartás, mivel a tulajdonos rendelkezési jogosultságát vonja el a dolog felett. A 

minősítési rendszert tekintve a jogalkotó azonban következetlen, mivel a kulturális javak minősítő 

körülményként való meghatározását egyetlen esetben emeli be a tényállásokba, ez pedig megegyezik 

a nagyobb értékre elkövetett vagyon elleni deliktumok büntetési tételével. A jogalkotó 

következetlensége így abban ragadható meg, hogy csak egyetlen esetben értékeli minősítő 

körülményként ezen speciális elkövetési tárgyakat. Például ha az eltulajdonított kulturális javak 

körébe tartozó tárgy értéke 20.000 Ft és 200.000 Ft között van  amely az alapeseti tényállás 

értékkategóriája  , akkor a Btk. 316. § (4) bekezdés 3. pontja alapján a minősített eset kerül 

megállapításra, míg ha a lopást kulturális javak körébe tartozó olyan tárgyra követik el, amely a 

jelentős, különösen nagy, különösen jelentős értékkategóriába tartozna, akkor nem jelent minősítő 

körülményt, hogy a cselekményt a kulturális javak körébe tartozó tárgyra követik el.537 A büntetéssel 

fenyegetés három évig terjedő szabadságvesztés a kulturális javak ellen elkövetett vagyon elleni 

bűncselekmények esetén, csakúgy mint a nagyobb értékre elkövetett, illetve a kisebb értékre 

meghatározott minősítő körülménnyel realizált vagyon elleni bűncselekmények esetén. 

Véleményünk szerint a vázolt helyzetre az jelentene megoldást, ha a kulturális javak mint 

minősítő körülmény megjelenne a lopás, sikkasztás, orgazdaság tényállásán belül minden egyes 

értékkategóriában, és ezáltal az elkövető cselekménye egy magasabb büntetési tétellel fenyegetett 

tényállási fordulatot realizálna. Példaként felhozható a lopás, amelynél a bűnszövetségben, 

közveszély színhelyén, dolog elleni erőszakkal, üzletszerűen elkövetett cselekmények minden egyes 

értékkategóriában külön minősítő körülményként vannak feltüntetve. Így ha az elkövető 

szabálysértési értékre, de a kulturális javak körébe tartozó tárgyra követné el a lopást, akkor ezzel a 

lopás vétségét valósítja meg, ugyanígy ha kisebb értékre, de a kulturális javak körébe tartozó tárgyra 

követné el a cselekményét, akkor cselekménye ugyanúgy minősül, mint a nagyobb értékre elkövetett 

lopás. 

 

5. Jogi személy büntetőjogi felelősségének kérdése 

 

Az előzőekben már utaltunk arra, hogy a lelőhelyek rongálásának legnagyobb hányadát beruházások 

megvalósítása közben követik el. A vizsgált 47 esetből mindössze 7 esetben volt az elkövető 
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természetes személy. A beruházók a gyakorlatban jelentős arányban jogi személyek, amely felveti 

büntetőjogi felelősségük kérdését ebben az esetkörben. A felelősségre vonás lehetőségével azért 

kívánunk foglalkozni, mivel az aktakutatás során levontuk azt a következtetést, hogy az 

örökségvédelmi bírságnak a jogi személyekkel szemben nincsen visszatartó ereje. Míg egy szerény 

költségvetésű önkormányzat egyszeri bírság kivetése következtében a következő alkalommal 

figyelemmel lesz a régészeti lelőhelyek védelmére,538 addig egy nagyvállalatnak lehet akár erre a 

célra elkülönített költségvetési előirányzata is lehet a kivitelezési tervében. A maximálisan kiszabható 

örökségvédelmi bírság sok esetben nem közelíti meg az átadás késése miatt fizetendő kötbér 

mértékét, ez pedig ahhoz a gyakorlathoz vezet, hogy rendszeresen figyelmen kívül hagyják a KÖH 

által kiadott engedély feltételeit, vagy meg sem kötik az illetékes múzeummal a feltárási 

szerződést.539 

Hazánkban a 2001. évi CIV. törvény szabályozza a jogi személlyel szemben alkalmazható 

büntetőjogi intézkedések rendszerét és a felelősségre vonás feltételeit. A magyar szabályozási 

rendszerben a jogi személy felelősségre vonásának feltétele a természetes személy elkövető 

felelősségének megállapítása.540 Feltétel továbbá, hogy az elkövetett bűncselekmény szándékos 

legyen, illetve vagyoni előnyt eredményezzen. A jogi személyekkel szemben alkalmazandó szankciók 

tekintetében alapvető cél, hogy olyan reakcióeszközök legyenek alkalmazhatóak, amelyek mellett 

nem „kifizetődő” a jogi személy jogsértő magatartása.541 A régészeti lelőhelyek rongálása esetében az 

előbb idézett, kívánt kriminálpolitikai cél egyáltalán nem valósul meg, hiszen e bűncselekmények 

nem terelődnek büntetőjogi síkra. 

A büntetőjogi fellépés jelentős indokát szolgáltathatja, ha egy jogállamban a 

személyegyesülésekre kiszabható közigazgatási, polgári- vagy gazdasági jogi szankciók nem elég 

hatékonyak.542 Esetünkben ez teljes mértékben megvalósul, mivel az örökségvédelmi bírság, mint 

közigazgatási jogi szankció egyáltalán nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Párhuzamot 

vonhatunk a kulturális örökségvédelmi és a közbeszerzési (2003. évi CXXIV.) vagy akár a koncesszióról 

szóló törvény (1991. évi XVI.) között.543 Az utóbbi két törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a 

büntetőeljárás jogerős befejezését követően a felelősségre vont jogi személyt kizárják meghatározott 
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kedvezményekből vagy akár a koncessziós eljárásból. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon milyen 

visszatartó ereje lenne a tevékenység korlátozása büntetőjogi intézkedés következetes 

alkalmazásának a jogerős büntetőjogi ítéletekben, amennyiben a jogi személy beruházása folytán 

régészeti lelőhelyet rongál meg. Véleményünk szerint a régészeti lelőhelyek védelme biztosítva 

lenne, hiszen ez olyan fokú anyagi veszteséget okozhatna a beruházóknak, amely már megfontolásra 

késztetné őket a feltárási szerződés megkötését illetően. A társadalomra veszélyesség oldaláról 

azonban vizsgálnunk kell azt, hogy a régészeti lelőhelyek milyen fokú sérelme vonhatná maga után a 

tevékenység korlátozásának szankcióját. 

A törvény bírósági mérlegelés körébe utalja a taxatív felsorolásban nem szereplő tevékenységtől való 

eltiltást, így ezen törvényi rendelkezés alapján a bíróság ténylegesen bármely tevékenység 

gyakorlásától eltilthatja a jogi személyt.544 Meglátásunk szerint, ha a KÖH munkatársai megtennék 

minden esetben a feljelentést, és ennek következtében elmarasztaló bírósági ítéletek születnének, 

akkor a jogalkalmazó kialakíthatna egy olyan gyakorlatot, hogy meghatározott időintervallumon belül 

nem engedélyezi a tevékenység folytatását a jogi személy számára. Azonban a tevékenység 

korlátozása a jelenlegi törvényi szabályozást tekintve egy évtől három évig terjedő időtartamra 

rendelhető el. A nemzetgazdasági érdekek miatt azonban nem indokolt ilyen hosszú időtartamon 

keresztül az építési és kivitelezési profillal rendelkező vállalatok tevékenységének megvonása. 

Sajnálatos az a helyzet, hogy amennyiben a KÖH munkatársai bűncselekmény elkövetését észlelik 

vagy arra utaló gyanújuk merül fel, nem tesznek feljelentést. Amennyiben ennek következetesen 

eleget tennének, akkor ennek folyományaként olyan normakövetés alakulhatna ki a beruházók 

oldaláról, amely lehetőséget teremthet a még megmaradt régészeti örökség megóvására.  

 

VI. Összegzés 

 

Azzal, hogy hazánk részese az e tárgykörben született UNIDROIT, illetve Valetta-i Egyezménynek, 

egyben jelzi, hogy a jogalkotó részéről is megfogalmazódott a kulturális örökség védelmének kiemelt 

fontossága. Mindezt alátámasztja a Kötv. miniszteri indokolása is, melynek megfogalmazása szerint a 

kulturális örökség értékeit érintő bármilyen mértékű károkozás, rombolás, pusztítás pótolhatatlan és 

jóvátehetetlen veszteséget okoz. Ennek megakadályozása érdekében vezette be a törvényhozó az 

örökségvédelmi bírság szankcióját, melyről aktakutatásunk során tapasztaltakra hivatkozva 

leszögezhetjük, hogy hatékonyságát tekintve nem megfelelő. 
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Megítélésünk szerint a kulturális örökség hatékony védelme akkor lenne biztosított, ha a 

jogalkotó ezen  általa is kiemelten fontosnak tekintett  értéket önálló jogi tárgyként kezelné és 

ennek védelme érdekében alkotná meg a három tényállást. Mindezzel a jogalkalmazó felé is egységes 

és világos képet nyújtana, megszüntetve ezáltal a hatályos szabályozásban rejlő rendszertelenséget. 

A vagyon elleni bűncselekmények körében a kulturális javakra megvalósított deliktumok esetén 

minden értékkategóriát súlyosabban minősülne, ha ezen speciális elkövetési tárgyakra hajtanák 

végre. 

Ennek jegyében javasoljuk, hogy a Büntető Törvénykönyvben a XV. fejezetben a kulturális 

örökség védelmét szolgáló tényállások a fent ismertetett szövegezéssel kerüljenek beiktatásra. 

Javaslatunkkal kiküszöbölhetővé válhatna a jelenlegi szabályozásban rejlő azon ellentmondás, hogy a 

jogellenes magatartást kifejtő személy saját tulajdonában álló területen található régészeti lelőhely 

vonatkozásában nem követheti el a rongálást. 

Az általunk ismertetett javaslat elfogadásával a kulturális örökségben rejlő kiemelt érdek 

védelme dogmatikailag tisztázottá válhatna és mindez a jelenlegi gyakorlat problémáinak 

kiküszöböléséhez vezethetne. 
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Függelék 

 

Kérdőív  

1. Ön hány éves?  

 

2. Mióta dolgozik régészként (évszám)?  

 

3. Mit tekint Ön régészeti lelet lopásának?  

a) az adott személy elviszi a régészeti lelőhelyről a leletet, majd eladja  

b) az adott személy elviszi a régészeti lelőhelyről a leletet és eljuttatja múzeumhoz  



c) az adott személy elviszi a régészeti lelőhelyről a leletet és otthon kiteszi dísznek a nappalijába  

 

4. Volt-e már szemtanúja régészeti lelet lopásának?  

a) igen, többször is  

b) igen, egy esetben  

c) nem  

 

5. Amennyiben igen, mit tett?  

a) rendőrségen feljelentést tettem  

b) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (továbbiakban: KÖH) felé jeleztem a jogsértést  

c) önállóan intézkedtem  

d) nem tettem semmit  

 

6. Hány régészeti lelettel kapcsolatos lopásról hallott a megye területén 2009-ben? 

  

7. Mit tekint Ön régészeti lelőhely rongálásának?  

a) gyermekek egy csoportja homokozónak használja a kunhalom területét  

b) ittas egyetemisták összerugdossák a feltárt Árpád-kori templom falmaradványait  

c) népvándorláskori temető területén építenek fel egy irodaházat  

d) szarmata sírt önállóan tár fel egy műkedvelő idősekből álló csoport  

 

8. Volt-e már szemtanúja régészeti lelőhely rongálásának?  

a) igen, többször is  

b) igen, egy esetben  

c) nem  

 

9. Amennyiben igen, mit tett?  

a) rendőrségen feljelentést tettem  

b) KÖH felé jeleztem a jogsértést  

c) önállóan intézkedtem  

d) nem tettem semmit  

 

10. Hány régészeti lelőhely rongálási esetről hallott a megyében 2009-ben? 

 

11. Amennyiben tett feljelentést (akár lopás, akár rongálás miatt), mi lett a következménye?  



a) a bíróság büntetést szabott ki az elkövetőre  

b) megszüntették az eljárást  

c) nincs információm  

d) szabálysértést állapítottak meg  

 

12. Amennyiben tett feljelentést, mennyire elégedett a hatóság munkájával?  

1: egyáltalán nem - 5: teljes mértékben  

Értékelje skálán! 1 2 3 4 5  

 

13. Egyetért-e Ön a régészeti lelőhely alábbi fogalmával: régészeti lelőhely az a földrajzilag 

körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók, 

és amelyet a hatóság nyilvántartásba vett.  

a) igen, teljes mértékben  

b) nem, mivel a hatósági nyilvántartásba nem vett régészeti lelőhelyet nem tekinti annak  

c) a fogalom semelyik részével nem értek egyet  

 

14. Szükséges-e Ön szerint a régészeti lelőhely rongálását szankcionálni?  

a) igen, de csak a hatósági nyilvántartásba vett régészeti lelőhelyek vonatkozásában  

b) igen, minden esetben, függetlenül attól h nyílván van-e tartva vagy nem  

c) egyáltalán nem tartom szükségesnek  

 

15. Jogilag lehetővé tenné-e Ön a fémkereső használatát bárki számára olyan helyen, mely nem 

nyilvántartott régészeti lelőhely?  

a) igen, mivel így hozzájárulnak ezek a személyek ahhoz, hogy előkerüljön minél több lelet  

b) igen, mivel akinek a „kincskeresés” a hobbija, annak ez elengedhetetlen eszköz  

c) nem, azt kizárólag csak engedéllyel rendelkező régészek használhatják  

 

16. Jogilag lehetővé tenné-e Ön a fémkereső használatát bárki számára a régészeti lelőhelyeken?  

a) igen, mivel így hozzájárulnak ezek a személyek ahhoz, hogy előkerüljön minél több lelet  

b) igen, mivel akinek a „kincskeresés” a hobbija, annak ez elengedhetetlen eszköz  

c) nem, azt kizárólag csak engedéllyel rendelkező régészek használhatják  

 

17. Ön szerint a régészeti lelőhelynek pénzben pontosan kifejezhető értéke van?  

a) nem, eszmei értékénél fogva nem lehet pénzben kifejezni  

b) igen, kifejezhető, csakúgy, mint más vagyontárgy  



 

18. Ön hogyan járna el a régészeti feltárás céljából jogszabályban előírt engedély nélkül ásatást végző 

személyekkel vagy az engedély kereteit túllépő személyekkel szemben?  

a) KÖH-nek kellene eljárást indítani velük szemben  

b) büntetőeljárást kellene indítani velük szemben  

c) nem lenne ezen cselekményeknek semmilyen következménye  

 

19. Ön büntetné-e az elkövetőt az alábbi esetekben?  

Szeged város határában fiatalok gyorsulási versenyt rendeznek. A területen régészeti feltárás van 

folyamatban, de erről a fiatalok nem tudnak. Egyikük olyan gyorsan veszi be a kanyart, hogy 

kisodródik és ennek folyamán a régészeti lelőhely egy részét a motor csúszás közben tönkreteszi?  

a) Nem, mert  

b) Igen, mert  

 

20. Ön büntetné-e a szomszédot az alábbi esetben?  

Ön, mint régész valószínűsíti, hogy a szomszédja kertjében egy Árpád-kori temető található. A 

szomszédja ezen a területen szőlőt telepít, amely ezáltal nagy kárt okoz a temetőben. Felhívja a 

figyelmet erre a tényre, de a szomszéd nem hagy fel a szőlő telepítésével.  

a) Nem, mert …  

b) Igen, mert …  

 

21. Hasznosnak találja-e Ön a kérdőívet a cél eléréséhez?  

 

22. Mi hiányzik Ön szerint a kérdőívből? (legfeljebb 3 dolgot jelöljön meg)  

  



Kecskés Tamás 

A Délvidék magyar gyökerű büntetőjoga a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság idején 

 

Helyezés: I. díj (Egyetemes jogtörténet tagozat) 

Témavezető: Dr. Homoki-Nagy Mária, egyetemi tanár 

 

I. Előszó 

 

A magyar jog története bizonyos értelemben nem fejeződött be a trianoni békeszerződés után az 

elszakított területeken sem. Munkám célja e poszthumusz fejlődési folyamat bemutatása egy konkrét 

példán, nevezetesen a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz kerülő délvidéki területek büntetőjogán 

keresztül.  

Nem kell Québecig, Skóciáig vagy akár Indiáig elmenni ahhoz, hogy partikuláris 

jogalkalmazással találkozhassunk. Elég, ha időben megyünk egy picit vissza, és e jelenség kifejezetten 

magyar kötődésű változataival is megismerkedhetünk.  

A dolgozatban főként a vizsgált területen alkalmazott jogforrások ismertetésére és a bírósági 

gyakorlat bemutatására kerül majd sor. Ezen túl a témakör alaposabb megértéséhez szükséges 

háttérismeretek sem maradnak ki, mint az események történeti háttere, az országban jelen levő 

partikularizmus általános jellemzői és a bírói szervezet prezentálása.  

 

II. Történeti bevezető 

 

1. A magyarországi területek szerb megszállása 

 

A gazdaságilag megroppant és a nemzetiségi konfliktusokkal terhelt Osztrák-Magyar Monarchia 

kénytelen volt vesztesként kihátrálni a négy éve tartó nagy háborúból. 1918. november 3-án a páduai 

egyezményben fegyverszünetet kötött az antant hatalmakkal. Az egyezmény azonban nem 

rendelkezett arról, hogy Magyarországnak milyen területeket kell kiürítenie a balkáni fronton, így a 

francia Franchet d’Esperay tábornok által vezetett antant haderő továbbnyomult észak felé, átlépve 

az akkori szerb-magyar határt. A rendezetlen kérdések tisztázására érkezett Belgrádba delegációjával 

Károlyi Mihály november 7-én. Öt nap múlva, azaz november 13-án került sor a belgrádi egyezmény 

aláírására, amely alapján a magyar hadseregnek nyolc napon belül el kellett hagynia a Nagyszamos 

felső völgye – Beszterce–Marosvásárhely–Maros-torkolat–Szabadka–Baja–Pécs–Dráva folyó 



vonalától délre fekvő területeket.545 Az egyezményben arról is megállapodtak, hogy a szóban forgó 

területeken meghagyják a magyar közigazgatást, ami a gyakorlatban nem valósult meg. Még ezen a 

napon a szerb hadak megszállták Szabadkát, Zombort, Baját, november 15-én pedig Pécset, 

Mohácsot és Barcsot. Eközben a bánáti területekre is bevonultak, így Resicabányára, 

Nagybecskerekre, Nagykikindára, Szőregre, Temesvárra, Lugosra stb. A délebbi városok elfoglalására  

(pl.: Újvidékére november 9-én) még az egyezmény elfogadása előtt sor került.  

A demarkációs vonalat már november második felében átlépték a szerb-horvát-szlovén 

hadak, így került sor december elején a Muraköz megszállására is. Mivel a bánáti területekre 

Románia is igényt tartott, egy esetleges szerb-román összetűzés megakadályozása érdekében a 

franciák megszállták Szegedet és Aradot.  

 

2. Az újvidéki „nemzetgyűlés” 

 

A délvidéki szerb politikai elit már szinte a Monarchia összeomlásának első pillanataiban szervezkedni 

kezdett a déli területek Magyarországtól való elszakadása érdekében. November 4-én megalakult a 

Szerb Nemzeti Bizottság (Srpski Narodni Odbor), amely célul tűzte ki a magyarországi szerbek és más 

délszláv népek jogainak biztosítását a népek önrendelkezési joga alapján.546 A Bizottság leginkább 

Újvidéken ülésezett, minden erejével a „nagy nemzetgyűlés” megszervezésén fáradozott, melynek 

rendeltetéseként a délvidéki területek sorsáról való döntést határozták meg. A választásra vonatkozó 

szabályokat november 17-én hirdették ki. Bár vagyoni cenzust nem írtak elő, és a nők is megszerezték 

mind az aktív, mind pedig a passzív választójogot, a későbbi választási rendszer mintájául is szolgáló 

szabályzat demokratikusságát nem kell túlhangsúlyozni. Hiszen szavazati joggal csak a szerb, a 

bunyevác és az egyéb szláv nemzetiségűek rendelkeztek, az érintett területen együttesen abszolút 

többséget alkotó magyar és német lakosok nem voksolhattak. A kérdés valójában nem az volt, hogy a 

lakosság többsége egyet ért-e a Magyarországtól való elszakadással, hanem, hogy a szláv népesség 

melyik délszláv államalakulathoz szeretne csatlakozni. Az egyik tábor az október 29-én Zágrábban 

kikiáltott Szlovén-Horvát-Szerb Államhoz való csatlakozás mellett foglalt állást, ami a Monarchiából 

való kiszakadásukat már korábban kinyilvánító délszláv területekből állt, és amely november 24-én ki 

is mondta az egyesülést a „Vajdasággal”. Jaša Tomić547 radikálisai azonban a Szerbiához való 

csatlakozást támogatták.548   

                                                           
545

 Lásd: 1. ábra 
546

 Ljubomirka Krkljuš: Istorija država i prava Srpskog naroda. Pravni fakultet Novi Sad, Újvidék, 2008, 287.  
547

 Jaša Tomić (1856-1922) a Zastava c. magyarországi szerb kisebbségi politikai lap szerkesztője. Versecen 

született. 1899-ben megölte a szintén kisebbségi lapszerkesztő Miša Dimitrijevićet, amiért hét év börtönre 

ítélték. Újvidéken halt meg.  
548

 A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió és kisebbség – Magyarok a Délvidéken 1918-1947. Napvilág 

Kiadó Budapest, 2004., 13.; Krkljuš, 2008. 287.  



Végül 1918. november 25-én sor került Újvidéken A bánáti, a bácskai és a baranyai szerbek, a 

bunyevácok és más szlávok nagy nemzetgyűlésére (Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih 

Slovena u Banatu, Bačkoj i Baranji).549 Ezen egyhangúlag megszavazták a „népek önrendelkezési joga 

alapján” a gyűlés nevében szereplő régiók azon részeinek csatlakozását a Szerb Királysághoz, 

amelyeket az antant balkáni erői megszálltak. (Vagyis Tomićék akarata érvényesült). Az eredmény 

nem meglepő, hiszen magát a gyűlést a szerb kormánnyal való tárgyalás, és ilyen irányú 

megállapodás miatt tartották meg. Szempontunkból e gyűlés azért is fontos, mert egyik határozatára 

vezethető vissza a magyar jog hatályban maradása a Délvidéken. 

Egy nappal korábban, azaz november 24-én a ma nagyobb részben a Vajdasághoz tartozó 

Szerémség Szerbiával való egyesülését is deklarálták a rumai gyűlésen. November 26-án pedig a 

podgoricai nagygyűlés mondta ki a Petrović-Njegoš uralkodóház trónfosztását és Montenegró 

Szerbiához való csatlakozását. Végül december 1-jén a Szlovén-Horvát-Szerb Állam és a Szerb 

Királyság egyesítésének kimondásával kikiáltották a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (röviden SZHSZ 

Királyság), melynek trónját I. (Karađorđević) Péter szerb király foglalhatta el. 550 

Érdekes, hogy a délszláv történetírás nem Trianont, hanem az újvidéki Nagy Nemzetgyűlést 

tartja számon a terület-elcsatolás időpontjaként. 551  Ez a vélemény azonban több ponton is 

támadható. Egyrészt egy vitatott legitimitású testület egyoldalú nyilatkozatáról van szó, amiből csak 

az vezethető le, hogy az említett területen élő lakosság szláv része egyetért a Szerbiához való 

csatlakozással. Ezen túl az álláspont képviselői gyakran úgy tesznek, mintha ezen a gyűlésen pont 

azoknak a területeknek az elcsatolásáról „döntöttek” volna, amelyek később a békeszerződés alapján 

a délszláv államhoz kerültek. Bácska, Bánát és Baranya az antant által megszállt részei lényegesen 

nagyobb területet ölelnek fel, mint amit a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság végül megkapott.552 Az 

újvidéki Nemzetgyűlés határozata értelmében Szerbiához kerültek volna olyan települések, mint a 

ma is Magyarországhoz tartozó Pécs, Baja vagy Mohács, illetve a végül Románia által megszerzett 

Temesvár, Lugos és Resicabánya is. Másrészről nem került volna a szerb államhoz Horgos, amit a 

szerb hadsereg megszállt ugyan, de Csongrád vármegyéhez tartozván nem képezte Bácska, azaz Bács-

Bodrog vármegye részét. 

Az mindenesetre igaz, hogy az említett gyűlést követően Szerbia (majd az SZHSZ Királyság) 

sajátjaként tekintett a Délvidékre. 

 

3. A délvidéki regionális kormány 
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A szerb megszállással és az újvidéki Nemzetgyűléssel egy de facto független kormányzat jött létre a 

vizsgált területek egy részén. A Nemzetgyűlés ugyanis felállította a (magyar azonos nevű testülettel 

nem összekeverendő) Nagy Nemzeti Tanácsot (Veliki narodni savet), ami létrehozta a Nemzeti 

Igazgatóságot (Narodna uprava za Banat, Bačku i Baranju). A Nemzeti Tanácsnak elsősorban 

rendeletalkotási jogköre volt. Emellett felügyelte a Nemzeti Igazgatóság munkáját, ami pedig a 

végrehajtóhajtó központi szerveként, vagyis egyfajta „kormányként” funkcionált tizenegy 

„minisztériummal”. 553 

Az egyesülést a szerb, majd később a délszláv állam is elismerte, a regionális kormányt 

azonban nem. A délszláv kormányfő már december 20-án követelte a november 25-én megalakult 

délvidéki kormányzat lemondását.  

A regionális kormányzat hatalma nem terjedt ki az elszakadásukat kinyilvánító területek 

egészére. Ugyanis még a szerb megszállás előtt a német Róth Ottó vezette Bánáti Nemzeti Tanács 

1918. november 1-jén kikiáltotta az önálló Bánáti Köztársaságot, amely a Károlyi-kormány 

támogatását élvezte. Ennek célja valójában az volt, hogy a bánáti (és a bácskai) területeket megőrizze 

Magyarország számára. Bár a francia-szerb csapatok már november közepén megszállták a 

területeket, a Nemzeti Igazgatóságnak csak 1919. február 20-án sikerült átvennie a hatalmat a 

Bánságban.554  

A Nemzeti Igazgatóság 1919. március 11-éig működött. Ezt követően a belgrádi kormányhoz, 

pontosabban a Belügyminisztérium ún. Bácska-Bánát-Baranya ügyosztályához került a délvidéki 

területek igazgatása.  

 

4. A tisztviselői, a bírói és az ügyészi kar leváltása 

 

A Nagy Nemzeti Tanács december 4-ei döntése nyomán a Nemzeti Igazgatóság új főispánokat 

nevezett ki és meghatározta az új hatalom által megkövetelt hűségeskü szövegét.  

Mivel a tisztviselők fizetésüket továbbra is a magyar államtól kapták (hiszen jogilag még 

mindig Magyarország részét képezték a délvidéki területek), a magyar kormány a hűségeskü 

megtagadására bíztatta őket, aminek rendre eleget is tettek. Ez a főispánok után a polgármesterek és 

a jegyzők leváltását eredményezte, mivel az eskü megtagadása a Nemzeti Igazgatóság 1919. január 2-

ai rendelete alapján elbocsátással járt.555 Helyükbe többnyire laikus szlávokat neveztek ki.  Az 
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elbocsátások mellett meghurcoltatások is érték az esküt megtagadó tisztviselőket. Az említett 

rendeletben az olvasható, hogy a Nemzeti Igazgatóság „nem gördít akadályt” a tisztviselők magyar 

fennhatóság alatt álló területre való költözése elé, de „nem garantálja, hogy a katonai parancsnokság 

a katonai érdekek szempontjából, forgalmi okokra hivatkozva a legfontosabb személyi 

szükségleteken túlmenő szállításokat is engedélyezni fog”. 556  Vagyis előfordult, hogy a 

legszükségesebb ingóságaik nélkül (egy szál ruhában) dobták át őket a demarkációs vonalon, mint 

ahogy a zombori tisztviselők példája mutatja.557  

Az igazságszolgáltatás dolgozói nem egyénileg, hanem kollektíven tagadták meg az eskü 

letételét, a bíróságok és az ügyészségek munkájukat beszüntették. Ezért a Nemzeti Igazgatóság 

katonai bíróságokat állíttatott fel, amelyek polgári ügyekben is ítélkeztek. 1919. október 21-én pedig 

elrendelték a statáriális bíráskodást.558 

 Problémát okozott a bírók utánpótlása. Magyarországon a több ezer bíróból csak hét volt 

szerb nemzetiségű, és ők sem a szerblakta területeken, vagyis főleg a Délvidéken kívül 

tevékenykedtek. A megüresedett bírói helyeket szerb ügyvédekkel próbálták meg kitölteni. Azonban, 

bár a bíróknál többen voltak, mégsem voltak elegen. Ezért vizsgáztató bizottságokat állítottak fel a 

bírói minőséghez nem megfelelő végzettségű jogászok számára. Az abszolvenseket pedig a bírósági 

jegyzői helyekre csalogatták.559 

A magyar kormányok eközben fokozatosan változtatták az álláspontjukat, egyrészt a szűkös 

anyagi források miatt, másrészt azért, hogy a magyar vagy a Magyarországhoz hű tisztviselők és bírák 

a helyükön maradjanak. 1919. szeptember végén a magyar kormány „látszólagos ellenállásra” 

utasította őket a megszállt területeken Erdélyt kivéve. 1920. január 20-án már azt az álláspontot 

képviselte a kormány, hogy a tisztviselők, ha akarják, letehetik a hűségesküt az összes antant 

fennhatóság alatt álló területen. S aki így tesz, „társadalmi bojkott alá nem vonható és azt neki 

szemrehányásul későbbi időben nem lehet felvetni”.560 Ekkor azonban már késő volt, a tisztviselők 

java részét elbocsátották, de valószínűleg a megszállók akkor is találtak volna okot az elbocsátásokra, 

ha a hűségesküt a magyar (és német) tisztviselők leteszik. Ennek ellenére a bíróságok jelentéseiből 

tudjuk561, hogy 1920-ban sok magyar és német, szerbül egyáltalán nem beszélő bíró tevékenykedett 

továbbra is. Mivel sehogy sem sikerült a bírói helyeket szerb vagy más szláv nemzetiségű bírákkal 

feltölteni, a területeket birtokló kormányzat arra kényszerült, hogy a magyar szakgárdát megtartsa. 

Ezért fordult elő, hogy a bírák a hűségeskü letétele nélkül is a helyükön maradtak. 
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5. A Trianoni békeszerződés és egyéb határmódosítások  

 

A béketárgyalásokon nemcsak a román és a délszláv küldöttség között, hanem utóbbin belül is vita 

folyt a jövőbeni határ hollétéről. Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság között a Bánságról 

folyt a vita. Délszláv részről hatalmas területi követelések fogalmazódtak meg a Pešić-tervezet 

keretein belül562, az 1920. február 18-án írásban megfogalmazott területi igények már kevésbé 

bizonyultak mohónak (Pécsről és Bajáról lemondtak, de például Mohácsról nem). Felmerült többek 

között a csehszlovák-délszláv korridor lehetősége is. A magyar félnek pedig az események 

alakulásába nem sok beleszólása volt. 

Végül 1920. június 4-én sor került a trianoni békeszerződés aláírására. Ezzel a Szerb-Horvát-

Szlovén Királysághoz 20 551 km² került, Horvátország-Szlavóniát (42 541 km²) nem számítva. A 

közvetlenül a Magyar Királyságtól elcsatolt terület 30,3%-a magyar volt, de a német lakosság 

számaránya is hasonlóan magas volt.  

A délszláv hadseregnek az általuk megszállt területeket, amelyek nem kerültek az SZHSZ 

Királysághoz, augusztus 24-ig ki kellett üríteniük. A Horthy-rendszer bosszújától rettegő baloldali 

politikusok közül sokan Pécs környékére menekültek. Miután a magyar hadsereg visszatértét 

megakadályozták, kikiáltották az ún. Baranya-Bajai Szerb-Magyar Köztársaságot, és azzal 

fenyegetőztek, hogy felfegyverzik a bányászokat. Azonban a visszatérés előtt inkább elmenekültek a 

délszláv állam területére.563  

A békeszerződést követően sor került egy kisebb határmódosításra is. A szomoróci lakosok és 

a kercai határőrök kiűzték a szerb-horvát-szlovén katonákat Szomorócról. A délszlávok természetesen 

erősítéssel visszafoglalták a falut. Az eseményre tekintettel a Határmegállapító Bizottság mégis 

visszaadta a községet Magyarországnak 1922. február 9-én. Azóta a két község Kercaszomor néven 

egyesült, melynek az Országgyűlés 2008-ban „a Legbátrabb Falu” címet adományozta. 564  

 

III. Partikularizmus a SZHSZ Királyságban 

 

1. A jogi régiók 
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A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság három különböző ország: a Szerb Királyság és Montenegró egész 

területéből, valamint az Osztrák-Magyar Monarchia egyes részterületeiből jött létre. Emiatt a 

különböző gazdasági fejlettségű országrészeket más-más társadalmi viszonyok jellemezték. Maguk az 

elődállamok etnikailag és vallásilag is heterogén országok voltak. Ennek ellenére (vagy pont ezért) a 

délszláv államban egy erősen centralizált közigazgatás épült ki. 

A gazdasági és társadalmi különbségeken, valamint a nemzetiségi-felekezeti heterogenitáson 

túl az SZHSZ Királyságot jogi partikularizmus is jellemezte. Ugyanis a határváltozások ellenére 

főszabályként minden országrészben az a jogrend maradt hatályban, ami korábban az adott területen 

hatályos volt. Mivel az Osztrák-Magyar Monarchia különböző közjogi státuszú területein más-más 

jogot alkalmaztak, az elődállamok számának megfelelő három helyett hat jogi régió jött létre. Az 

országban tehát nem érvényesült az igazságszolgáltatás egységességének elve. Az alkotmány 

rendelkezett ugyan egy zágrábi székhelyű Semmitőszék létrehozásáról, amelynek területi 

illetékessége az egész országra kiterjed, ez azonban sosem jött létre. Ehelyett minden jogi régiónak 

megvolt a maga legfőbb bírói fóruma, amelyek a többitől teljesen elkülönült módon működtek. 565 

a) A korábban közvetlenül Magyarországhoz tartozó területek többségén főszabályként 

a magyar jogrendszer maradt hatályban. Kivételt egyedül a Muravidék képezett, ami 1919. október 

10-ei igazságügy-miniszteri rendelettel a dalmát-szlovén jogi régióhoz került.566 Emellett az egykori 

határőrvidékhez tartozó területeken hatályban maradtak különböző osztrák jogszabályok is. Ez 

elsősorban a magánjogot érintette, (hiszen ez bizonyos módosításokkal Osztrák Polgári Törvénykönyv 

(Továbbiakban: OPTK) alkalmazását jelentette), az eljárásjogot és a büntető anyagi jogot kevésbé. A 

belső partikularizmus ellenére mégis azért beszélhetünk egy jogi régióról, mert a Semmitőszék B. 

osztálya (Odeljenje B Kasacionog suda), melynek székhelye Újvidék volt, e területek legfőbb bírói 

fórumaként funkcionált. A törvények mellett fontos jogforrási szerepet töltöttek be e testület 

döntvényei is, amelyek kötelező erővel bírtak az alsóbb bíróságokra nézve. Hasonló jelentősége volt 

az alsóbb bíróságok ítéleteinek (még ha az elcsatolás előtt keletkeztek is), hiszen kódex híján 

magánjogi kérdésekben a szokásjogot alkalmazták, annak ellenére, hogy a hatályban tartó határozat 

kifejezetten a magyar jogszabályokra vonatkozott.  

A továbbiakban a terület délvidéki jogi régióként, vagy egyszerűen Délvidékként kerül megjelölésre. A 

Vajdaság elnevezés ebben az esetben előnytelen, hiszen a szóban forgó terület nem felel meg sem 

Vajdaság Autonóm Tartomány, sem pedig az egykori Szerb Vajdaság területének. Annak ellenére, 

hogy egyes szerzők a Délvidék kifejezést helytelennek vélik az első világháború utáni kontextusban 

                                                           
565

 Molnár Tibor: A zentai bíróság 135 éve. Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárosok Köre, Zenta, 2007, 191. 
566

 Ujlaki Miklós: A magyar jog sorsa a Jugoszláviához csatolt területeken. Franklin-társulat, Budapest, 1934, 6.  



(leszámítva a második világháborúban ideiglenesen visszatért területeket)567, a köznyelv és a 

szakirodalom mégis gyakran használja e szót azon egykori magyarországi területek megjelölésére, 

amelyek Horvát-Szlavónországhoz nem tartozván kerültek a délszláv államhoz. Ez pedig a fentiekben 

említett megszorításokkal a vizsgált területnek felel meg. A szerb nyelvű források azért használják a 

Vajdaság kifejezést, mert nincs szavuk a Délvidékre. Nem meglepő, hisz az ő szemszögükből e 

területek északinak számítanak. 

b) Horvát-Szlavónország területén részben a magyar, részben az osztrák jogot 

alkalmazták, de 1868-tól a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság létrejöttéig létezett autonóm horvát 

törvényhozás is. A horvát-magyar kiegyezést követően a magyar Országgyűlés olyan törvényeket is 

elfogadott, melyek hatályát kiterjesztette Horvátországra és Szlavóniára is. Ilyen volt például az 1875. 

évi XXXVII. tc., azaz a Kereskedelmi törvény, illetve az 1894. évi XXXI. tc., vagyis a Házassági törvény. 

Az osztrák törvények közül hatályban maradt az 1811-ben elkészült OPTK 1852-ben módosított 

változata, és az 1852. évi Osztrák Büntetőtörvénykönyv is. A jogi régió legfőbb bírói fóruma pedig a 

Hétszemélyes Tábla A. osztálya volt.568   

c) A dalmát-szlovén jogi régió a korábban az osztrák örökös tartományokhoz tartozó 

területekből állt. Ennek következtében ott a korábbi osztrák jogot alkalmazták. Horvátországgal 

ellentétben ebben a jogi régióban az OPTK 1914, 1915 és 1916. évi novellái is hatályosak maradtak. A 

házassági jogra a kánonjog szabályai vonatkoztak. Dalmácia-Szlovénia a Hétszemélyes Tábla B. 

osztályának illetékességi területébe tartozott, amelynek székhelye szintén Zágráb volt. 

d) Bosznia-Hercegovina legfőbb bírói fóruma a szarajevói Legfelsőbb Bíróság volt. Ez 

mind közül talán a legszínesebb jogi régió. Itt a régről hatályban maradt török jogszabályok mellett 

ószláv eredetű szokásjogot alkalmaztak, amelyen érződött az olasz, a török és a magyar hatás. 

Kisegítő jogforrásként pedig az OPTK is alkalmazásra került.569 Ezen túl működtek a saríát, vagyis az 

iszlám jogot alkalmazó fórumok is, amelyek egyenrangúak voltak az állami bíróságokkal. A területen a 

muzulmán lakosság mellett akkoriban is nagyszámú (ortodox) szerb és (katolikus) horvát népesség is 

élt, házassági ügyekben pedig mindenkire a felekezeti hovatartozásának megfelelő szabályok 

                                                           
567

 Gúlyás László szerint a Délvidék kifejezés tágabb értelemben Trianon előtt használandó, szükebb értelemben 

pedig a második világháborúban visszatért területekre. Azonban ő sem pontos, mikor azt állítja: „A Vajdaságnak 

nevezett területi-közigazgatási egység 1919 januárjában jött létre a jugoszláv állam keretei között.” Lásd: Gulyás 

László: A Vajdaság sorsa az első Jugoszláv Állam keretei között, 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_vajdasag_sorsa_az_elso_jugoszlav_allam_keretei_kozott_1918_1941/, 

2010. október 7.  A Vajdaság hivatalosan és tartományként csak a Jugoszláv Antifasiszta Népfelszabadító 

Tanács határozataiban, majd az autonóm Vajdaságot létrehozó 1945-ben elfogadott törvényben kerül említésre. 

Lásd: Krkljuš, 2008. 352-354. 
568

 Mint később bővebben kifejtésre kerül, az „A. osztály” vagy „B. osztály” megnevezések gyakorlatilag 

független fórumokat jelöltek. 
569

 Ujlaki, 1934. 4. 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_vajdasag_sorsa_az_elso_jugoszlav_allam_keretei_kozott_1918_1941/


vonatkoztak. A büntető anyagi jog első számú kútfője pedig az 1952. évi Osztrák 

Büntetőtörvénykönyv volt.570 

e) Ószerbiában, vagyis a háború előtti Szerb Királyság területén571  és a Bulgáriától 

elcsatolt területeken a háború előtti szerb jog került alkalmazásra. Az országrész a Belgrádi 

Semmitőszék területi illetékességébe tartozott. E jogi régió jogforrásai általában olyan törvények, 

amelyek tulajdonképpen valamely nyugati kódexek lerövidített és szerb szokásjogi elemekkel 

tarkított változatai. Így a polgári törvénykönyv (1844) az OPTK mintájára készült,572 a büntetőkódex 

(1860) pedig az 1852-es porosz jogszabály alapján.573 Az előbbi kifejezetten megjelöli a szokásjogot 

jogforrásként törvényi szabályozás hiányában.574 

f) Montenegróban pedig a háború előtti független montenegrói állam jogát 

alkalmazták, amelynek gyökerei a szerb jogban keresendők.575 A terület legfőbb bírói fóruma a 

podgoricai Nagy Bíróság volt.  

 

2. A jogegységesítési folyamatok 

 

Már az 1921. évi Vid-napi alkotmány (Vidovdanski ustav) előírta a jog és a közigazgatás 

egységesítését.576 Ennek ellenére az ország második világháborús széteséséig nem sikerült egységes 

jogrendszert kialakítani. Mindez a jogi régiók közötti nagy különbségekkel, az egyes politikai 

csoportok eltérő érdekeivel, a gyakori kormányváltásokkal, valamint a kormány és a királyi udvar 

közötti ellentétekkel magyarázható.577 Ráadásul az országot föderációként elképzelő politikai erőknek 

sokkal inkább megfelelt a partikularizmus megőrzése, és az egyes régiók jogának tagállami szintű 

fejlesztése.  

A jogágak közül természetesen az alkotmány- és a közigazgatási jog egységesítésére került 

sor leghamarabb, hiszen államszervezetre vonatkozó normák nélkül nem beszélhetünk államról sem.  

A büntetőjog területén először részleges jogegységesítésre került sor, ugyanis 1922-ben 

kiterjesztették a szerb büntetőtörvénykönyv államellenes bűncselekményekre vonatkozó 

fejezeteinek hatályát az egész országra. Az 1929. január 6-án bevezetett királyi diktatúra 

folyományaként megvalósult a teljes jogegységesítés a büntető anyagi jog mellett mind a polgári, 

mind a büntető-eljárásjog területén, létrejönnek e jogágak kódexei. Mivel az első jugoszláv 
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büntetőtörvénykönyv csak ismeri a kihágás kategóriáját, de az egyes kihágásokról nem rendelkezik, a 

legenyhébb bűncselekmények tekintetében a második világháborúig megmarad a partikularizmus. 

1922. február 28-án került elfogadásra az első munkajogi kódex, azaz a Törvény a munkások 

védelméről (Zakon o zaštiti radnika). Mivel e jogág kodifikációjára egyik jogi régióban sem került sor, 

nem jelentett gondot, hogy az egész országban hatályba lépjen a törvénykönyv. Az egységes 

Kereskedelmi törvényt csak 1937-ben fogadta el a parlament. A magánjog egyéb területeit a királyi 

Jugoszlávia bukásáig nem sikerül egységesíteni. 

 

IV. A délvidéki büntetőjog magyar forrásai 

 

1. A Csemegi-kódex 

 

A Délvidék elsőszámú büntető anyagi jogi jogforrása a jugoszláv királyi diktatúra bevezetéséig az 

1878. évi V. tc. a magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről, azaz a Csemegi-kódex 

volt. „Becenevét” kidolgozójáról, a csongrádi születésű aradi ügyvédről és államtitkárról, Csemegi 

Károlyról kapta.  

A törvény a klasszikus büntetőjogi iskola hatása alatt keletkezett,578 ami magával hozta 

többek között a nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege alapelvek rögzítését és a tett-

büntetőjogi szemléletet. A büntetés célját a kódex nem deklarálja. Csemegi indoklásából azonban 

kiderül, hogy a klasszikus iskolától eltérően nem ismeri el az abszolút büntetési célelmélet 

kizárólagosságát, hanem az arányos megtorlás mellett fontosnak tartja a büntetés preventív jellegét 

is.579  

A kódex általában kerüli a definíciókat.580 Nem tartalmazza sem a bűncselekmény, sem a 

szándékosság, sem pedig a gondatlanság fogalmát. Ezek meghatározása a jogtudomány és 

törvénykezés feladata maradt. Esetünkben ez azért érdekes, mert könnyen előfordulhatott, hogy a 

szerbiai, montenegrói vagy az egykori ausztriai területeken tanult jogászok más tartalommal töltötték 

meg a definiálatlan fogalmakat, mint a Magyarországon tanult szakemberek.  

A bűncselekményeket súlyuk alapján három csoportba sorolja (trichotom-rendszer): 

bűntettek, vétségek és kihágások, de ezeket sem definiálja. Bűntettek csak szándékos 

bűncselekmények lehettek, vétségek szándékosak és gondatlanok egyaránt.  

A stádiumtani fogalmak közül csak a kísérletet definiálja a kódex. A bűntett kísérlete mindig 

büntetendő, a vétségé csak akkor, ha a törvény a különös részben így rendelkezik. A kísérlet a 
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befejezett („véghezvitt”) alakzatnál mindig enyhébb büntetéssel sújtandó. Az előkészület nem 

büntetendő, csak az előkészületi jellegű sui generis bűncselekmény.  

Az önálló tettes fogalmát sem határozza meg, a társtetteséget („tettesek”) pedig a 

felbujtással és a bűnsegéllyel együtt részességnek tekinti. A felbujtást és a tettességet a 

törvénykönyv ugyanúgy rendeli büntetni. A bűnsegélyre pedig a kísérletre vonatkozó szabályok 

voltak irányadók. 

Büntetőjogilag felelősségre vonni csak azt a beszámítható természetes személyt lehetett, aki 

az elkövetéskor 12. életévét betöltötte. De nem volt büntethető, aki 16. életévét még nem töltötte 

be, de a 12-et már igen, és nem rendelkezett a cselekmény bűnös mivoltának felismeréséhez 

szükséges belátási képességgel. 581  Maga a kódex fiatalkorúakra vonatkozó fejezetet nem 

tartalmazott, ezt volt hivatott orvosolni az 1908-as büntetőnovella, ami a Délvidéken is hatályos 

maradt. A beszámítást kizáró vagy enyhítő okok felsorolásának a törvény egy egész fejezetet szán.  

A kódex monista szankciórendszert követett, azaz büntetőjogi szankcióként csak a büntetést 

ismerte (az intézkedést nem).582 Büntetések voltak a halálbüntetés és a pénzbüntetés mellett a 

szabadságvesztés különböző válfajai (a fegyház, az államfogház, a börtön és a fogház). 

Mellékbüntetések voltak a hivatalvesztés, a politikai jogok gyakorlásának ideiglenes felfüggesztése, a 

foglalkozástól való eltiltás, az elkobzás, a kiutasítás és a pénzbüntetés, mint mellékbüntetés. A 

törvénykönyv sajátossága, hogy büntetés-végrehajtási szabályokat is tartalmaz, amelynek hatása a 

mai magyar Btk.-n is érezhető. A kódex vezette be a fokozatos börtönrendszert is, melynek lényege, 

hogy a büntetés szigora az elítélt magatartásának függvényében enyhül a szabadulás időpontja felé 

közeledve.583  

A különös rész szerkezete nem követi a kor uralkodó felfogását, miszerint a 

bűncselekményeket jogi tárgyuk alapján három nagyobb csoportra lehet osztani: az állam elleni, a 

társadalom elleni és a közvetlenül az egyének elleni bűncselekményekre. A kódex ehelyett a Code 

Pénal mintájára készült német büntetőtörvénykönyv rendszerét veszi át.584 Halálbüntetéssel rendelte 

sújtani a király szándékos megölését és a gyilkosságot. Előbbi a Délvidék szempontjából lényegtelen, 

mivel 1922-től a szerb büntetőtörvénykönyv hatályos az egész országban az államellenes 

bűncselekményeket illetően. Gyilkosság alatt az előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölést 
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kell érteni.585 A szándékos emberölés további két alakzata: a megfontolt szándékkal és a hirtelen 

felindulásban elkövetett emberölés. A gyermekölésről és a párviadalról az emberölés privilegizált 

eseteiként rendelkezik. Az említetteken túl (a párviadalt kivéve, mert az önálló fejezetben szerepel) 

az élet elleni bűncselekmények fejezetcím alatt található a kívánságra ölés (eutanázia), a 

magzatelhajtás, az öngyilkosságban való közreműködés. 

A szándékosan elkövetett testi sértésnél a kódex megkülönbözteti a súlyos testi sértés 

bűntettét (a gyógytartam a húsz napot meghaladja), a súlyos testi sértés vétségét (a gyógytartam 

nyolc és húsz nap között mozog) valamint a vétségnek minősülő könnyű testi sértést (nyolc napon 

belüli gyógytartam). Persze ismeri a testi sértés gondatlan alakzatát is. A törvénykönyv alapján több 

minősített esete volt a testi sértésnek, például a méhmagzatát emiatt elveszítő nő bántalmazása. 

A kódex a vagyon elleni bűncselekményeknek mintegy hat fejezetet szán. A lopásnak például 

tizenkét minősített esetét ismeri. Érdekes módon általában sokkal szigorúbban rendeli büntetni 

ezeket cselekményeket (például a lopás bűntettét öt évig terjedő börtön illetve egyes esetekben 

fegyház), mint a súlyos testi sértést (ami három évig terjedő börtönnel sújtott) vagy akár a 

leánykereskedelmet, amit egyáltalán nem is nyilvánít bűncselekménynek.  

A Csemegi-kódexet, mint ahogy az lenni szokott, sokan méltatták és sokan bírálták.586 A 

marasztaló álláspont képviselői elsősorban visszalépést láttak benne a Deák-féle javaslathoz képest. 

Sőt azt állították, hogy azt teljesen figyelmen kívül hagyva keletkezett. A Deák Ferenc nevével 

fémjelezett 1843-as javaslat akkoriban igen haladónak minősülő mozzanataival, így 

abolicionizmusával, vagy a bűncselekmények dichotóm felosztásával a Csemegi-kódex 

szembehelyezkedett.  

Emellett bonyolult büntetési rendszere miatt is kritikák érték, valamint amiatt is, hogy nem 

állapít meg megfelelő szabályokat a visszaesőkre és a fiatalkorúakra nézve. Ezen hibák egy részét a 

későbbi novellák voltak hivatottak orvosolni.  

A kódexet azonban még bírálói is méltatták. Általában önálló és precíz munkaként jellemzik. 

Bár kevés definíciót tartalmaz, azok mégis alaposak és pontosak.  

Az 1981-es jugoszláv büntetőjogi tankönyv szerzői a SZHSZ Királyságban akkor alkalmazott 

büntetőjogi szabályozások közül a magyart nevezték a legmodernebbnek, ami a Csemegi-kódex 

méltatása is egyben. 587  Összehasonlítva a porosz büntetővénykönyv és a szerb szokásjog 
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házasságából született szerb kódexszel, vagy a Finkey588 által egyszerűen „ócskának” nevezett osztrák 

Strafgesetzbuchhal, valóban igazat kell adnunk a tankönyv szerzőinek.  

 

2. Az első Büntető Novella 

 

A Csemegi-kódex büntetőnovellái tették a magyar büntetőjogi szabályozást igazán korszerűvé. 

Kritikák fogalmazódtak meg a klasszikus iskola szigorú tett-büntetőjogi szemléletével szemben. Olyan 

irányzatok alakultak ki, mint a kriminálantropológiai vagy a kriminálszociológiai iskola, amelyek 

kifejezetten az elkövető oldaláról közelítették meg a bűncselekményeket. Magyarországon ezek nem 

találtak követőre, hatásukat a közvetítő irányzaton keresztül éreztették, amely a klasszikus iskola és 

az új irányzatok előnyeit volt hivatott ötvözni. Látva a bűncselekmények számának és súlyának 

növekedését a megtorlás helyett egyre inkább a prevenciót fogalmazták meg a korabeli jogtudósok a 

büntetés céljaként. 

Az 1908. évi XXXVI. tc., azaz az első büntető novella (I. Bn.) két téren hozott újítást. Egyrészt 

általa került bevezetésre a belga-francia sursis rendszer, azaz a kiszabott büntetés feltételes 

végrehajtásának felfüggesztése. Másrészt a fiatalkorúak büntetőjoga tekintetében jelentett nagy 

előrelépést. Mindenekelőtt definiálta a fiatalkorúság fogalmát (a 12-18 évesek), majd enyhébb 

büntetéseket állapított meg számukra. Emellett velük szemben alkalmazandó preventív célú 

intézkedéseket is bevezetett (próbára bocsátás, dorgálás és javítónevelés), amivel dualistává vált a 

magyar büntetőjogi szankciórendszer. Egyébként fiatalkorú elkövetők esetén nem a sursis-rendszert 

vezette be a novella, hanem az angol-amerikai gyökerű probation-rendszert, ami az előbbitől 

annyiban különbözik, hogy a bíróság nem csak a büntetés végrehajtását, hanem annak kiszabását is 

felfüggeszti. A büntethetőséghez szükséges értelmi és erkölcsi fejlettséggel nem rendelkező 

fiatalkorúakat nem lehetett büntetőjogilag felelősségre vonni.589  

A kódex többi novellája az első világháború után keletkezett, ezért a délszláv államhoz került 

Délvidéken nem lépett hatályba. A második világháborúban visszatért területekre természetesen 

kiterjedt a magyar jog hatálya minden Trianon utáni változásával együtt. Így a német megszállás alá 

kerülő bánáti területeket kivéve 1941-ben itt is életbe lépett a II. Büntető Novella. Mivel azonban a 

párizsi békeszerződés alapján e területeket Magyarország ismét elveszítette, az 1948-ban elfogadott 

III. Bn. alkalmazására már nem került sor a Délvidéken. 

 

3. A kihágásokról rendelkező jogszabályok 
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Az 1878. évi V. tc. említést tesz a kihágásokról, de részletszabályokat nem tartalmaz. A súlyosabb 

kihágásokat törvények tartalmazták, az enyhébbekről alacsonyabb szintű jogszabályok rendelkeztek. 

Ez utóbbi tény az anyagi jogi legalitás elvével valójában nem fér össze, ugyanis a kihágás is 

bűncselekmény, és elvileg a bűncselekményeket csak törvényben lehet szabályozni. A kihágási 

büntetőjog elsődleges forrása az 1879. évi XL. tc., azaz a Kihágási büntető törvénykönyv (Kbtk.). 

A Kbtk. általános része a kihágásokat megállapító jogszabályokat két csoportra osztotta. Az 

egyik csoportot kerettényállásos normák képezik, amelyek egy más, meghatározott jogszabály vagy 

hatósági határozat megsértését rendelik szankcionálni. A másik csoportot pedig a közigazgatási 

szervek által hozott jogszabályok alkotják.  

A kihágások szankciójaként két büntetési nemet határoz meg: a pénzbüntetést és az elzárást. 

A különös rész öt fejezete által tartalmazott kihágások esetén csak bíróságok járhattak el.  

Egy másik fontos a kihágásokat szabályozó jogforrás az ún. dologházi törvény (1913. évi XXI. 

tc). A dologház határozatlan tartamú szabadságvesztés, amit e törvény a közveszélyes munkakerülés 

kihágása miatt állapított meg. Ez kiszabható volt fogházbüntetés helyett, azután vagy anélkül. Csak a 

munkaképes munkakerülőket rendelte büntetni a törvény, fiatalkorú illetve kóros elmeállapotú 

személyt azonban nem lehetett dologházba utalni. 

 

4. Egyéb magyar büntető-jogszabályok 

 

A két kódexen és novelláikon túl néhány jogszabály szintén büntetőjogi természetű rendelkezéseket 

tartalmaz. Példaként említhető meg az 1914. évi XLI. törvénycikk a becsület védelméről. Emellett a 

Semmitőszék B. osztálya foglalkozott olyan jogszabályok hatályosságával, amelyek hadiállapot esetén 

alkalmazandók. Ezügyben megállapította, hogy az árdrágító visszaélésekről szóló 1916. évi IX. 

törvénycikket az 1921. június 25-ig elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.590 

 

5. Az egykori határőrvidék jogforrásai 

 

Mint már arról korábban is szó volt, a délvidéki jogi régión belül is partikularizmus érvényesült. Az 

egykoron a katonai határőrvidékhez tartozó területeken hatályban maradt az OPTK, minek 

következtében ott nem a magyar szokásjogot alkalmazták. De ez szinte kizárólagosan a magánjogot 

érinti, a kodifikált jogágakat nem, így a Csemegi-kódex és a Kbtk. minden további nélkül hatályban 

volt a titeli sajkásokon és a dél-bánáti területeken. A két büntetőkódexet hatályba léptető 1880. évi 

XXXVII. tc. életben tartotta az osztrák sajtórendtartás bűncselekményeket megállapító 
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rendelkezéseit, amelyeket a büntetőkódexek valamelyike másképp nem szabályozott. Külön felhívja a 

figyelmet a rendtartás felelősségi rendszerére. Szempontunkból ez utóbbi rendelkezés lényegtelen, 

hisz a Vid-napi alkotmány, mint később látni fogjuk, új felelősségi rendszert vezetett be a 

sajtóvétségekkel kapcsolatosan.  

 

6. A területi és személyi hatály kérdése 

 

A magyar jogszabályok által meghatározott területi és személyi hatályra vonatkozó rendelkezéseket 

esetünkben nem lehet alkalmazni. A területi hatály kérdését az újvidéki nemzetgyűlés határozatai 

rendezik. Ezek között találjuk meg ugyanis azt, amely az 1918. november 1-je előtti, a nemzetiségek 

ellen nem irányuló magyar jogi normák hatályban maradásáról rendelkezik. A többi határozat 

szövegéből pedig kiderül, hogy a Magyarországtól elszakadásukat kinyilvánító bácskai, bánáti és 

baranyai területekről van szó. Első nekifutásra problémát jelenthet a Muraköz esete, hiszen a magyar 

jog ott is hatályban maradt, pedig a nemzetgyűlés e terület kiválásáról nem rendelkezett. Viszont a 

muraközi Csáktornyán a bácskai Zombori Királyi Törvényszék kihelyezett tagozata működött.591 Ezzel 

tulajdonképpen a Muraköz Bácska „meghosszabbításává” vált.  

Azokról a bűncselekményekről szóló rendelkezések, amelyek tekintetében a Csemegi-kódex 

hatálya a személyi elven került rendezésre, nem maradtak hatályosak a Délvidéken. Kivétel nélkül 

olyan nem magyar jogszabályszabályok irányadók a hozzájuk hasonló tényállásokkal kapcsolatosan, 

amelyekről a következő fejezetben lesz szó.  

 

V. A részleges jogegységesítés eredményei 

 

1. A Vid-napi alkotmány 

 

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság alkotmányát 1921. június 28-án fogadta el az alkotmányozó 

nemzetgyűlés. Ez az ortodox (juliánus) naptár szerint Szent Vitus (azaz Vid) napja. E napon esett meg 

1389-ben a rigómezei (koszovói) csata, de egyébként a szarajevói merénylet évfordulója is egyben. A 

dátum kiválasztásából is látszanak a szerb hegemónia csírái.  

Az alaptörvény tartalmaz kifejezetten büntetőjogi rendelkezéseket is. A Csemegi-kódexhez 

hasonlóan rögzíti az anyagi jogi legalitás elvét. Megtiltja a halálbüntetés kiszabását tisztán politikai 

jellegű bűncselekmények elkövetéséért. Kivételként jelöli meg az uralkodó és a királyi ház elleni 

merényletet vagy annak kísérletét a büntetőtörvénykönyv által meghatározott esetekben, továbbá 
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akkor is kiszabható halálbüntetés, ha a tisztán politikai bűncselekmény elkövetése mellett más a 

büntetőtörvénykönyv vagy valamely katonai büntetőtörvény által halállal büntetendő cselekmény is 

realizálódik. Ezen rendelkezések semmibevételét jelenti az ún. Államvédelmi törvény, amelyről a 

későbbiekben még szó lesz.  

Az alkotmány megfogalmazza a száműzetés tilalmát is, vagyis az ország állampolgárát nem 

lehet kiutasítani, nem lehet egy helyről sem kitiltani, vagy bármely helyen ott tartani, csak a 

törvényben meghatározott kivételes esetekben.  

A sajtóvétségek tekintetében fokozatos felelősségi rendszert vezet be. Mindenekelőtt a 

szerző felel, ha az ő személye nem ismert, akkor a szerkesztő, ha ő sem ismert, akkor a nyomdász, a 

kiadó és legvégső esetben a terjesztő. Ez eltért a korabeli magyar szabályozástól, ami még az áprilisi 

törvények öröksége. Ugyanis az 1848. évi XVIII. tc.592 alapján a sorrend a következő: a szerző, a 

szerkesztő, a kiadó és végül a nyomda tulajdonosa.   

Az alkotmány ezen túl szól a kiadatás (20. szakasz: „Tilos a saját állampolgár kiadatása) és az 

uzsora (36. szakasz: „Az uzsora minden válfaja tiltott”) tilalmáról, valamint a kegyelemről593  is.  

 

2. Az Államvédelmi törvény 

 

A közbiztonságról és az államrend védelméről szóló törvény (Zakon o zaštiti javne bezbednosti i 

poretka u državi) az első olyan jogszabály az SZHSZ Királyságban, amely az egész országra kiterjedő 

hatállyal állapított meg bűncselekményeket. A törvény 1921. augusztus 2-án került kihirdetésre és 

lépett hatályba. Rendelkezései nyíltan a kommunisták ellen irányultak.  

A törvény első szakasza hét bekezdésben sorolja fel az általa bűntettnek minősülő 

magatartásokat. Ilyen például az olyan könyv, újság, plakát stb. írása, kiadása, nyomtatása és 

terjesztése, amelyeknek célja a hatóságok elleni erőszakra való felbujtás, a köznyugalom 

megzavarása vagy a közrend veszélyeztetése. A következő mondata rögtön kimondja, hogy a 

kommunista és anarchista „propaganda” egyértelműen megfelel az előbbi kritériumoknak.  A törvény 

délvidéki alkalmazásának bizonyítéka, hogy 1928. december 1-jén ezekkel a vádakkal helyezték 
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vizsgálati fogságba a zentai születésű Takács Istvánt, a független szakszervezeti csoportok egyik 

vezetőjét.594  

Az említett magatartásokon túl a törvény büntetni rendelte a kommunista, az anarchista és a 

terrorista szervezkedést, épület vagy helyiség bérbeadását ilyen céllal létrejövő gyülekezetek 

számára, ha a bérbeadó tudott a gyülekezés céljáról stb.  

A második szakasz az elsőben felsorolt bűncselekmények elkövetéséért halálbüntetést vagy 

húsz évig terjedő kényszermunkát irányoz elő, valamint elrendeli annak a dolognak az elkobzását is, 

amellyel az adott cselekményt elkövették. Aki tudomást szerzett e bűncselekmények bármelyikének 

elkövetéséről, és elmulasztotta a hatóságokat értesíteni, 20 évig terjedő kényszermunkával volt 

büntetendő. 

A délvidéki jogterületen alkalmazott büntetőjog egy újabb büntetési nemmel „gazdagodott”. 

A Csemegi-kódex ugyanis nem ismeri a kényszermunkát.  

Súlyos esetekben a hadsereg igénybevételét is megengedte a törvény. 

Az állami hivatalnokokat és alkalmazottakat, az önkormányzati szervek alkalmazottait és a 

katonai adminisztráció dolgozóit sztrájkért börtönnel rendelte büntetni. Érdekes módon a 

börtönbüntetés tartamáról a törvény nem rendelkezik, elvben minden jogi régió törvénykönyve által 

megszabott generális minimumot és maximumot kellett alkalmazni. A felbujtást súlyosabban 

rendelte büntetni, mint a tettességet, ugyanis a felbujtót a börtönbüntetés mellett 10 000 dinárig 

terjedő pénzbüntetéssel kellett sújtani. Ugyanígy a sztrájk vezetőjét.  

Bűncselekménynek minősült az olyan jelvény, zászló vagy felirat bárhol való viselése, „amely 

arra bújt fel, hogy olyan közgondolkodás alakuljon ki, hogy a fennálló jogrendet másikkal kell 

felváltani fordulat, a magántulajdon megszüntetése vagy a köznyugalom megsemmisítése útján”.595 

Ez is egyértelműen a kommunista (illetve az anarchista) szimbólumokra vonatkozott. E 

bűncselekmény realizálásáért legkevesebb egy évi börtönbüntetést vagy 50 000 dinárig terjedő 

pénzbüntetést kellett kiszabni, vagy esetleg mindkettőt.  

A büntetőjogi rendelkezéseken túl e törvény alapján tiltották be a Jugoszláv Kommunista 

Pártot, és fosztották meg a kommunista képviselőket mandátumaiktól. A jogszabály majdnem két 

hónappal a Vid-napi alkotmány elfogadása és hatálybalépése után keletkezett, ennek ellenére 

súlyosan sértette az alkotmány rendelkezését, amely megtiltja a tisztán politikai bűncselekmények 

halállal való büntetését. Ezen kívül szembe megy a sajtószabadságra, a gyülekezési és az egyesülési 
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jogra vonatkozó alkotmányos rendelkezésekkel.596 Ezzel vált e törvény a diktatúrához vezető út első 

kövévé.  

 

3. A szerb büntetőtörvénykönyv IX. és X. fejezete 

 

A partikularizmus következtében az a furcsa helyzet állt elő, hogy a hatályban maradó 

büntetőkódexek nem a szerb-horvát-szlovén, hanem jogi régiónként valamely más király vagy haza 

ellen irányuló cselekményeket rendeltek büntetni. Ezért lépett hatályba ország egész területén a 

szerb büntetőtörvénykönyv IX. és X. fejezete, amelyek az államellenes bűncselekményekről 

rendelkeztek.  

A IX. fejezet A haza, az uralkodó és az alkotmány elleni bűntettek és vétségek címet viseli. Ez 

a Csemegi-kódexhez képest újabb halállal büntetendő cselekményeket állapít meg, például az 

államtitoksértést. 

Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy a Csemegi-kódex életfogytig tartó 

fegyházzal rendeli büntetni, ha magyar állampolgár „az ellenségnek, a magyar állam, vagy az osztrák-

magyar monarchia területére jutását vagy azon való előhaladását elősegíti”, a szerb Btk. pedig 

(természetesen szerb honos és Szerbia tekintetében) még ennek előkészületét is halállal rendelte 

büntetni, igaz a befejezett cselekményeket is csak szándékos elkövetés esetén. Egy másik szemléltető 

példa, hogy a király ellenség hatalmába adását a magyar Btk. „csak” életfogytig tartó fegyházzal, a 

szerb kódex pedig halállal rendeli büntetni.  

A X. fejezet (A törvény, a hatalom és a közrend elleni bűntettek és vétségek) testi szankcióval, 

a „veréssel” bővíti a délvidéki jogterület büntetőjogát, ami gyakorlatilag botütést jelentett.  Persze 

mindkét esetben csak alternatív szankcióként fordul elő.  

Az egyik tényállás egyszerű nyelvezetével méltán kiérdemelte, hogy teljes valójában 

szerepeljen a dolgozatban:  

„Ha utak építésekor, vagy általában valamilyen állami vagy községi munka esetén többen 

nyugtalankodnak és együttesen elállnak munkától, és hazamennek, vagy ott maradnak, de sehogy se 

akarnak dolgozni, vagy nem ott és úgy akarnak dolgozni, ahol és ahogy a hatóság mondja, és ezen 

engedetlenségük megmarad, miután a fölöttük álló figyelmeztette őket, a főkolompos háromtól hat 

hónapig terjedő fogházzal büntetessék, a többiek pedig egytől három hónapig terjedő fogházzal vagy 

legfeljebb harminckét botütéssel.”597 
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VI. A Délvidék bírósági szervezete 

 

1. A bírósági szervezetről általában 

 

A rendes bíróságok szervezetrendszere szinte teljes egészében a magyar szabályozáson nyugodott. A 

korábbi rendszert azonban képtelenség volt maradéktalanul fenntartani, mert a terület 

tulajdonképpen fellebbviteli fórumok nélkül maradt. Az elcsatolt Délvidék korábban a 

Magyarországon maradt szegedi és pécsi, valamint a Romániához került temesvári ítélőtábla 

illetékességi területéhez tartozott. Temesvár és Pécs szerb megszállás alatt állt, itt a probléma csak 

később jelentkezett, Szeged viszont egyáltalán nem került délszláv kézre. A szerb-horvát-szlovén 

igazságügyminiszter 1919. július 3-i döntése nyomán a korábban a szegedi ítélőtábla illetékességi 

területén levő törvényszékek ítéletei ellen is a pécsi ítélőtáblához lehetett fordulni, a Magyar Királyi 

Kúria feladatainak pótlására pedig a Temesvári Ítélőtáblán létrehozott felülvizsgálati tanács volt 

hívatott. Ez az állapot azonban tiszavirág-életűre sikeredett, hiszen Temesvár 1919. augusztus 3-án a 

békekonferencián zajló események következtében román uralom alá került.598 Tartós megoldást 

jelentett az Újvidéki Fellebbviteli Bíróság (Apelacioni sud u Novom Sadu) létrehozása 1919. november 

13-án, ami átvette az ítélőtáblák szerepét. A Magyar Királyi Kúria funkcióját pedig a Belgrádi 

Semmitőszék B. osztálya (Odeljenje B. Beogradskog Kasacionog suda) látta el a későbbiekben, amit 

1920. szeptember 17-én hoztak létre, de csak 1921-ben kezdte meg működését.599 

A bírósági szervezet összeírására 1921. szeptember 27-én került sor. Ez alapján a rendes 

bíróságok hálózata a következőképpen alakult:  

 Az Újvidéki Királyi Törvényszék területi illetékességébe tartozott az újvidéki, a titeli, a 

zsablyai, az óbecsei és a palánkai járásbíróságok területe. 

 A Szabadkai Királyi Törvényszékhez került a szabadkain túl a zentai és a topolyai 

járásbíróságok területe. 

 A Zombori Király Törvényszék illetékességébe a zombori, a kúlai, az apatini, a hódsági és 

a dárdai járásbíróságok tartoztak. E törvényszéknek viszont kihelyezett tagozata is működött a 

muraközi Csáktornyán, minek következtében a csáktornyai és a perlaki járásbíróságok is ide kerültek.  

 A Nagybecskereki Királyi Törvényszékhez lehetett fordulni a nagybecskereki, a 

törökbecsei és a módosi járábíróság ítéletei ellen. 

 A Nagykikindai Királyi Törvényszékhez pedig a nagykikindai és a törökkanizsai 

járásbíróságok ítéleteinek megfellebbezése ügyében. 
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 A Pancsovai Királyi Törvényszék illetékességébe a pancsovai, az alibunári, a perlezi és az 

antalfalvi járásbíróságok tartoztak. 

 A Fehértemplomi Királyi Törvényszékébe pedig a fehértemplomi, a kevevári, a 

nagykárolyfalvi és a verseci járásbíróságok. 

 

2. Az alsóbb bíróságok 

 

A bírósági hierarchia legalsó szintjén a Királyi Járásbíróságok (Kraljevski sreski sud) helyezkedtek el. A 

vizsgált területen 26 járásbíróság működött. Jelentéktelenebb súlyú büntetőügyekben és kis pertárgy 

értékű polgári jogi esetekben jártak el. Mindig egyesbíróságként működtek élükön a járásbíróval, 

akinek munkáját az ügyek számának függvényében aljárásbírók is segítették. Az aljárásbírók száma 

általában 1-3 között mozgott az 1920-as adatok alapján, egyedül a Verseci Királyi Járásbíróság 

jelentett kivételt, ahol ez a szám elérte a négyet. Nagyobb városokban (mint pl. Szabadka, Zombor, 

Nagybecskerek) rendszerint két aljárásbíró működött, az újvidéki és a fehértemplomi járásbíróságon 

három. A kisebb települések járásbíróságain általában egy aljárásbíró dolgozott (pl. Óbecse, 

Törökbecse, Hódság), de megesett, hogy a járásbíró helyettesítő segítség nélkül végezte a munkáját 

(pl.: Zenta, Topolya, Kúla). Gyakran előfordult, hogy a bírói állások nem voltak betöltve, illetve (főleg 

eleinte) a bírák a kötelező eskü letétele nélkül bíráskodtak.600  

A délvidéki jogterületen 7 törvényszék (sudbeni stol) működött. Rendszerint elsőfokú 

bíróságként funkcionáltak, de azokban az ügyekben, melyekben a járásbíróságok jártak el elsőfokú 

fórumokként, másodfokú testületként működtek. Élükön elnök állt, akiket alelnök, ha ilyen nincs 

kinevezve, akkor „a törvényszék tagjaiból a kinevezés sorrendje szerint legidősb ülnök helyettesit.”601 

A törvényszékek mindig háromtagú tanácsként jártak el. A törvényszék elnöke felügyeleti jogkört 

gyakorolt az illetékességébe tartozó járásbíróságok felett. 

Az Újvidéki Fellebbviteli bíróság másod- és egyes esetekben harmadfokú bíróságként 

működött. A testület húsz tagból állt, ebből egy elnök, egy alelnök, négy pedig tanácselnök volt. 

Háromtagú tanácsként járt el, ahogy a törvényszékek is. Ezen túl felügyeleti jogkört is gyakorolt a 

törvényszékek felett.   

 

3. A Semmítőszék B. osztálya 

 

A Belgrádi Semmítőszék B. osztálya szolgált a délvidéki magyar gyökerű jogi régió legfőbb bírói 

fórumaként. Neve igen megtévesztő. Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy ennek a bírói fórumnak 
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ténylegesen semmi köze nem volt Belgrádhoz vagy az ottani Semmitőszékhez. Székhelye ugyanis 

Újvidék volt. A Belgrádi Semmitőszék hatásköre pedig kizárólag Ószerbiára terjedt ki, és sem 

felügyeletet, sem ellenőrzést nem gyakorolt a B. osztály felett, de annak határozatai ellen sem 

lehetett hozzá fordulni fellebbezés céljából.602  A névválasztás valószínűleg szimbolikus üzenet, 

aminek célja annak közlése, hogy a délvidéki területek Szerbia részét képezik (mindenkit 

emlékeztetve arra, hogy a „Vajdaság” Szerbiához való csatlakozását „mondta ki”), noha az ország 

unitárius államformája miatt ennek formálisan semmi jelentősége sem volt.  

Az elnevezés másik problematikus pontja, hogy e testület a neve ellenére gyakorlatilag nem 

minősíthető semmitőszéknek. Ugyanis nem csak kasszációs, hanem reformatórius jogkörrel is 

rendelkezett.  

E fórum öt bírából állt, akiket az igazságügy-miniszter javaslata alapján a király nevezett ki. Az 

ülések és az igazgatás vezetése a korelnök feladata volt, aki a Belgrádi Semmitőszéknek az alelnöke is 

volt kifejezve ezzel a formális összekapcsolódást. 

A Semmitőszék B. osztályát létrehozó rendeletben az áll, hogy e testület látja el azokat a 

feladatokat az általunk vizsgált jogi régió tekintetében, amelyek korábban a Magyar Királyi Kúria 

hatáskörébe tartoztak.603 Döntései tehát kötelezőek voltak az alsóbb szintű bíróságokra nézve. 

Szerepe leginkább a magánjog szempontjából vált jelentőssé. Hiszen a délszláv bíróságoknak a 

magyar bírói szokásjogot kellett alkalmazniuk, ami megfelelő nyelvismeret híján komoly problémákat 

okozott a számukra. Ilyen helyzetben nagy segítséget jelentettek a semmitőszéki határozatok. 

Azonban sokszor a Semmitőszék bírái is inkább általános elveket alkalmaztak korábbi ítéletek helyett.  

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk a Semmitőszék jogfejlesztő szerepét a 

büntetőjog területén sem, noha kodifikált jogág lévén nem okozott annyi problémát a jogalkalmazás 

számára, mint a magánjog. Különösen azokban a kérdésekben bizonyultak fontosnak határozatai, 

amelyeket a Csemegi-kódex a bírói mérlegelés tárgyává tesz.  

 

4. Az ideiglenes magyar szenátusok 

 

A munka lassan haladt a bíróságokon. Eleve nem volt elég bíró, ráadásul a magyar jogszabályok 

megértéséhez a szakismeret mellett megfelelő nyelvtudásra is szükség volt. A probléma megoldására 

a 1921 elején a Fellebbviteli Bíróság elnöke azt javasolta, hogy a törvényszékek alakítsanak ún. 

ideiglenes magyar szenátusokat, ahol ideiglenes bírákként ítélkezhetnének a magyar nemzetiségű 

ügyvédek és nyugdíjazott bírák, amennyiben tudnak szerbül is.604  
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VII. Betekintés a bírói gyakorlatba 

 

1. Az újvidéki Semmitőszék gyakorlatának bemutatása a bírói korrekcionalizáció alkalmazásán 

keresztül 

 

A bírói korrekcionalizáció lényege, hogy az enyhítő körülmények súlya és mennyisége miatt a 

bíróság az adott bűncselekmény büntetési minimumától enyhébb büntetést szabhatott ki. Az 

intézményről a Csemegi-kódex 92. §-a az alábbi módon rendelkezik: 

„92. § Ha az enyhítő körülmények annyira nyomatékosak vagy olyan nagy számmal 

forognak fenn, hogy a cselekményekre meghatározott büntetésnek legkisebb mértéke is 

aránytalanul súlyos lenne: ez esetben ugyanazon büntetési nem a legkisebb mértékig leszállítható, 

és ha ez is túlszigorú volna: határozott időtartamhoz kötött fegyház helyett börtön, - börtön helyett 

fogház, - fogház helyett pénzbüntetés, - ezen büntetési nemek legkisebb mértékéig állapítható 

meg.” 

A Belgrádi Semmitőszék B. osztályának (továbbiakban Semmitőszék) gyakran kellett 

foglalkoznia a Btk. a fentiekben idézett szakaszával. Ez azzal magyarázható, hogy a törvény nem 

határozza meg azokat a nyomatékos körülmények, amelyek fennforgása esetén alkalmazandó a 92. 

§-a, de ezek szükséges mennyiségét sem. A fellebbezés célja pedig általában az elkövető 

büntetésének csökkentése. Ennek talán legegyszerűbb útja egy a bírói megítélés függvényében 

értelmezendő paragrafusba való kapaszkodás.  

A fórum dötvényeivel mindenesetre irányt mutatott az alsóbb bíróságoknak a kérdésben. 

Körvonalazódott azoknak az enyhítő körülményeknek a köre és száma, amelyek mérvadóak a 

korrekcionalizáció alkalmazásánál.  

 

1.1. Az enyhítő körülmények 

 

Elsődlegesen a hagyományos enyhítő körülmények jöttek számításba, mint a beismerés, az életkor, 

a jóvátétel vagy a büntetlen előélet. A beismerés mérlegelése esetén a Semmitőszék kimondta, 

hogy azt nem lehet enyhítő körülményként figyelembe venni, ha bűncselekmény a nélkül is 

                                                                                                                                                                                     
 



bizonyított.605 Ez az álláspont lényegében megfelel annak, amit a Magyar Királyi Kúria is képviselt 

1929-ben, vagyis „Nem enyhítő körülmény, ha a vádlott nem is tagadhatott volna.”606 

Természetesen a túl magas és a túl alacsony életkor is enyhítő körülményként jött 

számításba. A Semmitőszék úgy foglalt állást, hogy az alacsony életkor enyhítő körülményként való 

értékelése esetén a legvégső határ a 20. életév.607 Ne feledjük, hogy ha valaki még nem töltötte be 

a 18. életévét, az nem enyhítő körülménynek minősült, hanem külön büntetőjogi szabályozás 

vonatkozott az ilyen elkövetőkre. A magyarországi gyakorlat ettől eltérő útra tért. A Kúria 

határozata alapján: „Enyhítő körülmény a 20. életévnek nem régen való túlhaladása.”608 Szigorított 

dologházba utalás esetén pedig a 21. életév alig túlhaladása is enyhítőkörülmény, mivel ezt az 

intézkedést csak a 21. életévét betöltött személyek esetén lehetett alkalmazni.609  

Mind a Semmitőszék, mind a Kúria arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem értékelhető 

enyhítő körülményként, ha a bűncselekménnyel szerzett tárgy hatósági intézkedés eredményeként 

kerül meg, és nem a vádlott önkéntes elhatározása vagy közreműködése következtében. 610 

Érdekes kérdés, hogy mennyiben lehet enyhítő körülményként figyelembe venni az ittas 

állapotot a bírói korrekcionalizáció alkalmazásakor. A Kúria 1928-ban arra az álláspontra jutott, 

hogy az ittas állapot nem adhat okot a 92. § alkalmazásához.611  Ennél jóval korábban, 1900-ban 

pedig a következőképpen döntött: „Az ittasság csak feltételesen és a beszámíthatóság határához 

közel fekvő magas fokban indokolhatja a Btk. 92. §-ának alkalmazását.” 612  Ehhez képest a 

Semmitőszék és az alsóbb bíróságok is elég gyakran figyelembe veszik az ittasságot, mint a 

korrekcionalizációkor mérvadó enyhítő körülményt. Igaz, az esetek többségében nem alkalmazzák 

az intézményt ittas állapot fennforgásakor, de ezt korántsem azért teszik, mert az ittasság nem elég 

nagyfokú, hanem mert egyébként kevés az enyhítő körülmények száma. Egy a következő fejezetben 

részletesen kifejtett esetben a Zentai Királyi Járásbíróság már az enyhe fokú ittasságot is 

megfelelőnek tartja.613   

A klasszikus enyhítő körülményeken túl jelentkeztek egészen különlegesek is, mint például az 

Osztrák-Magyar Monarchia széthullása okozta zavart pszichés állapot. A határozat így szól: „Enyhítő 

körülményként figyelembe vétetnek: a családi állapot, a gyengeelméjűség, az ittas állapot, a 

háborúban kialakult vad jellem, ezen kívül az, hogy a cselekmény 1918. november elején hajtatott 
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végre azokban a forradalmi időkben, mikor a vádlott lelki állapotára általános hatást gyakorolt az 

Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása; súlyosító körülményként jelentkezik, hogy a vádlott 1909-

ben súlyos testi sértés miatt négy év börtönre ítéltetett. Alkalmazásra kerül a Btk. 92. §-a, mert a 

deliktum, ami miatt a vádlott korábban elítéltetett nem haszonszerzés céljából követtetett el.”614 

Hivatkoztak továbbá arra is a korrekcionalizáció érdekében, hogy a bűncselekményt háborús 

időszakban követték el. Pl.: A bűncselekménynél, amelyet 1920 márciusában követtek el, nem lehet 

eredményesen hivatkozni arra a körülményre, hogy a vádlottak a háború hatása alatt voltak, ezért 

nincsennek meg a Btk. 92. § alkalmazásának feltételei.615  

 

1.2. Súlyosító körülmények és a korrekcionalizációt kizáró egyéb okok 

 

A súlyosító körülmények körében is elsősorban a tradicionálisakkal találkozhatunk a határozatok 

vizsgálatakor, mint a büntetett előélet, a kár nagysága vagy a bűnismétlés. Érdekes határozatokat 

produkált az elkövető személyi minőségének súlyosító körülményként való értékelése. Például 

súlyosító körülménynek minősül lopás esetén, ha az elkövető értelmiségi. 616  A döntvénytár 

szerkesztője, Nikola Ignjatović vitatta is ezt az álláspontot. Szerinte ilyen esetben szükséges azt is 

megvizsgálni, hogy mi vitte rá a személyt a bűnelkövetésre.617  

A községi rendfenntartói minőség olyan fokú súlyosító körülménynek számított a 

Semmitőszék döntésének értelmében, ami kizárta a korrekcionalizáció alkalmazását.618 Előfordult, 

hogy a rokoni kapcsolat is súlyosító körülményként került érékelésre: „Ha fenn is állnak a az enyhítő 

körülmények: idős kor, családi állapot és a felindultság a vádlott és a megölt személy közötti, a telek 

miatti tartós ellenségeskedés következtében, nem kerül alkalmazásra a Btk. 92. §-a, mert a vádlott a 

saját bátyja ellen követte el a cselekményt.” 619 

Felvetődött, hogy halmazat esetén alkalmazható-e a korrekcionalizáció. A Semmítőszék 

gyakorlatából az derül ki, hogy a kettő általában kizárja egymást. Kivételes esetben azonban mégis 

alkalmazásra került a 92.§ bűnhalmazat esetén is. Ha fenn is áll a bűnhalmazat esete, alkalmazásra 

kerül a Btk. 92.§-a az enyhítő körülmények miatt: büntetlen előélet, a felindultság, a részbeni 

beismerés, de a Bűnvádi perrendtartás novellájának. 33. §-a alapján tekintettel a halmazatra a 

vádlott terhére a 92. § alkalmazásával kiszabott büntetés lényegesen súlyosabb.620 Mivel a tényállás 
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nem ismert, nem derül ki, miért tekintett el ez esetben a Semmitőszék a megszokott gyakorlattól. Az 

egyik semmitőszéki határozat kifejezetten súlyosító körülményként jelöli meg a halmazatot. A 

Magyar Királyi Kúria csak egy esetben „Gyilkosságnál súlyosító körülmény a halmazat, mert a 

gyilkosságra törvényileg megállapított büntetési nem a büntetés halmozásának lehetőségét 

kizárja.”621 

 

1.3. A bírói korrekcionalizáció alkalmazását érintő egyéb határozatok 

 

Kérdésként merült fel, hogy a szerb büntetőkódex által megállapított bűncselekmények esetén 

alkalmazhatók-e a Csemegi-kódex korrekcionalizációra vonatkozó rendelkezései. E kérdésben a 

Semmitőszék állásfoglalása a következő: A szerb büntetőtörvénykönyvből származó 

bűncselekmények alkalmazásánál a szerb büntetőtörvénykönyv általános része az irányadó, ezért a 

Btk. 92. §-a helyett a szerb büntetőtörvénykönyv 62. §-át kell alkalmazni.622 Ezzel az állásponttal 

vitatkozik a döntvénytár szerkesztője. Szerinte a szerb Btk. általános részének hatályát az egész 

országra kiterjesztő rendelet III. cikke értelmében mégis a Csemegi-kódex rendelkezése használandó, 

mivel az elkövetőre nézve kedvezőbb a szerb kódex korrekcionalizációról szóló paragrafusánál.623 

Hivatkozik továbbá egy másik határozatra is, amelyből azt a következtetést lehet levonni, hogy a 

szerb Btk. IX. és X. fejezete által meghatározott bűncselekmények esetén annak általános része 

alkalmazandó, kivéve ha az adott jogterület büntetőkódexének általános része kedvezőbb a terheltre 

nézve.624 

A Semmitőszék megváltoztatta az alsóbb bíróság ítéletét, amikor úgy látta, annak élnie kellett 

volna a bírói korrekcionalizáció intézményével, és ezt nem tette meg. Ebből is látszik, hogy nem csak 

kasszációs, hanem reformatórius jogkört is gyakorolt. Erős felindulásból elkövetett szándékos 

emberölés miatt (281. § 2. bekezdés 625) a Btk. 92. § alkalmazásával négyhónapos fogházbüntetést, 

mint főbüntetést szabott ki. Mint enyhítő körülmény figyelembe vétetik: a beismerés, amely 

megbánást is tartalmazott, a vádlott fiatal kora (épp, hogy betöltötte a 18. életévét), a büntetlen 

előélet, mint az is, hogy a sértett éjszaka ment apja házába.626 Indoklásában kifejti, hogy az 

egyébként bűntettnek minősülő cselekmény, vétségé válik, hisz fogházat csak annak minősülő 

cselekményért lehet kiszabni. E határozattal a Semmitőszék igen nagyvonalúan alkalmazta a 92. § az 
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elkövető javára. Egy olyan bűncselekmény elkövetéséért, melynek speciális maximuma 5 évben volt 

meghatározva, 4 hónapot határozott meg börtön helyett fogházban. Nem meglepő, hogy mindezek 

után a Ignjatović ezzel a határozattal is vitatkozik. Szerinte túl enyhe ez a büntetés tekintettel a 

sérelmet szenvedett jogi tárgyra.  

A Semmitőszék kimondta, hogy amennyiben a korrekcionalizációt az adott alsóbb bíróság 

alkalmazta, nem lehet a szintén a 92. §-ra alapozott további enyhítésre irányuló fellebbezést 

eredményesen benyújtani.  

Ha a 92. § a főbüntetés kiszabásakor figyelembe vették, akkor a mellékbüntetés 

kiszabásakor is figyelembe kell venni.  

 

2. A Zentai Királyi Járásbíróság munkájának bemutatása a Szabadkai Királyi Törvényszék érintésével 

 

Miközben az alsóbb bíróságok ítéletei a délvidéki magánjog legalapvetőbb forrásainak számítottak, 

büntetőügyekben nem jutott számukra ilyen fontos szerep. Annak igazolása érdekében, hogy a 

legalsóbb szinten is a felsorolt jogszabályokat alkalmazták, és mert így betekintést nyerhetünk a 

leghétköznapibb jogalkalmazás problémáiba, zárásként mégis nagyvonalakban bemutatásra kerül a 

Zentai Királyi Járásbíróság, valamint annak megfellebbezett ítéleteivel kapcsolatosan a Szabadkai 

Királyi Törvényszék tevékenysége.  

Zentára a szerb hadak 1918. november 16-án vonultak be. Ennek ellenére Jakó Sándor, akit 

1908-ban neveztek ki járásbíróvá, még 1919. novemberében is a magyar állam bírájaként folytatta 

tevékenységét. Következetesen háromszor is áthúzta az ítéletben az „Őfelsége, a Király nevében” 

szófordulatot, de a királyi jelzőt is legalább egyszer az űrlap egyéb részein. Ítéleteit még 1919. 

júliusában is a Magyar Népköztársaság nevében hozta, fittyet hányva a Tanácsköztársaságra és a 

megszállók akaratára.627 1921-es jegyzőkönyvekben Dobos Antal628, az 1924-esekben pedig már 

Bogdan Davidović járásbíró nevével találkozhatunk.629   

A két leggyakrabban előforduló bűncselekménytípus, amivel a Zentai Királyi Járásbíróság 

foglalkozott: a testi sértés és a határátlépési kihágás.  

A testi sértéssel kapcsolatos ügyekben a legfontosabb kérdés a cselekmény pontos minősítése volt. 

Ugyanis a Csemegi-kódex nem csak a könnyű testi sértést különböztette meg a súlyos testi 

sértéstől, hanem ismerte utóbbi vétségnek és bűntettnek minősülő alakzatait is. A könnyű testi 

sértést pedig a tettleges becsületsértéstől kellett elhatárolni.  
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A kérdés jelentősége abban mutatkozott meg, hogy könnyű testi sértés és tettleges 

becsületsértés esetében az eljárás lefolytatásához a sértett magánindítványára volt szükség. Mivel 

ezért illeték volt fizetendő, előfordult, hogy az eljárás nem indult meg. Példa: A 14 éves sértettnek 

az volt a feladata, hogy őrizze a vádlott disznait. Figyelmetlenségéből kifolyólag a disznók 

szétszaladtak. A sértett ezek után súlyos testi sérülésekkel tért haza. A rendőrségnek azt vallotta, 

hogy  a vádlott háromszor ostorral a hátára csapott, és ötször úgy pofon vágta, hogy eleredt az 

orrából a vér. A vádlott az ostorcsapást és az orrvérzést nem ismerte el, a pofonok közül is csak 

hármat. A tárgyaláson a sértett helyett anyja jelent meg, mint törvényes képviselő. Ott a vádlott azt 

vallotta, ő csak csattogtatta az ostort, de a kanászfiút nem ütötte meg vele. Az ügyészi megbízott 

azon kérdésére, hogy hány napig betegeskedett a fia, az anya azt felelte, hogy valójában egy napig 

sem, mások beszélték rá, hogy jelentse fel a vádlottat. Mivel a vádlott három pofont mégiscsak 

beismert, a sértett képviselője magánvádlóként folytathatta volna a pert, mivel a cselekmény 

legalább tettleges becsületsértésnek minősül, ha nem könnyű testi sértésnek. A törvényes 

képviselő azonban határidőn belül nem fizette meg az illetéket, így az eljárás sem indult el.630  

Természetesen olyan üggyel is találkozunk, ahol a sértett pótmagánvádlóként mégis perbe 

lépett. Sőt megtörtént, hogy a magánvádló fellebbezéssel élt, és a Szabadkai Királyi Törvényszék 

megváltoztatta a járásbíróság ítéletét. Az elkövető szándékosan, de emberölési szándék nélkül 

pléhdobozzal több alkalommal megütötte a passzív alanyt ezzel nyolc napon belül gyógyuló 

sérüléseket okozva neki a jobb kezén, a lábán és a nyakán. A Zentai Királyi Járásbíróság könnyű testi 

sértés vétsége miatt tíz nap fogházbüntetésre és 900 dinár pénzmellékbüntetésre ítélte, ami 

behajthatatlanság esetén huszonöt nap fogházbüntetésre változott volna. Az elkövető élve 

fellebbezési jogával a Szabadkai Királyi Törvényszékhez fordult, ami végül a járásbírósági ítélet 

semmiségét mondta ki, és új ítéletet hozott. Úgy vélte, hogy büntetlen előéletre, a részbeni 

beismerésre, a családra és az indulatos állapotra tekintettel alkalmazandó a már jól ismert 92. §, és 

800 dinár pénzfőbüntetésre és 900 dinár pénzmellékbüntetésre ítélte, amit behajthatatlanság 

esetén 25 nap fogházbüntetésre volt átváltandó. 631 

Persze a legegyszerűbb változat is előfordult, vagyis hogy súlyos testi sértés vádjával indult 

ügyben, súlyos testi sértés miatt marasztaló ítélet született. A vádlott néhány társával a kocsmában 

kártyázott. Egyszer csak T. A. fölkapta a bankban levő 800 koronát, és elszaladt a sértett házához. 

Mivel a pénzt a vádlott helyezte el a bankban, felkapott egy biciklipumpát és T. A. után futott. Mikor 

utolérte egyszer ütést mért rá a pumpával, mire ő a vádlott vallomása alapján befutott a sértett 

udvarába, és magához ragadott egy vaslapátot. A vádlott elmondása alapján attól tartott, hogy T. A. 

őt megtámadja, és ezért feléje csapott, de az ütés a verekedés megakadályozása céljából közéjük 

                                                           
630

 Zentai Történelmi Levéltár, F.078 Járásbíróság, (1919–1941), K.5739/1922 
631

 Zentai Történelmi Levéltár, F.078 Járásbíróság, (1919–1941), K.2185/1925 



ugró sértettet érte. A tanúként kihallgatott kocsmáros vallomása részben megcáfolta a vádlott által 

elmondottakat. T. A. ugyanis már bent volt az udvarban, mikor a vádlott a kapuban álló sértettre 

támadt. Az eset után a sértett fiai a vádlottat megverték, a tanúként kihallgatott kocsmáros 

akadályozta meg, hogy komolyabb bántalmazásra kerüljön sor. A vádlott kissé ittas állapotban is volt 

az elkövetéskor. A járásbíróság súlyos testi sértés vétsége miatt ítélte el a vádlottat, de élt a bírói 

korrekcionalizáció intézményével: „A vádlott bűnös a Btk. 301. §-ába ütköző, s a 302. §-a szerint 

minősülő súlyos testi sértés vétségében, amelyet úgy követett el, hogy 1919. július hó 6-án Zentán a 

zentai határban sértett (…) sértettet szándékosan de ölési szándék nélkül akként bántalmazta, hogy 

annak következtében sértett nyolcz napon túl de 20 napon belül gyógyuló testi sértést szenvedett. A 

járásbíróság ezért a vádlottat a Btk. 303. §-a alapján a Btk. 92. § alkalmazásával 200 koronára, mint 

főbüntetésre, ezen felül 50 korona pénzbüntetésre, mint mellékbüntetésre ítéli. A pénzbüntetést 

behajthatatlansága estére a Btk. 53. § alapján 25 napi fogházra kell változtatni.” A járásbíróság az 

ítélet indoklásában az alábbi módon magyarázza a bírói korrekcionalizáció alkalmazását: „A büntetés 

kiszabásánál súlyosító körülményül figyelembe vette azt hogy vádlott sértettet minden ok nélkül 

bántalmazta enyhítő körülményül pedig vádlott büntetlen előéletét, igazolt ittas állapotát, 

beismerését és az ezekből folyó felizgatott lelkiállapotát, mely nagyszámú enyhítő körülmények 

mérlegelése mellett a Btk. 92. § alkalmazását, s a pénzbüntetés kiszabását indokoltnak találta.” 632 Az 

ítélet ellen fellebbezésre került sor, de a Szabadkai Királyi Törvényszék helyben hagyta.  

A határátlépési kihágásról nem magyar jogszabály rendelkezett, hanem az 1920/1921. évi 

délszláv Pénzügyi törvény 180. §-a. A kezdeti időkben gyakran előfordult a trianoni határ jogtalan 

átlépése. Á. M. horgosi lakosnak a szőleje Szeged-Nagyszéksóshoz tartozván a trianoni 

Magyarország területén maradt, és közvetlenül határos volt Horgos községgel, vagyis a Szerb-

Horvát-Szlovén Királysággal. 1921. december 28-án reggel 5-6 óra körül elment telkére, ahol öccse, 

Á. A. is lakott, hogy őt munkára hívja. Úton visszafelé azonban elkapta őket a délszláv határőrség. A 

járásbíróság ítéletében megállapította, hogy a vádlottak jogszerűtlenül lépték át a határt ezzel 

elkövetve a határátlépési kihágást, és 3-3 havi elzárást szabott ki büntetésként. Ezen kívül a 

felmerülő bűnügyi költségeket egyetemlegesen, a rabtartás költségeit pedig külön-külön voltak 

kötelesek megtéríteni az államkincstárnak. Á. A. esetében a költségeket a bíróság 

behajthatatlannak nyilvánította a magyar 1890. évi XLIII. tc. 4. §-a alapján. „A kir. Járásbíróság 

enyhítő körülményként mérlegelte sulyosító körülmény hiányában a vádlottak büntetlen előéletét, 

azon körülményt hogy I. r. vádlottat nem csempészési vagy más czélbol lépte át a határt, hanem 

azért hogy testvérét magához munkára hívja, s hogy II. r. vádlott testvére I. r. vádlott felhívásának 
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eleget téve mint szegény napszámos ember hozzá munkára menni akart – mely ténykörülmények 

sulyosabb beszámítás alá nem vehetők.”633 

Az előbbihez nagyon hasonló az ószentiváni K. J. esete, aki abból a célból lépte át jogtalanul  

a határt, hogy horgosi anyósával ruhát kötessen egyhetes gyermekének. Ugyanúgy három hónapos 

elzárásra ítélte a Zentai Királyi Járásbíróság az elkövetőt, mint az előző esetben, és az enyhítő 

körülmények is szinte azonosak.634 

 

VIII. Zárszó 

 

Munkám során igyekeztem egy általános képet adni a magyar büntetőjog helyzetéről a délvidéki 

területeken az 1918 és 1929 közötti időszakban. Ezáltal szerettem volna felhívni a figyelmet arra, 

hogy a jog is helyet kap azon kulturális és egyéb hatások között, amit Magyarország az 

utódállamokra gyakorolt. Célom volt továbbá arra is rámutatni, hogy a centralizált államforma 

dacára mégis látszanak az autonómia csírái.  

A vizsgált jogágon túl vannak még egyéb területek, mint például mind a polgári és a 

büntető-eljárásjog, amelyek hatályban maradása bemutatásra szorul. Mint a bevezetőben utaltam 

rá, nem csak a délszláv államhoz került területekben beszélhetünk a magyar jog hatályban 

maradásáról, hanem a történelmi Magyarország Romániához, Csehszlovákiához, Ausztriához és 

Lengyelországhoz került területein is megfigyelhető e jelenség. Továbbá érdekes eredményekre 

juthatnánk, ha megvizsgálnánk a magyar jog befolyását az autonóm Vajdaság tartományi 

törvényhozására a második Jugoszláviában.   

 

Mellékletek 
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A határokon átívelő egészségügy, különös tekintettel a szolgáltatások szabad áramlására 

 

Helyezés: II. díj (Szociális jog tagozat) 

Témavezető: Dr. Hajdú József, egyetemi tanár 

 

I. Bevezetés 

 

Az Európai Unión belül meghatározó azon állampolgárok száma, akik nem a biztosításuk szerinti 

tagállamban veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. 635  Ennek oka részben az, hogy 

országukban nem végeznek olyan kezelést, melyre nekik szükségük lenne, másrészt külföldi 

tartózkodásuk alatt szorulnak ellátásra, harmadrészt nem abban az országban élnek, melyben 

dolgoznak, továbbá máshol kívánják kezeltetni magukat.636 Ennek következtében azonban összetett 

jogi, illetve finanszírozási kérdések merülnek fel, amelyeket közösségi szinten kell rendezniük a 

tagállamoknak. 

A kérdéskör állandó aktualitását adja, hogy az egészségügyi terület közösségi jogi szabályozása 

folyamatos egyeztetési metódusokat igényel. Ennek oka a tagállami szuverenitásból adódó komplex 

európai egészségügyi szabályanyag hiánya, melynek okán folyamatos jogértelmezési akadályokba 

ütköznek a tagállamok. A tárgykör elemzése időszerű, ugyanis 2010. május 1.-jén léptek hatályba a 

szociális rendszerek koordinációjára vonatkozó új európai közösségi rendeletek. A téma érdekességét 

jelenti továbbá, hogy az uniós tagállamokban igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások esetében 

eltérő jogalapokról beszélhetünk. Egyrészt a koordinációs rendeletek egyértelműen kimondják, 

hogyan lehet igénybe venni más tagállam területén az egészségügyi szolgáltatásokat, amennyiben a 

jogosult személy nem a biztosítása szerinti tagállamban tartózkodik, itt tehát a személyek szabad 

mozgásának uniós alapelve a szabályozás alapja. Másrészt − az előzővel ellentétben − a Bíróság eseti 
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döntései eltérő jogalapot határoznak meg, mivel az egészségügyi szolgáltatásokat a szolgáltatások 

szabad áramlására vonatkozó joganyag passzusai alapján értékelik. A szabad mozgás szociális 

akadályainak ledöntése miatt elkerülhetetlen az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének 

engedélyezése más tagállam területén. Azonban, ha ezeket az egészségügyi szolgáltatásokat 

„klasszikus szolgáltatásként” értelmezzük, akkor felmerül az a jogi dilemma, hogy ezeket bárhol és 

bármelyik szolgáltatónál igénybe veheti-e a beteg személy. A szolgáltatások uniós definíciója 

konkurálni fog a tagállami hatáskörből adódó korlátozásokkal és az egészségügyi rendszer 

sajátosságaival. 

A tanulmányban bemutatásra kerülő jogesetek az 1408/71/EGK rendelet értelmezése kapcsán 

születtek meg, ezért elkerülhetetlen a korábbi koordinációs rendeletre való hivatkozás. 

A szabályozás folytonossága okán a Bíróság által adott jogértelmezés a jelenleg hatályos 

883/2004/EK rendelet esetében is irányadó, mivel az 1408/71/EGK rendelethez képest számottevő 

változás nem mutatkozik meg az újonnan hatályba lépett joganyagban. 

A tanulmányban bemutatom és összehasonlítom a koordinációs rendeletek szabályait a Bíróság 

által adott jogértelmezéssel. Teszem mindezt az egészségügy területét illetően kiemelt jelentőséggel 

bíró jogeseteken keresztül, azon kérdések köré csoportosítva, melyet a Bíróság is következetesen 

megvizsgált. A dolgozat célja, hogy rámutasson azokra az eltérési pontokra, ahol különbség 

mutatkozik a fent említett értelmezési irányvonalak között és értékelje ezeket. 

A cél elérését szolgálja a dolgozat felépítése, mivel az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

főbb kérdések köré csoportosítva vizsgálja meg a jogi problémákat. A tanulmány első részében az 

európai szociális jog fejlődésének főbb lépéseit mutatom be, ezt követi a szociális koordináció 

alapkérdéseinek ismertetése. A harmadik részben hasonlítom össze a koordinációs szabályokat a 

Bíróság által adott jogértelmezéssel. 

 

II. Az európai szociális jogi fejlődés fontosabb lépései az egészségügy szempontjából 

 

Az Európai Unió szociális joga fejlődési lépéseinek ismertetését azért tartom fontosnak a téma 

szempontjából, mert így átfogó képet kaphatunk arról, hogy mennyire összetett kérdéskörről 



beszélhetünk.637 Az Unióban nem érvényesül egységes szociális jogi szabályozás, mivel ez a terület 

tagállami hatáskörbe tartozik. Mégis általánosan elfogadott az európai szociális jog kifejezés, de ez 

nem jelenti az azonos normatív szabályokat minden tagállamban, hanem az Unió által 

megfogalmazott elveket és szabályozási követelményeket takar. A tagállamok közötti megegyezés 

mindig korlátokba ütközött, s ahhoz, hogy megértsük az egészségügyi kérdések vonatkozásában 

nehézkesen kialakuló kompromisszumok hátterében álló okokat, ismernünk kell a tagállamok 

álláspontját a szociális kérdéseket illetően. 

Az Európai Unión belüli szociális biztonságról rendelkező első dokumentum a Római Szerződés 

(1958638) − ma már Lisszaboni Szerződés639 −, mivel ez deklarálja először a közös szociálpolitika 

szükségességét az integráción belül. Azonban csak szűkre szabottan értelmezi a szociálpolitika 

fogalmát, mert elsődlegesen gazdaságorientált célokat fogalmaz meg.640 Nem foglalkozik külön 

megvalósítandó célként a közös szociálpolitikával, annyit azonban megemlít a szociális rendelkezések 

fejezeten belül, hogy a tagállamok közötti együttműködést szorosabbá kell tenni a szociális 

kérdésekben.  

A Római Szerződés igazán nagy jelentősége abban áll, hogy rendelkezett a szupranacionális szintű 

koordináció alapját adó, a szabad munkaerő áramlását biztosító fontos szabályokról, melyek a 

következők: 

 biztosítási idők összeszámítása 

 pénzbeli juttatások exportálhatósága.641 

Ezeket az alapelveket a későbbiekben a koordinációs rendeletek fogják kiegészíteni, s ezzel 

megteremteni a munkaerő szabad mozgásának közösségi alapját. 

Időben ezt követő fontos jogi dokumentum az Európai Szociális Karta (1961), mely rendelkezik a 

szociális jogok széles köréről. Bár ez nem uniós jogi dokumentum − az Európa Tanács fogadta el −, 

említése azért nélkülözhetetlen, mert ez a dokumentum fejti ki először részletesen, hogy mit is ért 

pontosan az egyes szociális jogok alatt, tehát kiemelkedő jelentőségű a téma szempontjából. Az 

egészségügyet érintő kérdéseket illetően deklarálja: 

 az egészség védelméhez való jogot,  
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 a társadalombiztosításhoz való jogot, 

 a szociális és egészségügyi segítséghez való jogot,  

 és a szociális jóléti szolgáltatásokból való részesüléshez való jogot. 

1972-ben a Párizsi Csúcson a szociálpolitikát egyenrangúnak minősítették a gazdasági és pénzügyi 

területtel. Ez alapul szolgált az első Szociális Akcióprogram megfogalmazásához 1974-ben. A program 

széleskörű szociálpolitikai célokat jelölt ki és általa jelentősen bővült az Európai Közösség szociális 

joga, ám ún. „soft law” maradt, tehát nem rendelkezett jogi kötőerővel. 

 A következő lépést az Egységes Európai Okmány (1987) jelentette, mely tartalmazta a szociális 

partnerek megállapodására épülő közösségi szociális jogalkotás gondolatát.  

A Maastrichti Szerződést megelőzően 1989-ben született meg a „Közösségi Charta a 

Munkavállalók Alapvető Szociális Jogairól” (továbbiakban: Charta), mely alapvető szociális jogokat 

nevesít, de ezt a konzervatív angol kormány nem fogadta el, így a hatékony és összehangolt 

szociálpolitika nem valósult meg a Közösségen belül. A Charta szintén „soft law”, ennek értelmében 

nem bír kötelező erővel a tagállamokra nézve.  

1993-ban a Bizottság kidolgozott egy Zöld Könyvet, mely tulajdonképpen egy vitairat volt, a 

szociálpolitika jövőjének lehetőségeit bocsátotta szakmai vitára. 

A Maastrichti Szerződés (1993) a Római Szerződés módosítása, mely nem hozott számottevő 

változást a szociális jogok terén – ami várható volt a Közösségi Charta körüli összeütközések után −, 

viszont a szociálpolitikáról szóló 14. számú Jegyzőkönyv megalkotása új távlatokat nyitott a 

szociálpolitika területén.642 A Maastrichti Szerződés a britek ellenállása miatt nem érintette a szociális 

kérdéseket, hanem azt a többi tagállam külön tárgyalta és rendelkezett róla a 14. számú 

jegyzőkönyvben, valamint a Szociálpolitikai Megállapodásban. A Szociálpolitikai Megállapodás 

jelentősége abban áll, hogy nagymértékben megnövelte a Közösség jogalkotási hatáskörét a szociális 

kérdéseket illetően; rendelkezett a szociális párbeszédről, a megfelelő szociális védelem 

biztosításáról. Ezekről a Közösség irányelveket alkot, melyek végrehajtását a tagállamokra bízza.  

Az Amszterdami Szerződés (1999) szintén változást hozott az uniós szociálpolitika életében, 

mégpedig átvette a Szociálpolitikai Megállapodásban rögzített szabályokat, melyek ebből kifolyólag 

az elsődleges joganyag részét képezték.643  
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Jelentős lépés történt a Lisszaboni Csúcstalálkozón (2000), ahol a más politikákkal egyenrangúvá 

minősítették a szociálpolitikát, megteremtve ezzel a szociális biztonsági rendszerek korszerűsítésének 

hatékony feltételeit. 644  2001-ben a göteborgi csúcstalálkozón az Európai Unió szociálpolitikai 

szemléletváltozása következett be, melynek értelmében a fenntartható fejlődés alapjának tekintik a 

szociális előrehaladást.  

Ezt követően a Nizzai Szerződés megfogalmazta a közösségi szociális jogalkotás hatásköri 

szabályait és megteremtette az ún. nyitott koordinációs mechanizmus jogi alapját.645 A szociálpolitika 

tagállami hatáskörbe tartozó volta miatt a nyitott koordinációs mechanizmus egy hatékony 

együttműködési rendszer, ugyanis maguk a tagállamok cserélik ki egymás között a tapasztalataikat és 

ezáltal olyan területen is megteremtik a kooperációt, ahol csekély a jogi szabályozás.646 Az Európai 

Unió Alapjogi Kartája szintén kiemelt figyelmet érdemel, mivel meghatározza az egészségvédelem 

magas szintjét, valamint a Lisszaboni Szerződés úgy hivatkozik rá, mint jogilag kötelező garanciákat 

tartalmazó dokumentumra.647 

A 2002-es barcelonai csúcstalálkozón kijelentette az Európai Unió Tanácsa (továbbiakban: 

Tanács), hogy 2010-re a szociális partnerek bevonásával meg kell teremteni az európai szociális 

modell magas szintű védelmét.  

A Lisszaboni Szerződés ún. szociális záradékot tartalmaz, melynek értelmében minden 

szakpolitika meghatározása és végrehajtása során figyelembe kell venni a szociális célkitűzéseket.648 

A szociális integráció lassú fejlődése annak tudható be, hogy ezen a területen nem volt olyan erős 

érdekérvényesítés, mint a gazdasági integrációval kapcsolatban. Azonban ahhoz, hogy a munkaerő 

szabad mozgását lehetővé tegyék és ezzel a gazdasági integráció erősítését szolgálják, az Európai 

Uniónak meg kellett szilárdítania közösségi szociálpolitikáját. A regionális különbségek, a különböző 

politikai nézetek, a tagállamok gazdasági teherviselésének eltérései nem adják meg az alapot a 

szociális integráció széleskörű biztosításához, azonban a koordinációs rendeletekkel olyan szociális 

szabályokat állítanak fel, mely a migráns személyek vonatkozásában biztosítja a szociális ellátásokhoz 

való hozzájutást más tagállam területén való tartózkodás esetében is. 
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II. A szociális jogi koordináció alapkérdései az Európai Unióban 

 

1. A koordinációs szabályozás jelentősége 

 

Az első fejezet rávilágított arra, hogy miért nem beszélhetünk az Európai Unióban minden tagállamra 

vonatkozó, egységes szociális jogról, mely felváltaná a tagállami szabályozásokat. Harmonizált649 

szociális rendszer létrehozása nem lehetséges az Európai Unióban az eltérő gazdasági lehetőségek és 

szociális védelemmel kapcsolatos nézetek, a strukturálisan különböző szociális ellátórendszerek és az 

életszínvonalbeli különbségek miatt. Ezen a területen koordináció érvényesül, mely lehetőséget 

biztosít arra, hogy az állampolgárok ne szenvedjenek hátrányt, ha nem annak a tagállamnak a 

területén tartózkodnak vagy kívánnak letelepedni, mint amelynek biztosítottjai. A koordináció 

megteremtésével nem az egyes tagállami szociális ellátórendszereket változtatják meg, hanem azok 

összekapcsolása a cél az igénybevétel tekintetében.650 A szabályozással azonban alapvetően nem 

érintik a tagállamok szociális biztonságra vonatkozó szuverenitását. 

A következőkben tehát a koordináció kialakulásának okát és megvalósulásának módját mutatom 

be. A rendeleti szabályozás megismerésére az Európai Bíróság döntéseinek megértése végett van 

szükség; továbbá annak szemléltetése okán, hogy hogyan tehetünk különbséget a személyek és a 

szolgáltatások szabad áramlása között az egészségügyi szolgáltatásokat illetően. A Bíróság az 

1408/71/EGK rendelet egyes cikkeinek tartalmát értelmezte és ezzel kapcsolatban fejtette ki 

nézeteit. 

Az Európai Unióban a személyek szabad mozgásának feltétele a szociális biztonsági rendszerek 

összekapcsolása, ugyanis ha ezt nem tenné lehetővé a szociális dimenzió normatív szabályozása, 

akkor sérülne a személyek szabad mozgásának elve.  

A szociális rendszerek koordinációjáról először 1958-ban rendelkeztek. A 3/58/EGK és a 4/58/EGK 

rendeleteket azonban 1972-ben felváltották a 1408/71/EGK 651  és a végrehajtásáról szóló 

                                                           
649

 A harmonizáció a tagállamok jogszabályainak egymáshoz való közelítését jelenti. 
650

 PENNINGS 2003, 6.p. 
651

 A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 

mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról 



574/72/EGK 652  koordinációs rendeletek. A jelenleg hatályos 883/2004/EK 653  rendeletet 

(továbbiakban: Rendelet) 2004-ben fogadták el, azonban a végrehajtásáról szóló 987/2009/EK654 

rendelet csak 2009-ben, ezért lépett hatályba 2010. május 1-jén a Rendelet. A koordinációs szabályok 

újragondolására azért volt szükség, mert a korábbi rendeletek szabályai bonyolultak voltak és 

számtalan módosításon mentek keresztül.  

Az új rendelet egyik célja az ügyfélbarát ügyintézés megteremtése, azaz a szociális biztonsági 

rendszerek koordinációjában érintett ügyfél és az intézmények közötti információcsere biztosítása. 

Az új végrehajtási rendelet ezen felül előírja a tagállamok intézményei közötti elszámolás gyorsítását, 

valamint az intézmények közötti szoros együttműködés kötelezettségét.655  

Mint korábban kiemeltem, a koordináció jelentősége abban ragadható meg, hogy a személyek 

szabad mozgása felveti a szociális biztonsághoz való jog más országban való érvényesítésének 

kérdését. A rendeletek útján a Közösségen belül mozgó állampolgárok megfelelő védelemhez jutnak, 

bármely tagállamban tartózkodnak is.  

Az egészségügyet érintő kérdéseket illetően ez azt jelenti, hogy egy tagállami állampolgárt nem 

érhet azért hátrány, mert más országban kényszerül egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, illetve 

más országban kívánja magát kezeltetni. A migráns személyek ugyanolyan jogokat élveznek az 

egészségügyi szolgáltatások igénybevétele területén, mint az adott tagállam állampolgárai. A 

koordinációval elkerülhető a kétszeres biztosítás problémája, vagyis egy állampolgárnak nem kell két 

tagállamban járulékot fizetnie, azért hogy mindkét tagállamban jogosult legyen az általa igényelt 

ellátásra. A koordinációs rendelet alapján nem veszik el az egyik országban megszerzett biztosítási 

időnk, ha másik ország területén kívánunk letelepedni, illetve a már megszerzett szolgálati időt a 

szolgáltatások igénybevételekor figyelembe veszik a másik tagállamban is. Az erre vonatkozó 

szabályozást nem az Alapszerződés tartalmazza, hanem hatáskört biztosít a Tanácsnak a koordinációs 

kérdéseket rendező másodlagos joganyag megalkotására.656  A Lisszaboni Szerződés a szociális 

biztonságra vonatkozóan minősített szavazást határoz meg a korábbi egyhangú döntéshozatalhoz 

képest. 
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2. A koordináció érvényesülésének alapjai 

 

2.1. Alapelvek 

 

Ahhoz, hogy a koordinációs szabályozás mindenkire nézve egységes legyen, a következő alapelveket 

kell betartania minden tagállamnak:657 

 Egyenlő bánásmód elve: egyetlen tagállamban sem érhet senkit hátrányos 

megkülönböztetés azért, mert más állam állampolgára. Az állampolgárokat azonos jogok, 

illetve kötelezettségek illetik meg.658 

 Egy állam joghatósága alá tartozás: minden állampolgár csak egy tagállamban lehet 

biztosított, ez pedig főszabály szerint a munkavégzés helye szerinti ország (lex loci laboris).659  

 Biztosítási idők összeszámítása: egy tagállamban nyújtott ellátás660 esetén biztosításban 

töltött időként figyelembe kell venni a más tagállam területén megszerzett biztosítási 

időket.661 

 Ellátások exportálhatósága: a már megállapított szociális ellátásokat arra való tekintet 

nélkül folyósítani kell, hogy a biztosított más tagállam területén tartózkodik.662 

Az alapelvek mellett érvényesülnie kell az ún. kiegészítő elveknek: 

 a már említett kétszeres járulékfizetés tilalmának,  

  az ellátások terheinek arányosításának (pl. ne az utolsó tagállamra terheljék rá az ellátások 

kifizetését olyan foglalkozási megbetegedés esetén, mely több államban történő 

munkavégzés során alakult ki), 

  az eltérő ellátások kiegyenlítése elvének, 

 a már megszerzett jogosultságok védelme elvének. 

A már megszerzett jogosultságok védelmének elve, az ún. Petroni-elv663 azt jelenti, hogy ha egy 

tagállamban a nemzeti szabályozás alapján a biztosított előnyösebb ellátásra jogosult, mint a 
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közösségi szabályozás alapján, akkor e jogosultságát a koordinációs szabályok nem csorbíthatják. Ha 

ezt a jogot nem szavatolnák a szupranacionális jogszabályok, akkor a migráns munkavállaló annak a 

veszélynek lenne kitéve, hogy másik tagállamban való munkavállalása esetén elveszti a már 

megszerzett előnyösebb jogosultságait, melyeket kizárólag a tagállami jog szerint élvezne. Ez az elv 

szabad mozgás biztosítását szolgálja, mivel a problémaként felmerülő szociális akadályok egyikét 

bontja le. 

 

2.2. Hatály 

 

Az 883/2004/EK rendelet területi hatálya az európai uniós tagállamokra terjed ki, míg az 

1408/71/EGK rendelet hatályban marad az ún. harmadik államok, valamint az EFTA- tagállamok és 

Svájc esetében.  

A koordinációs rendeletek személyi hatálya alá tartoznak: 

1. Általános személyi kör 

 tagállamok állampolgárai, valamint családtagjai és túlélő hozzátartozói, 

 a tagállamok területén lakóhellyel rendelkező hontalanok, menekültek – akik egy vagy több 

tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoztak vagy tartoznak − és családtagjaik és túlélő 

hozzátartozóik.664 

2. Speciális személyi kör 

 határmenti munkavállalók, 

 kiküldetésben lévő munkavállalók, 

 tengerészek, 

 diplomáciai testületek tagjai és azok családtagjai, 

 turisták, 

 az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik állam polgárai, 

amennyiben migráns munkavállalónak minősülnek. 

A Rendelet alapján úgy kell értelmezni az ellátásra jogosultak körét, hogy − amennyiben egy 

tagállam jogszabályai alapján valaki állampolgárnak minősül − a Rendelet vonatkozásában bármely 

tagállamban jogosultak a meghatározott ellátásokra. Kiegészítésként meg kell jegyezni, hogy a 
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családtagok, illetve hátramaradottak esetében nem feltétel, hogy ők is valamely tagállam 

állampolgárai legyenek.  

Az ellátásokat illetően pedig azokra az ellátásokra terjed ki, amelyek az egyes tagállamok 

szabályai szerint a biztosítási rendszerbe tartoznak, illetve az univerzális típusú rendszer egyes 

meghatározott ellátási formái is ide tartoznak.665 

 A rendelet a tárgyi hatály körében az alábbi szociális biztonsági rendszereket koordinálja az EU 

tagállamai között:666 

 betegségi és anyasági, valamint apasági ellátások, 

 rokkantsági ellátások, 

 öregségi ellátások, előnyugdíjak, 

 özvegyi és árvasági ellátások, 

 munkahelyi balesettel és foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos ellátások, 

 haláleseti ellátások, 

 munkanélküli ellátások, 

 családtámogatási ellátások. 

A jogválasztásra vonatkozó általános szabály a lex loci laboris elve, tehát a munkavégzés helyének a 

joga, melynek értelmében a munkavállalóra annak az országnak a jogszabályait kell alkalmazni, 

amelynek területén a munkát végzi.667Az általános szabály alól a Rendelet azonban több kivételt is 

megállapít: 

 kiküldött munkavállaló, 

 tengeri hajók, repülőgép személyzete, 

 több tagállamban foglalkoztatottak, 

 a külképviseletek tagjai és alkalmazottai.668 

 

3. Az egészségügyi ellátások igénybevételének feltételei 

 

3.1. A pénzbeli és természetbeni ellátásokra, és a költségek megtérítésére vonatkozó szabályozás 
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Az ellátások fajtái szerint megkülönböztetünk pénzbeli és természetbeni ellátásokat. A 

megkülönböztetésnek azért van jelentősége, mert a Rendelet másképp szabályozza a két területet. A 

Rendelet egy széles körű fogalmat deklarál a természetbeni ellátásokat 669  illetően, de a 

konkrétumokat nem jelöli meg – mint pl. a fekvőbeteg és járóbeteg ellátások meghatározása –, ez a 

feladat az Európai Közösségek Bíróságára hárul. A Bíróság ezt már 1966-ban megtette, amikor a 

Vaasen-Göbbels esetben definiálta, hogy pénzbeli ellátásnak tekinti az üzemi baleset vagy 

foglalkozási megbetegedés miatt kieső jövedelem pótlását biztosító ellátásokat; míg természetbeni 

ellátásnak tekinti az orvosi vizsgálatokkal, kezelésekkel és ezek megtérítésével kapcsolatos 

költségeket.670 A pénzbeli ellátásokat főszabály szerint az a tagállam folyósítja, ahol a biztosított 

munkaviszonya fennáll, tehát a lex loci laboris elve érvényesül. A folyósítás közvetlenül a jogosulthoz 

történik, így nincs egy köztes intézmény, amely a költségek megtérítése kérdésében érdekelt lenne. 

Ebben az esetben a tartózkodási hely szerinti állam és a biztosítási jogviszony szerinti állam nem kerül 

kapcsolatba egymással a költségeket illetően.  

A természetbeni ellátások igénybevétele esetén azonban a tagállamok kapcsolatba kerülnek 

egymással, és így jelentkezik probléma, mind az igénybevétel, mind a költségtérítés területén.671 A 

természetbeni ellátásokra a lakóhely vagy tartózkodási hely szabályai az irányadóak, azzal, hogy az a 

biztosító téríti meg a költségeket, ahol az érintett személy biztosítva van. A biztosított azokkal a 

feltételekkel veheti igénybe a természetbeni ellátásokat más tagállam területén, amelyekre az adott 

tagállam állampolgárai is jogosultak lennének. Amennyiben az igénylő által igénybevett 

szolgáltatásért az adott tagállam állampolgárai is önköltségi hányadot fizetnek, természetesen ezt a 

költséget nem fogja megtéríteni az a tagállam, ahol az igénylő biztosítási jogviszonya fennáll. 

Tulajdonképpen nem a tartózkodási hely szerinti tagállam, hanem a biztosítás szerinti tagállam 

jogosult annak eldöntésére, hogy az érintett személyt megilletik-e a természetbeni ellátások. Tehát 

azon az alapon, hogy valaki a tartózkodási hely jogszabályai szerint nem minősülne biztosítottnak 

vagy egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak, az ellátást nem tagadhatják meg tőle. Az ellátást 

igénylőnek rendelkeznie kell az Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint csak olyan 

egészségügyi szolgáltatónál vehet igénybe ellátást, mely finanszírozási szerződést kötött azon 
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szervvel, mely az igénylő tartózkodási helye szerinti tagállamban az egészségbiztosítási 

finanszírozásért felel.  

Az Európai Tanács 2002. március 20-i barcelonai ülésén döntött az Európai Egészségbiztosítási 

Kártya kialakításáról. A döntés értelmében a kártya célja, hogy felváltsa az ellátások igénybevételéhez 

szükséges nyomtatványokat és egységes, minden uniós tagállamban elfogadott jogosultságot igazoló 

dokumentum legyen. A kártya 2004. július 1-jétől váltotta fel az E-111-es nyomtatványt, de az 

ellátások köre nem változott általa.672 Ennek értelmében annak a tagállamnak a terhére vehetők 

igénybe másik tagállamban való ideiglenes tartózkodás alatt szükségessé vált természetbeni 

egészségügyi ellátások, amely a kártyát kiállította.  

Látni kell tehát, hogy az ellátást nyújtó tagállam összes költségét meg kell térítenie a biztosítási 

jogviszony szerinti tagállamnak akkor is, ha az ellátás költsége az illetékes tagállamban kevesebb 

lenne, avagy ezzel ellentétben magasabb.673 Ennek értelmében azokat a tagállamokat, melyek 

egészségügyi díjszabása alacsony, abban az esetben hátrány éri, ha egy biztosított állampolgáruk 

magasabb költséggel járó természetbeni egészségügyi ellátást vesz igénybe egy másik tagállam 

területén.  

 

3.2. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének esetei egy másik tagállam területén 

 

Az egészségügyi szolgáltatásokhoz674 való hozzájutás történhet egyrészt a koordinációs szabályok 

alapján, másrészt annak egyes szabályozási pontjaitól eltérő módon, de ekkor már a rendelet 

hatályán kívül. 

1. Koordinációs szabályozás alapján igénybe vett szolgáltatás: 

a. Eseti ellátás: egy másik tagállamban való tartózkodás ideje alatt az érintett 

személy orvosi okból szükségessé váló egészségügyi szolgáltatásra szorul.675  

b. Gyógykezelés: az érintett személy azzal a céllal utazik más tagországba, hogy ott 

egy előre megtervezett egészségügyi szolgáltatást vegyen igénybe.676  
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2. Ún. határokon átívelő egészségügyi szolgáltatás: az Európai Bíróság ítélkezése során kialakult 

esetjog, ahol az egészségügyi szolgáltatást előzetes engedély nélkül veszik igénybe egy másik 

tagállam területén és a költségek megtérítésére ennek ellenére mégis kötelezik az illetékes 

egészségbiztosítási szervet.677  

 

1.a.) Az eseti ellátás igénybevételének feltétele,678 a már korábbiakban ismertetett Európai 

Egészségbiztosítási Kártya, illetve a finanszírozási szerződés megléte a tartózkodási hely szerinti 

tagállam egészségügyi szolgáltatója és egészségbiztosítási szerve között. Az eseti ellátásra olyan 

formában kerül sor és azokkal a feltételekkel, amelyekben a tartózkodási hely szerinti állam 

állampolgárai is részesülnek. Amennyiben az igénybe vett kezelés önköltségi része magasabb, mint az 

igénylő biztosítása szerinti tagállamban, akkor ezt a fennmaradó részt a szolgáltatásban részesülőnek 

kell megfizetni. Erre azért van szükség, mert amennyiben ezt a költségrészt az eredeti tagállam 

biztosítója megtérítené az igénylőnek, akkor a tartózkodási hely szerinti ország állampolgárai 

kerülnének hátrányosabb helyzetbe és sérülne az egyenlő bánásmód elve.  

1.b.) Gyógykezelés igénybevételéhez előzetes engedélyre van szükség a biztosított biztosítási 

jogviszonya szerinti állam egészségbiztosítási szervétől. A Bíróság kimondta a Müller-Fauré és a van 

Riet esetben,679 hogy a nem kórházi kezelés igénybevétele esetén, az előzetes engedély gátolja a 

szolgáltatások szabad áramlásának elvét, így az ellentétes a közösségi joggal. Ezzel szemben a 

fekvőbeteg kezelésnél indokolt az előzetes engedély feltételként való szabályozása, mivel ebben az 

esetben már magas színvonalú és előzetes költségvetéssel tervező területről van szó. 

Kimondta továbbá a Bíróság, hogy az engedély elutasítása ellen jogorvoslati lehetőséget kell 

biztosítani és az igénylő helyzetét mindig objektív szempontok alapján kell vizsgálni, nem pedig 

diszkrecionális jogkörben. Az előzetes engedély birtokában a biztosítottra azon jogszabályok 

vonatkoznak, melyeket a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes intézmény alkalmaz. A 

koordinációs szabályok értelmében, ha egy beteg előzetes engedély nélkül kapja meg az egészségügyi 

szolgáltatást más tagállamban, akkor az érintett személy biztosítója nem köteles megfizetni a 

költségeket. Az előbbi szabály miatt tehát nagy jelentősége van annak, hogy a Bíróság hogyan dönt az 
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eléje kerülő esetekben, hiszen ez nagymértékben befolyásolja nemcsak az egészségügyi 

szolgáltatáshoz jutás kérdését, hanem annak megtérítését is.  

A gyógykezelés feltétele, hogy a másik tagállam egészségügyi szolgáltatásai között szerepel az 

adott ellátás. Továbbá feltétel, hogy az adott tagállamban nem áll rendelkezésre legalább olyan 

minőségű egészségügyi szolgáltatás vagy módszer, mint a gyógykezelés igénybevételének helyén, 

valamint az eredményes kezelést külföldi szakértő meghívásával sem lehet biztosítani (a Pierik-eset 

eredményeként 1981-től ilyen indok alapján kötelező az engedélyt megadni).680 A Bíróság a Pierik 

esetben elvi éllel leszögezte, hogy arra való hivatkozással, hogy az illetékes tagállam egészségügyi 

szolgáltatásainak nem része az adott szolgáltatás, nem lehet megtagadni az előzetes engedély 

megadását és ebből kifolyólag a költségek megtérítését, amennyiben a kezelés hozzájárul a beteg 

egészségi állapotának javulásához. A Bíróság azzal érvelt, hogy az 1408/71/EGK rendelet 22. cikk (2) 

bekezdésének 2. pontja szerint nem lehet megtagadni az engedély megadását abban az esetben, ha 

az igénylő részére az állapotának javulását eredményező szolgáltatás a lakóhelye szerinti államban 

nem biztosítható. Az ítélet eredményeként azon szolgáltatásokra is kötelező kiállítani az engedélyt, 

amelyek az illetékes tagállam természetbeni egészségügyi szolgáltatásai között a nemzeti szabályozás 

alapján nem szerepelnek.  

Valamint az engedély megadásakor kötelezően figyelembe veszik, hogy a beteg egészségi 

állapotának megfelelően mennyi időn belül kell megkapnia a szükséges egészségügyi szolgáltatást. A 

beteg egy várólistára kerül fel, és abban az esetben, ha a várólista alapján indokolatlanul hosszú időn 

keresztül kell várnia a kezelésre, megkapja az engedélyt arra, hogy az egészségügyi szolgáltatást 

másik tagállamban vegye igénybe. Ezen kritériumok alapján adja meg az illetékes szerv a 

gyógykezeléshez szükséges engedélyt és kiadja az E-112-es nyomtatványt, 681  mely feltétele a 

tervezett ellátás igénybevételének másik tagállam területén. 

 

IV. A koordinációs szabályozás és az Európai Bíróság ítélkezésének összehasonlítása  

 

Az összehasonlítás szempontjai azok a témakörök lesznek, melyeket a Bíróság következetesen 

minden jogesetben megvizsgált, valamint amelyek kiemelt problémaként jelentek meg a jogesetben 

szereplő személyek és az egészségbiztosítási szervek között. Ezek a következő kérdések: jogalap, 

előzetes engedélyezés, a költségek megtérítése, indokolatlan várakozási idő. 
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1. Az Európai Bíróság jogértelmezésének alapjai 

 

A Bíróság ítélkezésének következtében, a Rendeletben meghatározott szabályokat túllépve kialakult 

az egészségügy területén az a kategória, amikor nem beszélhetünk sem eseti ellátásról, sem pedig 

előzetes engedély birtokában igénybe vett szolgáltatásról.682 Ezt a kategóriát illetem a dolgozatban a 

határokon átívelő egészségügy elnevezéssel. A Bíróság a gyógykezelés − más elnevezéssel tervezett 

ellátás − szabályainak elemzése során adott hangot véleményének, mivel ezen igénybevételi típussal 

kapcsolatban kerültek elé a jogesetek. A koordinációs rendelet és a bírósági esetjog összehasonlítása 

során így a tervezett ellátás szabályai kerülnek előtérbe és ezen igénybevételi formával kapcsolatos 

anomáliákra mutatok rá. 

Az egészségügyi ellátáshoz való jog az egyik kiemelt alapjog minden tagállam jogrendszerében, 

így itt állami felelősségvállalásról is beszélnünk kell, szemben a piaci szolgáltatásokkal, ahol a profit a 

meghatározó. Az egészségügyi szolgáltatásokra a közösségi jog értelmezése szerint nem lehet 

alkalmazni azokat a szabályokat, melyek az áruk és szolgáltatások szabad áramlására vonatkoznak, 

mivel ez egy más típusú és összetettebb terület.  A közösségi jogalkotás ezért zárta ki ezeket a 

szolgáltatásokat a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv hatálya alól, ám éppen emiatt jelenleg is folyik a vita arról, hogy ennek a kizárásnak milyen 

hatásai és következményei vannak. Az Európai Bíróság eseti döntései ellenben megcáfolják ezt az 

állítást, mivel az elé kerülő ügyekben nagyrészt piaci szolgáltatásként értelmezik az egészségügyi 

szolgáltatásokat, ezzel új irányt szabva a határokon átnyúló egészségügy megítélésének.683 

A fentebb említett jogértelmezést a Bíróság 1998 − a Kohll és Decker eset − 684  óta 

következetesen alkalmazza. A Bíróság nem kívánja – véleményem szerint nem is tehetné meg 

funkciójából és hatásköréből adódóan − újraírni a szociális kérdéseket szabályozó rendszert. A 

Bíróság a Baccini esetben685 megállapította, hogy az Alapszerződés alapján fenntartja magának azt a 

jogot, hogy a nemzeti szociális biztonsági rendszerek eltérései szülte különbségeket 

jogalkalmazásával kiigazítsa. A Bíróság minden esetben előzetes döntéshozatali eljárás során alkotja 

meg álláspontját, mikor a nemzeti bíróság az ügy szüneteltetésével véleményezésre bocsát bizonyos 
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kérdéseket. Azt kell értelmeznie a Bíróságnak, hogy a nemzeti bíróság elé került ügyben egy bizonyos 

európai uniós szabályt hogyan kell alkalmazni vagy európai uniós témát érintő kérdésben hogyan kell 

értelmezni bizonyos tényeket.  

A Bíróság döntéseit ismerve, vannak olyan kiemelt fontossággal bíró jogesetek, melyek alapjaiban 

befolyásolták a szociális biztonsági rendszerek fejlődésének irányát. Az esetjogot tekintve a 

határokon átnyúló egészségügy témakörében az áttörést a Kohll és Decker-eset jelentette 1998-

ban.686 Azért kiemelkedő jelentőségű ez a két ügy, mert a Bíróság először alkalmazta az áruk és 

szolgáltatások szabad áramlására vonatkozó szabályozást az egészségügyi ellátások körében. A 

jogesetben előzetes engedély nélkül vettek igénybe egészségügyi szolgáltatást más tagállam 

területén. Kohll úr lánya luxemburgi állampolgárként fogászati kezelést vett igénybe 

Németországban, míg Decker úr ugyancsak luxemburgi állampolgárként Belgiumban szemüveget 

készíttetett magának. A Bíróság mindkét esetben kötelezte a biztosítókat, hogy térítsék meg az 

ellátás összegét, annak ellenére, hogy sem eseti ellátásnak, sem pedig engedély birtokában igénybe 

vehető gyógykezelésnek nem minősült egyik eset sem.  

 

2. Eltérő jogalapok 

 

A koordinációs rendeletek által jogalapként megjelölt személyek szabad mozgása konkurál a 

szolgáltatások szabad áramlása alapelvvel, melyet a Bíróság az egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételének forrásaként jelöl meg. A Bíróság erre helyezi a hangsúlyt és kijelenti, hogy az 

egészségügyi szolgáltatások igénybevételét nem lehet akadályozni a Közösség területén.687 Ennek 

következtében a gyógykezelés és a határokon átívelő egészségügy vizsgálata különböző szempontok 

szerint történik a jogalap kérdését illetően. 

Az ellentét ott feszül az említett kategóriák között, hogy míg a koordinációs szabályozás 

alapján igénybe vett egészségügyi szolgáltatások esetén az Alapszerződés 45. cikkét kell alkalmazni, 

addig a Bíróság az EK-szerződés 49. cikke és 50. cikke688  alapján értelmezte az eléje került 

jogeseteket. Az egészségügyi szolgáltatások illetékes tagállamon kívüli igénybevételének lehetősége 

ezáltal két eltérő jogalapra helyeződik. A probléma abban rejlik, hogy az egészségügyi szolgáltatások 

„szolgáltatásként” való definiálása olyan helyzetet teremt, amelyben nem lehet korlátozni az 
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állampolgárok azon jogát, hogy hol és kitől vegyék igénybe ezeket a szolgáltatásokat, megfordítva 

pedig, ezeket a szolgáltatásokat bármelyik egészségügyi szolgáltató nyújthatja az uniós 

állampolgároknak. A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok 

érvényesítéséről szóló irányelvjavaslat már inkorporált a Bíróság által megfogalmazott bizonyos 

elveket. Így amennyiben egy bizonyos egészségügyi szolgáltatást támogat a beteg állampolgársága 

szerinti tagállam egészségbiztosítási rendszere, akkor ezt a szolgáltatást más tagállamban is igénybe 

vehetné előzetes engedély nélkül. A kezelés költségeinek kifizetése után a beteg olyan mértékű 

visszatérítést kapna, amennyire a saját hazájában igénybe vett ugyanolyan szolgáltatás esetén 

jogosult lenne.689 Bizonyos körülmények között azonban kórházi ellátás esetén a tagállam kérhet 

előzetes engedélyeztetést, tehát a szabályozás tekintettel van az egészségügyi rendszerek strukturális 

sajátosságaira. 

 

2.1. Az egészségügyi szolgáltatások közösségi jogi megítélése 

 

A Bíróság egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos jogértelmező tevékenységével ellentétes 

közösségi álláspont ismertetését azért tartom ehelyütt fontosnak, mivel ezen szabályozási elgondolás 

mentén halad jelen esetben az Európai Parlament és a Tanács is. Álláspontom alátámasztásaként 

hivatkozok a közösségi megfogalmazásra, mivel ez kristálytisztán megindokolja, hogy miért nem lehet 

az egészségügyi rendszer esetében belső piaci szabályokkal operálni.  

A szolgáltatások szabad mozgásának csoportján belül, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 

2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elveinek fényében további, újabb kategória 

született meg, az általános érdekű szociális szolgáltatások (social services for general interest, 

továbbiakban: SSGI). 690  Az egészségügyet illetően ennek azért van jelentősége, mivel az 

Alapszerződés alapján a Bíróság szolgáltatásként definiálta az egészségügyi szolgáltatásokat. Az 

általános érdekű szolgáltatások esetében a szabályozás megtiltja az aránytalan engedélyezési 

rendszer létét. Ez már önmagában is bekapcsolja erre a területre az egészségügyi szolgáltatásokat, 

mivel a fő probléma a Bíróság elé került esetekben az engedélyezési rendszer diszkriminatív jellege 
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volt. Az egészségügyi témakör a szociális érdekű szolgáltatások csoportjába tartozik, ezért kell a 

szolgáltatások körét tovább szűkíteni, és kizárólag az általános érdekű szociális szolgáltatásokra 

koncentrálni. 

A belső piaci irányelv nem vonatkozik az egészségügyi szolgáltatásokra és nem is kezeli ezt az 

ellátási csoportot általános érdekű szociális szolgáltatásként. Ennek oka az egészségügyi 

szolgáltatások specialitásában rejlik, mégpedig azért, mert minden tagállam kapacitásaihoz mérten 

határozza meg egészségügyi ellátórendszerének kereteit. Nem érinti az irányelv továbbá a külföldön 

igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályozást és a finanszírozási rendszert sem. 

A Bizottság véleménye szerint ezzel a kérdéssel más közösségi jogi eszközben kell foglalkozni a 

nagyobb jogbiztonság és az egyértelműség biztosítása érdekében, éspedig olyan mértékben, 

amennyiben ezt a kérdést a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelet nem 

rendezi. 691  Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése úgy véli, hogy a társadalmi kohézió és 

szolidaritás erősítésének céljával összhangban az egészségügyi reformok sikerének megítélése 

szempontjából döntő kritériumnak annak kell lennie, hogy a rendszer ténylegesen biztosítja-e a 

hozzáférést mindenki számára, mindennemű hátrányos megkülönböztetés nélkül, mint alapvető 

emberi jogot.692  Az Unió alapértékei tekintetében elvileg minden európai állampolgár számára 

biztosítani kellene jövedelemtől függetlenül a magas szintű egészségügyi szolgáltatásokhoz való 

hozzájutást a minőség, a biztonság, az egyetemesség és a szolidaritás figyelembe vételével, hogy 

ezzel is megteremtsék az Unió társadalmi kohézióját. Azonban be kell látnunk, hogy ez a célkitűzés 

akadályokba ütközik és gyakorlati megvalósulása nehézkesen képzelhető el. A gyakorlati 

megvalósulás azért problémás, mert az eltérő tagállami lehetőségek nem biztosítják a mindenki 

számára azonos feltételekkel való hozzájutást az egészségügyi szolgáltatásokhoz. 

 Úgy vélem, a határ menti régiókban a kapacitások megosztásával és ésszerű elrendezésével 

meg lehet teremteni az uniós elvárásoknak való maradéktalan megfelelést, de ennek megvalósulását 

az egész Közösségre levetítve nem látom valószínűnek. Többek között azért sincsen erre reális 

lehetőség, mivel a tagállamok eltérő szociális csomagjai nem biztosítanak egységet. Így pl. amely 

ellátás egyik tagállam területén beletartozik az egészségügyi szolgáltatási csomagba, az a másik 

tagállam területén nem feltétlenül. Azonban a társadalmi kohézió erősítése érdekében európai szintű 

szabályozásra van szükség, a tagállamoknak az egészségügyi szolgáltatásokat illetően is együtt kell 
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működniük, a minőségbiztosítás elengedhetetlen követelmény, ezt pedig a Közösség egész területén 

biztosítani kell. 

Az egészségügy területén tett kiemelkedő lépésnek tekinthető, hogy a Bíróság eseti döntései által 

tett megállapításokat beépítették a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok 

érvényesítéséről szóló irányelvtervezetbe.693  A Tanács 2010. szeptember 13.-án elfogadta első 

olvasatban az irányelvtervezetet, mely kompromisszum tükrözi a Tanács azon szándékát, hogy 

tiszteletben tartsa a Bíróság esetjogát a betegjogok határon átnyúló ellátásban való alkalmazására 

vonatkozóan, miközben fenntartja a tagállamok jogát saját egészségügyi rendszerük 

megszervezésére. 

 

3. Az előzetes engedély, mint a szolgáltatások szabad áramlásának akadálya  

 

A tagállamok elsősorban saját szociális joguk és a Rendelet vonatkozó szabályai alapján vizsgálják és 

kezelik az egészségügyi kérdéseket. Ezzel ellentétben a Bíróság az Alapszerződést és az abban 

megfogalmazott áruk és szolgáltatások szabad áramlásának elvét használja fel az egyes esetek 

eldöntéséhez. Az eseti ellátások és az engedélyhez kötött szolgáltatások körén kívül „létrehoz” egy 

olyan egészségügyi ellátási kategóriát, amely egyáltalán nem szerepel a Rendeletben. A Bíróság 

gyakorlatilag kiemeli az egészségügyi szolgáltatásokat a speciális közösségi szabályozás alól, és az 

Alapszerződésben megfogalmazott áruk és szolgáltatások szabad áramlásának elvét alkalmazza rájuk. 

A Bíróság abban a kérdésben foglal állást, hogy az egészségügyi szolgáltatás szolgáltatásnak minősül-

e. Ha ugyanis szolgáltatásnak minősíti az egészségügyi szolgáltatásokat, akkor engedélyeznie kell, 

hogy a biztosított saját döntése szerint bármely tagállamban igénybe vegye azt bármely 

szolgáltatótól. A Bíróság a Kohll és Decker esetben fejtette ki ezen megállapítását.694  

Értelmezése szerint, ha a biztosító nem engedélyezi a más tagállambeli ellátás igénybevételét, 

akkor megsérti az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának alapelvét, ez történt a Geraets-Smits és 

Peerbooms- esetben695 is. 
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A két ügy nagyon hasonló egymáshoz, mindkét esetben holland állampolgárok vettek igénybe 

más tagállamban egészségügyi szolgáltatást. Smits asszony Parkinson-kórban szenvedett, és emiatt 

Németországban részesült egy multidiszciplináris kezelésben. Peerbooms úr ausztriai nyaralása 

közben egy közlekedési baleset következtében kómába esett. Ezután nem Ausztriában kezelték, 

hanem átszállították egy holland kórházba. Állapota miatt végül mégis visszakerült egy innsbrucki 

klinikára, ahol speciális kezelést kapott. Mindkét ügyben azzal utasította el a holland biztosító a 

kérelmet, hogy hasonló egészségügyi szolgáltatást Hollandiában is kaphattak volna, és a máshol 

igénybevett kezelés nem járt előnnyel a betegek állapotát illetően. Kifejtette továbbá, hogy az 

idegingerléses módszer, amit Peerbooms úrnál használtak, a holland biztosító szerint nem volt 

elfogadott eljárás szakmai körökben. Ezt a módszert azonban Ausztriában már alkalmazták és 

eredménnyel is járt a beteg egészségi állapotára, mivel Peerbooms úr felébredt a kómából.  

A Bíróság a következőképpen értelmezte az esetre vonatkozó szabályozást:696 

„ Az Alapszerződés 59.  cikkét és 60. cikkét úgy kell értelmezni,697 hogy azokkal nem ellentétes az, az 

alapeljárásokban szóban forgóhoz hasonló tagállami szabályozás, amely a biztosított 

egészségbiztosítási pénztára által megadott előzetes engedélyhez köti a más tagállamban lévő 

egészségügyi létesítményben igénybe vett ellátás költségeinek viselését, és amely az ilyen engedély 

megadását két feltételhez köti: egyrészt a kezelésnek az „érintett szakmai körökben szokásos”-nak 

kell minősülnie, amely szempontot annak megítélése során is alkalmazni kell, hogy a nemzeti 

területen nyújtott kórházi ellátások költségeit fedezik-e, másrészt a kezelésnek a biztosított orvosi 

kezeléséhez szükségesnek kell lennie. Ez azonban csak akkor áll fenn, ha 

 a kezelés „szokásos” jellegéhez kapcsolódó követelményt úgy értelmezik, hogy amikor a 

kezelés a nemzetközi orvostudomány által kellően kipróbált és elfogadott, akkor az engedély 

megadását erre hivatkozva nem lehet megtagadni, és ha 

 az engedély megadását csak akkor lehet arra hivatkozva megtagadni, hogy a kezelés orvosi 

szempontból nem szükséges, amikor azonos vagy a betegre nézve ugyanolyan hatékonyságú 

kezelés megfelelő időben olyan létesítményben is biztosítható, amellyel a biztosított 

egészségbiztosítási pénztára szerződést kötött.” 

A Bíróság az előzetes engedélyezési eljárásra úgy tekint, mint akadályozó tényezőre az 

egészségügyi szolgáltatás szabad biztosítása terén. A kezelést csak akkor lehet elutasítani az 

Alapszerződés alapján, ha nem jár előnnyel a beteg részére. Az általunk vizsgált esetben viszont 
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láttuk, hogy mindkét biztosított egészségi állapotában javulást eredményezett az esetükben használt 

módszer. Bár a holland kórházban nem alkalmaztak olyan eljárást, amit a betegek igénybe vettek, ez 

még nem jelenti azt, hogy Hollandián kívül nem volt elfogadott és kipróbált a módszer.  

A Bíróság végül megállapította, hogy egy ország kizárhat ugyan szolgáltatásokat az engedély 

megadása alól, ez azonban nem történhet önkényesen. Szolgáltatásokat csak akkor lehet kizárni, ha a 

nemzetközi irodalom nem bizonyítja, hogy az hatásos. Ez az ítélet konzekvensen átgondolva azt 

jelenti, hogy a tagállamoknak azon lehetőségei, hogy a szolgáltatási katalógust a hatékony 

szolgáltatásokra korlátozzák, az európai jog szerint erősen korlátozottak.  

Az Alapszerződés 56. cikke alapján a Bíróság azt az álláspontot képviseli, hogy az áruk és 

szolgáltatások szabad mozgása alól nem lehet az alapján kivonni bizonyos szolgáltatásokat, hogy azok 

sajátos jelleggel, specialitással bírnak. Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekre is 

kiterjednek ezáltal a belső piac szabályai, ha olyan szolgáltatóknak tekintjük őket, melyek versenyben 

állnak más szolgáltatókkal, annak ellenére, hogy speciális szabályozási és megtérítési rendszer 

vonatkozik rájuk. Így a Bíróság megerősítette, hogy a Kohll és Decker ügyekben alkalmazott alternatív 

eljárás elvben az összes egészségügyi rendszerre, valamint fekvő- és járóbeteg ellátásra vonatkozik, 

függetlenül attól, hogy azok visszatérítéses vagy természetbeni ellátásokat nyújtanak.698 

A Geraets-Smits és a Peerbooms esetben a Bíróság vizsgálta a biztosító és a szerződéses kórházak 

közötti viszonyt is. Megállapította, hogy a tagállamok biztosítói jogosultak előnyben részesíteni a 

szerződéses viszonyban lévő kórházakat a szerződéssel nem rendelkező kórházakkal szemben, de 

mindezt csak tagállamon belül tehetik meg. Ha a tagállamon kívüli szerződés nélküli kórház és 

tagállamon belüli szerződés nélküli kórház között tesznek különbséget, az már diszkriminációnak 

tekinthető és ezért nem engedhető meg. Akkor van lehetőség a szerződés nélküli kórházat a 

tagállamon belül előnyben részesíteni, amennyiben orvosilag megállapított, hogy indokolatlan 

késedelem nélkül elvégezhető az egészségügyi szolgáltatás. A Bíróság nem mondja ki, hogy a 

kórházak között a biztosított feltételek nélkül, szabadon választhat. Az ítélet összefoglalásában 

kifejtik, hogy az arányos, indokolt és megkülönböztetéstől mentes korlátozás jogszerű. A Bíróság azt 

is kimondta, hogy az Alapszerződése alapján a tagállamok korlátozhatják a szabad orvosi és kórházi 

szolgáltatásnyújtást, amennyiben az ellátási kapacitás vagy az orvosi lehetőségek nemzeti területen 

történő fenntartása veszélybe kerülne.699 

Az egyesített Kholl és Decker eset, valamint az ezt követően született döntések átformálták a más 

tagállam területén igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket. Az 

1408/71/EGK rendelet 22. cikke ugyanis kimondta, hogy milyen esetekben lehet igénybe venni más 

                                                           
698

 LENGYEL 2006, 12.p. 
699

 C-157/99 {ECR} Geraets -Smits és Peerbooms,106. pont 



tagállam szolgáltatását,700 és ezekben az esetekben nem vették figyelembe a rendelet vonatkozó 

szabályozását. Eredetileg ugyanis a szolgáltatást igénybevevőnek engedélyt kell kapnia saját 

országától vagy az eseti ellátás feltételeinek kell fennállnia. Azonban a bírósági ítéletek nem adnak 

jogalapot az Európai Unión belüli korlátlan választási szabadságra az egészségügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatban, hanem annak szerez érvényt, hogy amennyiben egy tagállam társadalombiztosítási 

rendszere az adott egészségügyi szolgáltatást fedezi, abban az esetben a beteg lehetőségei 

kibővülnek, mivel az általa igénybe venni kívánt kezelés benne van a biztosítása szerinti tagállam 

egészségügyi csomagjában, ezért ezt a szolgáltatást máshol is igénybe veheti. 

A Müller-Fauré és a van Riet esetben701 a Bíróság megállapította, hogy a nem kórházi kezelés 

esetében nem lehet az előzetes engedélyt megtagadni, míg indokolásában kifejtette, hogy a kórházi 

kezelésnél erre mégis miért kerülhet sor. A Bíróság különbséget tett a kórházi és nem kórházi ellátás 

között az előzetes engedély alapján.702 

A holland állampolgárságú Müller-Fauré asszony Németországban részesült fogászati kezelésben 

mialatt nyaralását töltötte. Hazatérése után kérte költségei megtérítését a holland biztosítótól, mely 

megtagadta a költségek megfizetését azon az alapon, hogy a holland nemzeti szabályozás szerint a 

holland biztosítottak nem az egészségügyi szolgáltatások költségeinek megtérítésére jogosultak, 

hanem magára a szolgáltatásra, melyet a lakóhelyük egészségbiztosítási pénztárával szerződésben 

álló egészségügyi szolgáltatónál vehetnek igénybe. Erről a Bíróság így vélekedett: 

„…a szolgáltatás nyújtásának szabadsága szempontjából nem szükséges megkülönböztetést tenni 

arra vonatkozóan, hogy a beteg fizeti a felmerült költségeket és ennélfogva azok visszatérítését 

igényli, vagy pedig a betegbiztosítási alap vagy a nemzeti költségvetés fizeti közvetlenül a 

szolgáltatót”703 

Továbbá kimondta, hogy a nem kórházi ellátások igénybevétele esetén az előzetes engedély 

gátolja a szolgáltatások szabad áramlását.704 Ennek értelmében a Bíróság ismételten szolgáltatásnak 

tekintette az egészségügyi szolgáltatásokat. A Bíróság ugyan elismeri, hogy a kórházi ellátások 

igénybevétele esetén indokolt az előzetes engedély beszerzése a szolgáltatások formájára és 

nagyobb költségigényére tekintettel, de ezt nem látja megalapozottnak a kórházon kívüli ellátások 

esetében. A döntés értelmében a nem kórházi ellátások területén nem kell előzetes engedélyt 

beszereznie a szolgáltatásban részesülőnek ahhoz, hogy költségeit utólag az illetékes tagállam 
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egészségbiztosítási szerve megtérítse. A költségeket azonban nem azon az áron térítik meg, amelyet 

a szolgáltatást igénybevevő kifizetett, hanem az illetékes tagállam nemzeti szabályozása szerinti áron. 

A Bíróság csak azokat a szolgáltatásokat tekinti kórházi ellátásnak, melyeket nem lehet járóbeteg 

szakellátás körében nyújtani. 

Van Riet asszony – szintén holland állampolgár – Belgiumban vett igénybe egy arthroskópiás705 

vizsgálatot, melynek eredménye alapján a szükséges kezelést elvégezték rajta. A kezelést egyrészt 

kórházon belüli, másrészt kórházon kívüli kezelésként vette igénybe. A holland egészségbiztosító nem 

térítette meg a költségeket, indokolva ezt azzal, hogy sem sürgősségi, sem pedig orvosi indokoltság 

alapján nem volt szükség a belga kezelésre, mert azt ugyanúgy Hollandiában is el lehetett volna 

végeztetni, illetve nem volt előzetes engedélye a kezelés igénybevételére.706 

A Bíróság ebben az esetben a Müller-Fauré-esethez hasonlóan döntött, tehát az előzetes 

engedély gátolja a szolgáltatások szabad áramlását. Hangsúlyozta a Bíróság, hogy az előzetesen 

kiszámított költségvetéssel dolgozó egészségügy financiális kérdéseit a nem kórházi ellátások 

engedély nélküli igénybevétele más tagállam területén nem befolyásolja olyan mértékben, hogy azt a 

tagállami biztosítók megtagadhassák. Kiemelte azonban, hogy ez a kórházi ellátások esetében már 

nem alkalmazható. A kórházi kezelések tekintetében tehát a magas szintű kórházi kezelésekhez való 

megfelelő és folyamatos hozzáférés biztosítása érdekében végzett tervezés, továbbá a 

társadalombiztosítási rendszer pénzügyi egyensúlya felborításának elkerülése, a pénzügyi, technikai 

és humán erőforrások pazarlásának megelőzése érdekében megtett költségszabályozás mind olyan 

szempontok, amelyek miatt az előzetes engedélyezési eljárásra szükség van.707 

Ezen kívül felmerül a kérdés, hogy meddig terjedően lehet szabályozni az egészségügyi 

kérdéseket, azok tagállami hatáskörbe tartozása miatt.  

Úgy vélem, hogy a Bíróság tulajdonképpen megteremtette sajátos értelmezésével az 

egészségügyi biztosítók és szolgáltatók közötti versenyt, noha az egészségügyi szolgáltatásokra 

elviekben nem alkalmazhatóak a belső piaci versenyjogi szabályok. Az általam már említett azon 

megállapítás, hogy a szolgáltatásokként való definiálás által lényegében bármelyik szolgáltatótól 

igénybe lehetne venni az egészségügyi szolgáltatásokat, arra a problémára mutat rá, hogy a Bíróság 

által képviselt álláspont nem érvényesülhet az egészségügyi kérdéseket illetően. Ha belegondolunk 

abba, hogy milyen helyzetet eredményezne az, ha a betegek szabadon vehetnék igénybe egyéni 

döntésük alapján a kezeléseket, akkor láthatjuk, hogy ez teljesen felborítaná az egészségügyi 

rendszert. A belső piaci szabályoknak megfelelően a szolgáltatás-igénybevevők érdekei az 
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elsődlegesek, ezek pedig esetünkben az egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek. A betegek 

egészségügyi ellátáshoz való jogának érvényesítéséhez pedig magas szintű egészségügyi ellátást 

garantáló és jogbiztonságot szavatoló szabályanyagra van szükség az Európai Unión belül. A Bíróság 

által adott jogértelmezés nem alkalmas erre, mivel a szubjektív szempontok alapján meghozott 

egyedi döntések bizonytalansághoz vezetnek az igénybevétel területén. 

Nem értek egyet azzal, hogy általános értelemben szolgáltatásként minősíti a Bíróság az 

egészségügyi szolgáltatásokat. A koordinációs rendelet szabályait vélem irányadónak, azzal, hogy 

valóban szükségesek kiegészítő rendelkezések. Gondolok itt arra, hogy amennyiben más tagállam 

területén vesz igénybe valaki egészségügyi szolgáltatást, akkor annak lehetnek specialitásai. Lehet pl. 

ritka betegség, ami miatt a beteg rákényszerül arra, hogy ne az illetékes tagállamban vegyen igénybe 

egészségügyi ellátást. De ez nem jelentheti azt, hogy olyan, nem indokolt és orvosilag nem 

alátámasztott szolgáltatást vegyen igénybe, ami jogi és költségtérítési problémákat vet fel. 

 

4. A költségek megtérítésének kérdése 

 

A koordinációs rendelet kimondja, hogy a költségeket mindig a tartózkodási hely szerinti tagállam 

díjszabása alapján kell megtéríteni, amennyiben a beteg rendelkezik az előzetes engedéllyel.708 A 

Bíróság azonban arra az álláspontra helyezkedett, hogy amennyiben a beteg előzetes engedély nélkül 

veszi igénybe a szolgáltatást, akkor vállalnia kell annak a kockázatát, hogy nem térül meg minden 

költsége ezzel kapcsolatban. Elvi éllel leszögezte a Bíróság, hogy a biztosítás szerinti tagállamot nem 

érheti anyagi hátrány, tehát az előzetes engedély hiányában a biztosítás szerinti tagállam díjszabása 

alapján kell megtéríteni a költségeket. 

A Kholl és Decker esetben a Bíróság kötelezte a biztosítókat, hogy a szolgáltatások költségét a 

luxemburgi árakon térítsék meg a biztosítottaknak. Az illetékes tagállam biztosítóját ebben az 

esetben nem éri anyagi hátrány, mivel a szolgáltatásért azt a költséget fizeti meg, melyet akkor is 

állnia kellett volna, ha a szolgáltatást Luxemburgban veszik igénybe a biztosítottak. Ha magasabb 

költségű szolgáltatást vesz igénybe a beteg előzetes engedély nélkül, akkor a jogesetek értelmében a 

többletköltséget neki kell viselnie. A Bíróság azzal érvel, hogy a megtérítésre vonatkozó 

jogértelmezése alapján nem célja a verseny megteremtése az egészségügyi szolgáltatók között. Célja, 

hogy a betegmobilitás során legalább azon költségek megtérüljenek a betegek részére, melyeket a 
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biztosítása szerinti tagállamban megkapott volna, amennyiben ott veszi igénybe az egészségügyi 

szolgáltatást.  

Nem értek egyet a Kholl és Decker esetben hozott bírósági döntéssel, ugyanis ha szolgáltatásként 

értelmezzük az egészségügyi szolgáltatásokat, akkor miért kötelezünk egy állami szervet a 

szolgáltatás költségének megtérítésére. A Decker esetben egy állampolgári döntés következtében 

olyan költség megtérítésére kötelezik az egészségbiztosítót, melyet az illetékes tagállamban sem 

kizárólag állami költségtérítéssel tesznek lehetővé. Amennyiben valaki azért vesz igénybe más 

tagállamban egészségügyi szolgáltatást, mert ott a szolgáltatás magasabb minősége miatt kielégítőbb 

ellátásban részesül, véleményem szerint önköltségi alapon kell megtennie. Itt olyan ellátásokra 

gondolok, mint fogászat, szemészet, gyógyfürdői ellátás, gyógyászati segédeszköz. Ezek olyan 

„kiegészítő ellátások”, melyek megfelelő minőségben minden tagállamban megtalálhatóak, ezt az 

uniós szabványok alapján garantálnia kell minden tagállamnak. 

A Vanbraekel esetben709 azonban az illetékes tagállam területén − Belgiumban − igénybe vett 

szolgáltatás költsége magasabb lett volna, mint Franciaországban, ahol alacsonyabb áron vette 

igénybe az ortopéd műtétet a beteg.  

Az ügy – többek között – azért került a Bíróság elé, mert a belga biztosító előzetes határozatot 

kért arra nézve, hogy a betegnek a belga vagy a francia szabályok szerint megállapított költséget 

térítse meg. Belgiumban az a kezelés, amit a beteg igénybevett drágább lett volna, így a biztosító 

természetesen a kevesebb költséget akarta volna megtéríteni. Erre a Bíróság korábbi ítéleteinek 

fényében nem lett volna lehetősége, mivel azok kimondták, hogy engedély hiányában a biztosítás 

szerinti tagállamban érvényesülő árak alapján kell a költséget megfizetni a beteg részére. A kérdés az, 

hogy ez akkor is fennáll-e, ha a másik tagországban igénybe vett szolgáltatás ára alacsonyabb volt, 

mint a lakóhely szerinti országban. A Bíróság megállapította, hogy abban az esetben is meg kell 

fizetni a magasabb árat, ha a szolgáltatás a másik országban olcsóbb volt.710 

A Bíróság ebben az esetben nem a Rendelettől eltérően foglalt állást, hanem tisztázta a költségek 

megtérítésére vonatkozó szabályokat.  

A Kholl és Decker esetben nem kellett többletköltséggel számolnia a biztosítóknak, mert olyan 

árat kellett megtéríteniük, amit egyébként álltak volna, ha a két férfi az illetékes tagállam területén 

veszi igénybe a szolgáltatást. Ebben az esetben viszont, annak ellenére, hogy a francia árak 

alacsonyabbak voltak, mégis a magasabb belga áron kellett visszatéríteni az összeget a 
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biztosítónak.711 Kérdésként merül fel, hogy a Bíróság miért kötelezi a belga biztosítót egy olyan 

szolgáltatás összegének megtérítésére, amit nem azon a költségen vett igénybe a kezelésben 

részesülő személy, amire jogosult lett volna az illetékes tagállamban? Ezt ismételten a szolgáltatások 

szabad áramlásával indokolja a Bíróság, ugyanis nem lehet meggátolni a betegeket abban, hogy az 

árkülönbség miatt ne vegyék igénybe egy másik tagállam egészségügyi szolgáltatásait.  

Véleményem szerint ez a döntés igen fontos problémát vet fel, mégpedig azt, hogy ez a helyzet 

nem idézhet-e elő egyes tagállamoknak anyagi és kapacitásbeli hátrányt, amennyiben más tagállam 

állampolgárát látják el. Ugyanakkor előidézheti-e ez a döntés az egészségügyi szolgáltatásokon való 

nyerészkedés lehetőségét a betegek részéről? 

Nézőpontomat egy határmenti régiókban tapasztalható példával indoklom: ha egy osztrák 

állampolgárnak egészségügyi szolgáltatásra van szüksége, akkor igénybe veheti az osztrák 

intézmények által nyújtott szolgáltatást, de dönthet úgy is, hogy a magyar kórházak egészségügyi 

kezeléseit veszi igénybe.712 Mivel a magyar szolgáltatás meg fog térülni számára − ugyanis országának 

meg kell majd térítenie azt a költséget, amit akkor fizetett volna ki az egészségbiztosítója, ha 

Ausztriában veszi igénybe a szolgáltatást −, ezért a biztosított végiggondolja, hogy vajon megéri-e 

neki, ha Magyarországon veszi igénybe a szolgáltatást. Ismerve a magyar egészségügyi szolgáltatások 

minőségét, amelyek európai viszonylatban is jónak számítanak, valószínűleg úgy fog dönteni, hogy 

hazánkba utazik gyógykezelésre. Az utazási és szállási költségek ellenére még így is megéri neki 

anyagilag, hiszen saját egészségbiztosítója megtéríti a költségeit. Továbbgondolva azonban láthatjuk 

azt is, hogy ha a külföldi beteg hazai kórházban kezelteti magát, akkor a kórházak ezzel kapacitásuk 

egy részét lekötik, mivel nem magyar beteget, hanem a példánál maradva osztrák beteget fognak 

kezelni. Az osztrák egészségbiztosító nem jár rosszul, mivel olyan szolgáltatást kell megtérítenie, 

amelyet egyébként is neki kellene nyújtani, de ez nem jár plusz költséggel annak ellenére, hogy másik 

tagállamban vette igénybe a beteg. A beteg is jól jár, mivel számára megtérítik azokat a költségeket, 

melyet kifizetett a magyar intézménynek. A magyar biztosító azonban rosszul jár, mivel nem kap több 

pénzt, annak ellenére, hogy nem a saját állampolgárát látja le. Így a magyar beteg választhat, hogy 

vagy vár a szolgáltatásra, vagy ha sürgős számára a szolgáltatás igénybevétele, akkor egy másik 

tagállamban veszi azt igénybe, de ebben az esetben nem tud elmenni egy jobb minőségű 

szolgáltatást garantáló nyugat-európai kórházba, hanem olcsóbb megoldást választ. A példával azt 

kívánom vázolni, hogy ezek a kérdések nem elvont problémaként jelennek meg, hanem igen fontos 

gyakorlati vonatkozásai vannak a határmenti régiókban történő egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételének.  
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A Bíróság akként érvel, hogy döntéseivel lejjebb kívánja nyomni az egészségügyi szolgáltatások 

költségeit. A belga biztosítót azért kötelezi a magasabb ár megtérítésére, mert ha ezt nem tenné 

meg, akkor a magasabb áron szolgáltató biztosító nyereséghez jutna azáltal, hogy állampolgárai az 

alacsonyabb összegű szolgáltatást veszik igénybe más tagállamban, így az illetékes államnak nem 

kellene állnia a nemzeti szabályai alapján meghatározott magasabb költséget.  

Sérelmes a helyzet abból a szempontból is, hogy az előzetes befizetések és a kifizetések közötti 

jogsérelem fennáll az állampolgárok vonatkozásában. Ugyanis a magasabb díjrátával rendelkező 

tagállamok esetében az állampolgárok magasabb összegű befizetéseket teljesítenek az 

egészségbiztosítási rendszerbe, mint az alacsonyabb díjrátával rendelkező tagállamokban. Ha a 

biztosító nem állná az alacsonyabb összegű kezelés költségeit, akkor ez a jogbiztonság aláásását 

jelentené, mivel a beteg a befizetései után nem kapná meg az ezzel arányban álló egészségügyi 

szolgáltatásokat. 

A Rendelet által szabályozott rendszerben az egészségbiztosító az E-112 formanyomtatvány 

kiállításával vállalja a gyógykezelések során felmerült költségek megtérítését, amelyet a biztosított 

bemutat a másik tagállam egészségügyi szolgáltatójának.713 A nyomtatvány alapján követelheti az 

egészségügyi szolgáltatást nyújtó tagállam a költségek megtérítését. A jogesetek kapcsán erről nincs 

szó, az egészségügyi szolgáltató kiállítja a számlát, ezután a biztosítottnak kell a költségeket 

rendeznie saját maga részére. Amennyiben a szükséges nyomtatvánnyal rendelkezik a biztosított, úgy 

a Rendelet értelmében megtérítést követelhet az egészségbiztosítójától, ha abban a tagállamban 

veszi igénybe a kezelést, amelyre engedélyt adott a biztosító. Szabályozatlan kérdés tehát, hogy mi a 

teendő abban az esetben, ha ugyan rendelkezik a biztosított az E-112-es nyomtatvánnyal, de állapota 

miatt és az orvosi szakvélemények alapján nem abban a tagállamban kezelik, ahová az engedélye 

szól. A Keller-ügyben714 ezzel a problémával foglalkozott a Bíróság és tette egyértelművé ezt a 

kérdést. 

A tényállás a következő volt: Keller asszony német állampolgár volt, aki Spanyolországban lakott. 

Németországi tartózkodása alatt koponyaüregen belüli rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nála 

Kölnben, amely életveszélyes állapotot jelentett. Keller asszony rendelkezett az E-112-es 

nyomtatvánnyal, továbbá szociális ellátásra jogosultnak minősült, mivel biztosítottja volt a spanyol 

társadalombiztosítási rendszernek, ezáltal alkalmazható lett volna rá a 1408/71/EGK rendelet. Ennek 

azért van jelentősége, mert a spanyol egészségbiztosítási szerv kétségbe vonta a közösségi jog 

értelmezésének lehetőségét, mivel véleménye szerint önálló döntés alapján vette igénybe a zürichi 
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kezelést Keller asszony, így nem lenne jogosult a kezelés spanyol egészségbiztosítási szerv általi 

megtérítésére. 

Spanyolországba való visszatérésére betegsége miatt nem volt lehetőség, a zürichi Egyetemi 

Klinikán operálták meg a kölni klinikából való átszállítása után, mivel ez volt az egyetlen olyan klinika, 

amely eredményesen tudta kezelni ezt a betegséget. Itt sugárkezelésben is részesült, ennek költségét 

azonban teljes mértékben ő állta. A költségek megtérítését a spanyol egészségbiztosító 

elutasította.715 

Kérdésként merül fel tehát az, hogy az említett nyomtatványok illetékes intézmény általi 

kiállítása köti-e az illetékes tagállamot az olyan költségek megtérítésére, amelyek a tartózkodási hely 

szerinti egészségügyi intézmény orvosainak diagnosztizálása és harmadik országban való kezelése 

miatt merül fel. A Bíróság ítélete szerint: 

„ {…} az 1408/71 rendelet 22. cikke az egyik tagállam jogszabályai szerint biztosított azon személy 

számára, akinek egészségi állapota azonnali orvosi ellátás igénybevételét teszi szükségessé a 

valamely másik tagállamban történő tartózkodás során, illetve azon személy számára, aki az illetékes 

hatóság által kiállított olyan engedéllyel rendelkezik, amely alapján e személy másik tagállam 

területére utazhat az egészségi állapotának megfelelő ellátás igénybevétele céljából, az utóbbi 

tagállam jogszabályai szerint biztosítottakéval megegyező kedvező költségtérítési feltételek mellett 

történő hozzáférés garantálásával hozzájárul a biztosítottak szabad mozgásának és a tagállamok 

közötti, határokon átnyúló orvosi szolgáltatások nyújtásának előmozdításához."716 

Tehát magának az E-112-es nyomtatvány kiadásának ténye garantálja, hogy a tartózkodási hely 

szerinti államban igénybe veheti az egészségügyi szolgáltatást az érintett személy és az igénybe vett 

egészségügyi szolgáltatást az illetékes tagállam egészségbiztosítási szerve meg fogja téríteni a 

biztosítottnak. Ha a fogadó állam orvosai, sürgősségi ellátás végett egy Unión kívüli államba küldik a 

beteget − mivel ők az adott kezelést nem tudják nyújtani −, akkor az illetékes állam köteles ezt a 

döntést elfogadni és a költségeket megtéríteni.717 A másik tagállam orvosainak szakvéleménye köti az 

illetékes egészségbiztosítási szervet, mivel ezekre és az alkalmazott terápiára úgy kell tekinteni, 

mintha azt az illetékes tagállam orvosi állapították volna meg. 718  Az engedély megadásával 

tulajdonképpen az illetékes tagállam átengedi a tartózkodás helye szerinti állam orvosainak a 

diagnózis felállításának jogát, és ezáltal a kezelés meghatározását, melyet a formanyomtatvány 

érvényességi idejére tudomásul kell venni és tényként kezelni, innen a bizalmi viszony. Amennyiben a 

tartózkodás helye szerinti tagállam orvosai harmadik állambeli kezelést írnak elő, akkor ezt a 
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tartózkodás szerinti tagállam jogszabályai alapján kell értelmezni, innen ered a költségek 

megtérítésére irányuló kérelem jogalapja. 

A spanyol egészségbiztosító azzal védekezett, hogy engedélyét nem a svájci ellátásra, hanem a 

németországi kezelésre adta meg. Azonban a Bíróság megállapította, hogy „ a 1408/71/EGK rendelet 

22. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontját úgy kell értelmezni, hogy amennyiben olyan súlyos a 

beteg egészségi állapota, hogy a tartózkodási hely szerinti tagállam szabályai szerint ez csak másik 

ország egészségügyi intézményében kezelhető, akkor a biztosítottnak joga van igénybe venni ezt az 

ellátást a harmadik ország területén és ennek költségét az illetékes tagállamnak meg kell térítenie a 

tartózkodási hely szerinti állam egészségbiztosítási intézményének részére”. A hivatkozott bekezdés a 

felelősség megosztását is megalapozza, ezért nem lehet megkövetelni a betegtől, hogy a kezelés 

elvégzése miatt visszatérjen az illetékes tagállam területére.  

Összegzésképp a Bíróság a következő módon határozott: 

„Amennyiben a tartózkodás helye szerinti tagállam intézménye által elismert orvosok – a meglévő 

orvosi ismereteik alapján – sürgős, életmentő okból úgy döntöttek, hogy a biztosítottat egy harmadik 

ország területén található kórházba szállítják át, az 1408/71/EGK rendelet 22. cikke (1) bekezdése a) 

pontjának i. alpontját és c) pontjának i.719 alpontját úgy kell értelmezni, hogy ennek az intézménynek 

az utóbbi államban nyújtott ellátás költségeit az általa alkalmazott jogszabályok szerint kell fedeznie, 

éspedig ugyanolyan feltételekkel, mint amelyeket az e jogszabályok hatálya alá tartozó biztosítottak 

esetében alkalmaznak.”720  

A tartózkodási hely szerinti tagállamnak pedig az illetékes tagállam fogja megtéríteni a kezelés 

költségeit, erre a Rendelet 36. cikke721 alapján kötelezhető. 

A Leichtle-ügy722 kapcsán a Bíróság szintén a költségtérítésre vonatkozó nemzeti szabályok és a 

szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének összeütközéséből eredő problémákat kísérelte meg újból 

feloldani. Ebben az esetben a köztisztviselők külföldön igénybe vett gyógykezelésének megtérítése 

volt a kérdés. A tényállás szerint Leicthle úr Olaszországban vett igénybe egy gyógyfürdői ellátást 

német állampolgárként. A Bíróság megállapította, hogy amennyiben az illetékes nemzeti 

egészségbiztosító megtagadja a külföldi gyógykezelés költségének megtérítését, annak megvizsgálása 

nélkül, hogy a külföldi gyógykezelés hatékonyabb-e, mint az illetékes tagállam területén nyújtandó 

kezelés, ebben az esetben jogszerűtlenül jár el.723 Amennyiben a külföldön igénybe vett ellátás a 

beteg állapota szempontjából hatékonyabb, annak költségeit meg kell térítenie az illetékes 

egészségbiztosítási szervnek. 

                                                           
719

  A Rendelet 22. cikke – többek között − a tartózkodás az illetékes állam területén kívüli esetkört szabályozta. 
720

 C-145/03 {ECR} Keller, 72. pont 
721

 A Rendelet 36. cikke az intézmények közötti megtérítésről rendelkezik. 
722

 C-8/02 {ECR}Leichtle 
723

 C-8/02 {ECR}Leichtle, 60. pont 



Az egyik legfrissebb jogeset a Stamatelaki-ügy,724 melyben kimondta a Bíróság, hogy a nemzeti 

jogszabályok nem zárhatják ki a másik tagállamban található magán egészségügyi szolgáltatónál 

igénybe vett kezelés költségének megtérítését. Stamatelaki úr görög állampolgárként egy londoni 

magánklinikán részesült egészségügyi szolgáltatásban. A görög egészségbiztosító szabályai 

értelmében, ha a biztosított elmúlt 14 éves, akkor a külföldi magánklinikán igénybe vett szolgáltatás 

költségeinek megtérítésére nem jogosult.725 A Bíróságnak az előzetes döntéshozatali eljárás során azt 

kellett megvizsgálnia, hogy a görög nemzeti szabályozás gátolja-e az egészségügyi szolgáltatások 

tagállamok közötti igénybevételét. Vizsgálta a jogeset kapcsán a Bíróság, hogy amennyiben valaki 

olyan szolgáltatónál vesz igénybe ellátást, mely az illetékes tagállam területén szerződést kötött az 

egészségbiztosítási szervvel, akkor ingyen kapja az ellátást, azonban ha ezt külföldön veszi igénybe 

szerződéssel nem rendelkező magánkórházban, a költséget nem térítik meg neki.726 A Bíróság szerint 

ez indokolatlan különbségtétel, mivel ha a biztosítása szerinti tagállamban ingyen jogosult valaki az 

egészségügyi szolgáltatásra, ennek a szolgáltatásnak a megtérítését szerződés hiánya miatt nem lehet 

megtagadni más tagállami szolgáltatásnyújtás esetén. Továbbá azért jogszerűtlen a döntés, mert 

amennyiben közszolgáltatónál történik a szolgáltatás igénybevétele, ebben az esetben a görög 

szabályozás mindössze előzetes engedélyhez köti a külföldi gyógykezelést, költségeit pedig megtéríti. 

Véleményem szerint a Bíróság ebben az esetben saját állításával kerül ellentmondásba. Ugyanis a 

Vanbraekel esetben azt hangsúlyozza, hogy nem kívánja megteremteni a versenyt az egészségügyi 

szolgáltatók között. A magánintézmények pedig egyértelmű módon a versenyszektorba tartoznak, 

még akkor is, ha egészségügyi szolgáltatások nyújtására szakosodtak. Úgy vélem, ha a Bíróság 

következetesen ragaszkodna azon állításához, hogy nem teremt versenyhelyzetet, akkor kizárólag 

közintézmények között tiltja a megkülönböztetést és nem emeli be ebbe a körbe a magánszektort. 

A Bíróság megállapította, hogy az Alapszerződés 56. cikkébe ütközik minden olyan tagállami 

szabályozás, mely a tagállamok között nehezebbé teszi a szolgáltatásnyújtás szabadságát.727  

A Bíróság álláspontja szerint „az ilyen szabályozás elbátortalanítja, sőt akadályozza a 

társadalombiztosításhoz tartozókat abban, hogy a biztosítójuk szerintitől eltérő tagállamban 

letelepedett szolgáltatóktól vegyenek igénybe kórházi szolgáltatásokat, és ezért mind a biztosítottak, 

mind pedig a szolgáltatók tekintetében korlátozza e szolgáltatások nyújtásának szabadságát”.728  

A görög egészségbiztosító védekezésének egyik alapja az volt, hogy a szerződés nélküli 

magánintézmény nem felelt meg a görög minőségellenőrzési szabályoknak, mivel ott nem is végeztek 

ilyen ellenőrzést. Ezt a megállapítás a közösségi jogot aláásó kifogásnak minősítette a Bíróság, 
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ugyanis ilyen indokra hivatkozva szinte minden szolgáltatás igénybevételét meg lehetne tagadni 

külföldön.729 A Kohll-ügyben és a Keller-ügyben is kimondta a Bíróság, hogy a külföldi orvosok 

szakvéleményét olyannak kell tekinteni, mintha az illetékes tagállam orvosai adtak volna szakmai 

véleményt az adott esetben. 

A Stamatelaki-ügyben nem látom diszkriminatívnak azt a megkülönböztetést, hogy a biztosított 

nem vehet igénybe magánintézményben gyógykezelést állami költségtérítés alapján. Ezekben az 

esetekben véleményem szerint nem sérül az egészségügyi ellátáshoz való jog, mivel egy 

magánintézményben történő igénybevétel, amennyiben nem sürgős és életmentő a beavatkozás, 

nem indokolt és ezért nem kötelezhető a költségek megtérítésére az illetékes egészségbiztosítási 

szerv. Továbbá egy magánintézmény versenyszabályok szerint működik, ezért az egészségügyi 

ellátások speciális jellege ebben az esetben is sérül. A Bíróság a szolidaritási elven működő 

társadalombiztosítási rendszerre kíván belső piaci szabályokat alkalmazni, noha kijelenti, hogy nem 

célja a szolgáltatók közötti verseny megteremtése. Azonban ezzel a döntésével semmi mást nem 

tesz, mint ennek a helyzetnek az alapjait teremti meg. A mindenki számára hozzáférhető, magas 

szintű egészségügyi szolgáltatás uniós követelménye is veszélybe kerül, mivel azáltal, hogy szubjektív 

szempontok alapján dönt a Bíróság egyedi esetekben és figyelmen kívül hagyja a koordinációs 

engedélyezési rendszert, tulajdonképpen diszkriminatív helyzetet eredményez. 

 

5. Az indokolatlan várakozási idő kérdése 

 

A Rendelet értelmében az előzetes engedély megadása kötelező, ha a beteg számára − egészségi 

állapota alapján – indokolatlan várakozást jelentene a várólistán elfoglalt helye, tehát túl későn 

kapná meg a szükséges ellátást.730 Mi tekinthető megfelelő időnek az ellátás nyújtása szempontjából, 

és hol kezdődik az indokolatlan késedelem, amely a beteget mintegy feljogosítja a külföldi kezelés 

igénybevételére? E tekintetben nincs egyértelmű iránymutatás a közösségi jogban. Se a Rendelet 

szövege, se a Bíróság esetjoga nem ad felvilágosítást ebben a kérdésben.731 Minden olyan kórházi 

ellátást, melyre egy személy saját tagállamában jogosult, nemzeti rendszerének előzetes 

engedélyével igénybe vehet bármely más tagállamban is. Ezen engedélyt meg kell adni abban az 

esetben, ha a nemzeti rendszer a beteg állapotát figyelembe véve orvosilag elfogadható határidőn 
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belül nem képes számára az egészségügyi szolgáltatást biztosítani. A beteg ebben az esetben nemzeti 

rendszerével legalább azonos mértékű visszatérítésben részesül.732 

Mit tekintünk túl hosszú várakozási időnek? Mi az, ami indokolatlan hátrányt jelenthet a beteg 

számára? Ezekre a kérdésekre kereste és adta meg a válaszokat a Bíróság a Watts eset kapcsán és 

vizsgálta továbbá a várólisták kérdéskörét.733 A Bíróság kimondta, hogy a nemzeti várólisták puszta 

létezése nem jelenti azt, hogy az ellátás nem vehető igénybe megfelelő időn belül az adott 

tagállamban, és nem vonja maga után automatikusan az engedély megadását.734 

Az indokolatlan várakozási idő problémáját boncolgató tényállás a következő: Yvonne Watts brit 

állampolgár csontízületi gyulladása miatt csípőprotézis beültetésére várt Nagy-Britanniában. 

Kérelmezte a külföldi gyógykezelés igénybevételét arra hivatkozva, hogy a várólista hossza miatt 

állapota romlani fog, ezért szeretne minél előbb gyógykezelést igénybe venni. A brit 

egészségbiztosító azzal az érveléssel utasította el Watts asszony kérelmét, hogy a várólistán lévő 

betegek állapota ugyanolyan, mint az övé és így ez nem indokolja külföldi gyógykezelését, mivel 

ugyanannyit kell várnia az ellátásra, mint a várólistán szereplő többi betegnek. Azonban az újabb 

vizsgálat bizonyította, hogy Watts asszony állapota rohamosan megromlott, ezért átsorolták a 

várólistán és nem kellett volna az egészségbiztosító értelmezése szerint indokolatlanul sokat várnia a 

kezelésre. Watts asszony azonban mégis igénybe vette Franciaországban a szükséges orvosi ellátást 

és ezután kérte költségei megtérítését.  

Geelhoed főtanácsnok735 álláspontja szerint a brit Állami Egészségügyi Szolgáltatón (National Health 

Service, a továbbiakban: NHS) belül a külföldi ellátás iránti kérelmek elbírálására vonatkozó, világosan 

meghatározott eljárás hiánya korlátozza a betegek lehetőségeit a rendszeren kívüli egészségügyi 

szolgáltatások igénybevétele tekintetében. A Bíróság kötelezte az NHS-t a franciaországi kezelés 

költségének megtérítésére, azzal az indokolással, hogy a jelenlegi brit engedélyezési rendszer 

ellentétes az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közösségi joggal. Az NHS 

véleménye szerint, az illetékes hatóságok arra való kötelezése, hogy az NHS költségén külföldi 

kezeléseket engedélyezzenek, negatív hatással járna az NHS igazgatására és pénzügyi 

egyensúlyára.736 A Bíróság értelmezése szerint a másik tagállamban nyújtott kórházi ellátások 
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megtérítésének kötelezettsége azokra az államokra is vonatkozik a közösségi jog szerint, amelyek a 

külföldön igénybevett szolgáltatásokat ingyen nyújtják nemzeti szabályaik alapján.  

A Bíróság kimondja, hogy az engedélynek a várakozási időre történő hivatkozással való 

megtagadásához az intézmény köteles megállapítani, hogy a kórházi ellátások biztosításának a 

tervezési és igazgatási célokból eredő időtartama az engedély iránti kérelem időpontjában nem 

haladja meg az érdekelt élettani állapotának, kórelőzményeinek, a betegség valószínű lefolyásának, 

az érdekelt fájdalmai intenzitásának, illetve az érdekelt kedvezőtlen egészségi állapotának 

figyelembevételével megállapított kórházi kezelési szükségleteinek objektív orvosi értékelése alapján 

indokolt időtartamot.737  Mivel a vizsgált esetben a beteg állapotára nézve késedelmesen lehetett 

volna nemzeti szabályok szerint egészségügyi szolgáltatást nyújtani Nagy-Britanniában, ezért 

kötelezte a Bíróság az NHS-t a költségek megtérítésére. Az eset bonyolultsága abban áll, hogy az 

előzetes engedélyezési rendszer nem határozza meg egyértelműen, hogy az illetékes nemzeti 

hatóságok meddig mehetnek el a mérlegelési jogkör tekintetében. A korlátozás jogszerűségét nem 

tagadja a Bíróság, sőt rámutat arra, hogy a költséghatékonyság és a minőség biztosítása, valamint a 

másik tagállam területén igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

racionalizálása miatt szükséges az előzetes engedély léte, mint a szolgáltatáshoz való hozzájutás 

feltétele. Ugyanakkor az előzetes engedély megtagadása korlátozza a szolgáltatásokhoz való 

hozzájutás szabadságát.  

Összegzésképpen a Bíróság megállapította, hogy amennyiben a biztosított egészségi állapotát 

figyelembe véve, illetve az összes körülmény szakorvosi értékelése alapján az ellátáshoz való 

hozzájutás meghaladná az indokolt időtartamot, ebben az esetben nem tagadhatja meg a nemzeti 

egészségbiztosító az előzetes engedély megadását.738 Továbbá köteles megtéríteni a biztosítási 

jogviszony szerinti tagállam a külföldön igénybevett ellátás költségét a kezelés szerinti tagállam 

jogszabályainak megfelelően.  

A kezelés típusa alapján azonban nem lehet megfogalmazni általános szabályokat, a várakozási 

idő megállapításának páciensfüggőnek kell lenni, és orvosi indokokkal alá kell támasztani. 

Álláspontom szerint a Watts-ügy emiatt részben nem felel meg ennek a kitételnek, ugyanis az 

átsorolás alapján nem kellett volna a betegnek indokolatlanul sokat várnia a kezelésre. Úgy vélem, 

hogy ebben az esetben a beteg egyéni, „önkényes” döntését tette jogszerűvé a Bíróság. Ez nem 

jelenti azt, hogy nem tekinteném indokoltnak a páciensfüggő várakozási idő megállapítását, de 

véleményem szerint ezt nem a betegnek kell eldöntenie, hanem megalapozott orvosi szakvélemény 
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alapján kell megítélni az egyes eseteket. Ugyanis láthatjuk, hogy az átsorolás azért történt meg, hogy 

hamarabb hozzájusson a kezeléshez, és a belátható rövid időn belüli ellátás biztosítása véleményem 

szerint ebben az esetben megtörtént volna. 

Az indokolatlan fogalmi idő tisztázása meglátásom szerint nehezen megoldható kérdés. Egyrészt 

ennek okát abban látom, hogy tagállami szinten nem minden esetben a beteg állapota alapján ítélik 

meg ezt, hanem a várólista hosszához mérten állapítják meg. Másrészt az eltérő színvonalú 

egészségügyi rendszerekben éles különbségek mutatkoznak az ellátáshoz való hozzájutás 

időtartamában. Pontosan ezért igyekszik leszögezni a Bíróság, hogy a beteg állapotának 

előrehaladottsága alapján ítéljék meg a várakozási időt a szakemberek. 

Az ítéletben megerősítést nyert, hogy az Alapszerződés 168. cikkében deklarált azon jog, mely a 

tagállamoknak meghagyja nemzeti egészségügyi rendszerük szabályozására vonatkozó hatáskörét, 

nem zárja ki annak lehetőséget, hogy a közösségi jogból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében 

a szociális biztonsági rendszereiket kiigazítsák.  

Az Inizan-ügyben739 szintén a nemzeti hatóságok mérlegelési jogkörét vizsgálta a Bíróság. Patricia 

Inizan francia állampolgárként Németországban kívánt fájdalomterápiás kezelésben részesülni. Nem 

kapta meg a francia egészségbiztosítótól az engedélyt, arra való hivatkozással, hogy egy ilyen kezelést 

– annak természete és hosszas lefolyás miatt – a lakóhely szerinti tagállamnak kell biztosítani, és ez a 

kezelés ugyanolyan minőségben, mint a német terápia, a beteg rendelkezésére áll Franciaországban. 

A Bíróságnak azt kellett eldöntenie, hogy a francia kezelés mennyiben hasonló és így ugyanolyan 

eredményt ígérő-e, mint a német. A kezelés a beteg állapotának javulásához vezetett az indokolatlan 

várakozási idő kiküszöbölésével, így a francia kezelés igénybe vétele jogszerű volt.  

A kérdés tisztázása csak egyedileg és minden esetben a beteg kórtörténete alapján történhet, 

állapítja meg a Bíróság. Amennyiben a beteg állapotának javulásához a külföldi gyógykezelés 

szükséges, az illetékes egészségbiztosító nem tagadhatja meg az engedély megadását.  

Összegzésképp elmondható, hogy a Bíróság elismert több olyan indokot, amely közérdeken 

alapuló kényszerítő ereje következtében igazolja az egészségügyi szolgáltatások szabad 

igénybevételének korlátozását. Ilyen volt pl. a Kohll-ügyben a társadalombiztosítási rendszer 

finanszírozási biztonságának veszélyeztetése, a mindenki számára hozzáférhető kiegyensúlyozott 

kórházi ellátás biztosítása a Smits-Peerbooms-ügyben, az ellátási kapacitás biztosítása tagállami 

szinten a Müller-Fauré eset kapcsán. Azonban véleményem szerint nézeteit nem fejti ki 

egyértelműen, nyitva hagy bizonyos kérdéseket, egymásnak ellentmondó megállapításokat tesz és 
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ezáltal nem biztosítja annak lehetőségét, hogy megállapításait megnyugtatóan át lehessen emelni a 

kérdéskör közösségi joganyagába. 

A határon átnyúló ellátás akadályainak elhárítása érdekében két területet kell megerősíteni: 

egyrészről egyértelművé kell tenni, hogy mik a feltételei a más tagállamban igénybe vett 

egészségügyi ellátás költségei visszatérítésének, másrészt biztosítani kell, hogy a magas színvonalú, 

biztonságos és hatékony egészségügyi ellátás a határokon átnyúló szolgáltatás esetén is 

érvényesüljön.740 

 

V. Összegzés 

 

Az egészségügyi ellátások igénybevételére vonatkozóan két eltérő jogalapról beszélhetünk a 

Közösségen belül.  Egyrészt a koordinációs rendeletek szabályozása által adott, másrészt a Bíróság 

jogértelmező tevékenysége során kialakult igénybevételi „lehetőségek” állnak az uniós állampolgárok 

részére.  

Munkám során arra a következtetésre jutottam, hogy a Bíróság igen kiterjesztő módon értelmezi 

a szolgáltatás szabad áramlásának alapelvét. Mivel szolgáltatásnak minősíti az egészségügyi 

szolgáltatásokat, ezért kivonja ezeket a Rendelet hatálya alól. Álláspontom szerint ez nem 

indokolható azzal, hogy az egészségügyi szolgáltatásokban is megtalálhatóak olyan elemek, mint a 

piaci szolgáltatásokban.  

A Bíróság számos esetben az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének akadályát látja a 

koordinációs rendelet szabályanyagában. Konkrétan azonban egyik ítéletében sem fejti ki, hogy mely 

esetekben és milyen körülmények között látja indokoltnak az előzetes engedély megkövetelését és 

homályos kijelentéseket tesz erre vonatkozóan. A költségek megtérítse, kapcsán azonban végig 

következetes álláspontot képvisel, vitán felül áll, hogy a biztosítás szerinti tagállamot nem érheti 

anyagi veszteség a költségtérítés vonatkozásában. Az indokolatlan várakozási idő fogalmát továbbra 

is nyitva hagyja, így ennek tisztázása is égető feladat maradt. 

Az ellátások a közeljövőben sem lesznek egyforma színvonalúak minden tagállam területén, ezt a 

dolgozatban már több érvvel is alátámasztottam, azonban a minőségi követelmények egymáshoz 
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közelítése uniós döntéshozói feladat. Erre nem kerülhet sor úgy, hogy egyéni döntések alapján 

mindenki ott veszi igénybe az egészségügyi szolgáltatást, ahol akarja.  

Véleményem szerint az esetjog szinte teljesen ellentétes a Rendelet szabályaival, és ezáltal olyan 

bonyolult helyzetet teremt, ahol csak jogalkotói hatáskörben lehet kielégítő megoldást teremteni. A 

tanulmányban bemutatott belső piaci irányelvtervezet és az általános érdekű szociális szolgáltatások 

kategóriája nem megoldás erre, tehát további jogalkotói munka látszik szükségesnek. Kérdéses 

ugyanis, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat érintően, az általános érdekű szociális szolgáltatások 

szabályozása alá vonása egyáltalán megvalósítható gondolat-e. Mégpedig azért, mert a már említett 

speciális jelleg miatt nem lehet erre a területre a versenypiaci szabályokat alkalmazni. Ha ez 

megtörténne, akkor ugyanolyan kaotikus állapot következne be, mint a jelenlegi bírósági esetjog 

következtében. A probléma a jövőben megoldásra váró feladat, melyre közösségi jogalkotói választ 

kell találni, annak érdekében, hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének folyamata 

tisztázott legyen a Közösségen belül. 
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I. Bevezető gondolatok 

 

A méltányosság igen széles történeti múltra tekinthet vissza: először a görög irodalomban, 

Arisztotelész741 és Platón742 munkáiban jelent meg, intézményesült formája pedig a római joghoz 

köthető. A jelenség végigkísérte a jogfejlődést,743 felfedezhető többek között a német jogot átszövő 

Treu und Glauben elvben,744 valamint az angol equity bíráskodásban745 is. 

A méltányosság a magyar polgári jogban a XX. századi magánjogi törvényjavaslatokban és a 

bírói gyakorlatban jelent meg.746 A deliktuális felelősség körében a jelenség intézményesülése az 

1928-ban elkészített Magánjogi Törvényjavaslathoz köthető, hatályos jogunkban az 1959. évi IV. 

törvény (továbbiakban: Ptk.) 339. § (2) bekezdése tartalmaz méltányossági klauzulát. A jelenlegi 

szabályozás által megvalósított megoldást – az előrelátható felelősséggel kibővítve – a 2009. évi CXX. 

törvény is átveszi.747 

A dolgozat alapgondolata a méltányosság és a deliktuális felelősség viszonyához kapcsolódik. A 

méltányosság egy fogalmilag meghatározatlan, bizonytalan intézmény, a jogi szakirodalom nem 

szolgál egységes állásponttal arra vonatkozóan, hogy a jogszabályokban és gyakorlatban alkalmazott 

fordulatokban (például „rendkívüli méltánylást érdemlő eset”,748 „a felek méltányos érdekei”)749 a 

méltányos jelző pontosan milyen többlettartalmat takar. A deliktuális felelősség azonban ezzel 

szemben egy szigorú jogvédelmi rendszer, mely a károsult tulajdoni integritásába történő jogtalan 

beavatkozást kívánja orvosolni. A probléma magvát adja, hogy a bíró a deliktuális felelősség zárt 

rendszerében a méltányosság alapján a teljes felelősségtől eltérve a károsult terhére a károkozásból 

eredő megtérítési igényt részben mérsékelheti. Feltehető tehát a kérdés: hogyan egyeztethető össze 

a méltányosság bizonytalan intézménye a deliktuális jog értékviszonyon alapuló jogvédelmével? 

Jelenthet-e a méltányosság legitimációs okot arra, hogy a jogtalanul megbontott értékegyensúly ne 
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kerüljön helyreállításra, vagy egyáltalán szükség van-e a teljes felelősség elvén túl bármilyen 

méltányos korrekcióra? 

A téma aktualitását jelzi, hogy a napjainkban is tartó kodifikációk mellett (beleértve mind a 

magyar,750  mind az európai kodifikációs 751  törekvéseket) egyes külföldi jogrendszerek (például 

svájci752 és holland jog753) is alkalmaznak méltányossági klauzulákat.  

E ritkán tárgyalt intézménnyel kapcsolatban a kutatás során az alábbi három problémakört 

igyekeztem minél nagyobb részletességgel feltárni: 

1. Mit jelent a méltányosság a polgári jogi felelősség körében? 

2. Szükség van-e méltányosságra? 

3. Amennyiben igen, akkor milyen formában van szükség a méltányosságra? 

 

A kérdések vizsgálata során elemeztem mind a magyar, mind a külföldi (a német, a svájci, a 

holland, az angol és a közösségi) forrásokat, remélve, hogy a kutatás spektrumát nemzetközi 

viszonylatban is kiszélesítve igényes és tudományos megalapozottsággal rendelkező javaslatokat 

fogalmazhatok meg. A problémakörök feloldása céljából kritikai éllel vizsgáltam a jogirodalomban és 

a joggyakorlatban fellelhető álláspontokat, azok ütköztetése és saját javaslataim megfogalmazása 

révén igyekeztem minél cizelláltabb választ adni a dolgozat által tárgyalt kérdésekre. 

 

II. Mit jelent a méltányosság a polgári jogi deliktuális felelősség körében? 

 

A méltányosság igen széleskörű jelenség, egy általános definíció meghatározása nehéz, szinte már 

lehetetlen feladat. Számos szerző tett kísérletet arra, hogy a méltányosság lényegét keretek közé 

szorítsa, és ezen alapvetően absztrakt intézménynek valamilyen normatív meghatározást adjon. A 

szakirodalomban fellelhető definíciók különböző irányvonalak köré csoportosíthatóak: a német 

nyelvterület szerzői a méltányosságot azonosították az ugyancsak megfoghatatlan jelenséggel, a Treu 

und Glauben elvvel,754 mások egyfajta gondolkodásmódhoz hasonlítják,755 Grosschmid Béni pedig az 

igazságosság szinonimájának tartja.756 Szigeti László szerint a méltányosság kimerül az eset összes 

körülményeinek figyelembevételében,757 míg Szabó Imre olyan alapelvként fogja fel, amely „az 
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igazságosság és a törvényesség konfliktusán” segít.758 Kauser Lipót művében759 viszont a 

méltányosság mint szkepticizmus jelenik meg. Megállapítható tehát, hogy a fogalom 

meghatározásánál nincs úgynevezett uralkodó elmélet, a meglévő definíciók egymástól igen eltérőek 

- az egészen absztrakttól kezdve760 a túlnyomóan kazuisztikus felfogásig.761 

A méltányos fogalom definiálásánál az alábbi szempontokat követtem: a jelenség a polgári jogi 

deliktuális felelősség keretein belül a felelősségkitöltő tényállások vonatkozásában kerül 

meghatározásra, a dolgozat által tárgyalt kérdések eldöntését segítő releváns alapot képezve. 

Célszerűbbnek tartom emellett a definíció tárgyilagosabb meghatározása érdekében a 

méltányosságot mint komplex fogalmat szemlélni, ezért az intézmény mint cél, megjelenési forma és 

eszköztár kerül vizsgálatra.  

 

1. A méltányosság célja 

 

A szakirodalom általában egységes abban a tekintetben, hogy a méltányosság kiinduló pontja 

valamilyen mércének megfelelés, igazságosság elérése. A német jogirodalomban Max Rümelin szerint 

„a méltányosság az in concreto igazságos, helyes”,762 ez a felfogás jelenik meg Grosschmid Béni763 és 

Szabó Imre764 munkáiban is, de a magyar bírói gyakorlatban is felfedezhető erre utaló megfogalmazás 

(mint a „méltányossággal össze nem egyeztethető” körülmény).765 

A méltányosság alkalmazása tehát mindig valamilyen igazságos cél elérése érdekében 

lehetséges. Ez a cél tehát szükséges, de önmagában nem elégséges eleme a fogalomnak, mivel - Eörsi 

Gyula találó meglátása alapján766 - egy jogvitában mindig három igazságot fedezhetünk fel: az egyik 

és másik fél igazságát, valamint a bírói döntésben megnyilvánuló igazságot. A jogvitában résztvevő 

felek saját érdekük megvalósulását tekinthetik igazságosnak, míg a bíró döntése felülemelkedik a 

felek érdekein, viszont ez utóbbi szükségszerűen a felek részbeni érdeksérelmét is eredményezi, 

mivel a bírói döntés legtöbbször a szembenálló érdekek mérlegelésén alapuló kompromisszumot 

jeleníti meg. 

Feltehető tehát a kérdés, hogy mely igazságot tekinthetjük a méltányosság értékmérő lécének? 

Max Rümelin767 és Arisztotelész768 szerint a jogvitában az érdekeket a társadalmi mércéhez kell 

igazítani. Marton Géza is hasonlóan foglal állást: a károsult kártérítéshez való joga nem abszolút 

jogosultság, az csak annyiban adható meg, amilyen mértékben a jogalkotó annak teret enged, az 

érdekek mérlegelésénél pedig a társadalmi szempontok játszanak szerepet.769 Elfogadva a 

szakirodalmi álláspontot úgy vélem, hogy a felek egymással szembenálló érdekeinek kölcsönös 

figyelembe vétele és mérlegelése akkor tekinthető igazságosnak, ha azok a társadalom szemszögéből 
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kerülnek megítélésre; egy latin szállóigével kifejezve a gondolat lényegét: res iudicata pro veritate 

accipitur, azaz a személyes érdekek annyiban tekinthetőek igazságosnak, amennyiben a társadalom 

azok mértékét helyesli. 

A méltányosság további sajátossága, hogy érvényesülése a konkrét eset kereteihez kötött. 

Indoklásként szolgálhat a társadalmi érdekmérlegelés inviduális jellege, mivel ahhoz, hogy az adott 

esetben a társadalmi értékítéletnek megfelelő döntés születhessen, esetről esetre kell értékelni a 

különböző érdekkonfliktusokat. Ehhez kapcsolódóan idézném Szladits Károly gondolatait, aki a 

méltányosságot egyéniesítő igazságosságként aposztrofálja,770 míg Brie szerint csak az eset 

körülményeinek megfelelő jog lehet méltányos.771 

A fejezet tapasztalatait összegezve a méltányosság célját az alábbiak szerint lehetne 

megfogalmazni: a méltányosság célja a társadalmi érdekmérlegelésnek megfelelő igazságos döntés 

meghozatala az adott jogvitában. A méltányosság célként történő definiálásának lényege, hogy 

megállapítsuk azon mércét, mely értékmérőként szolgálhat mind a jogalkotás, mind pedig a 

jogalkalmazás számára az eseti döntések meghozatalánál. Cél az, hogy az egyedi, deliktuális 

jogvitákban olyan döntések születhessenek, melyek igazságosnak tekinthetőek a mindenkori 

társadalom értékítélete alapján. 

 

2. A méltányosság megjelenési formája 

 

A méltányos szabályozás lényege, hogy a megalkotott jogrendszer minél inkább jogalany közeli 

legyen, azaz a jogalkotó egy komplex érdekrendszer keretében az absztrakt, többségre érvényes 

főszabályok mellett fokozatosan haladva veszi figyelembe a főszabálytól eltérő életbeli eseteket is. A 

törvényhozó ezt konkrét és absztrakt kivételek formájában teheti meg.772 A dolgozat által tárgyalt 

méltányosság ebből fakadóan tehát nem valamely jogon kívüli, contra legem jelenség, hanem a 

jogrendszer szerves részét képezi. 

 

2.1. A méltányosság, mint főszabály 

 

A méltányosság főszabályként jelenik meg, ha a többség érdekeinek megfelelő, általános szabályt 

fogalmaz meg. A deliktuális jog felelősségkitöltő tényállásainak főszabálya: a károkozó a károsult 

teljes kárát köteles megtéríteni.773 A teljes felelősség elve azért képviseli a többség akaratát, mert a 

deliktuális jogvédelem elsődleges funkciója, hogy a keletkezett jogsérelmet helyreállítsa. Ezt akkor 

lehet a legnagyobb hatásfokkal elérni, ha a károkozó a teljes kárt köteles megtéríteni. 

 

2.2. A méltányosság, mint kivétel 
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A kivétel a főszabálytól való eltérést jelenti. Indoka, hogy a többségre érvényes általános szabály 

általában nincs tekintettel a specifikus élethelyzetekre, így társadalmi igény fűződik ahhoz, hogy a 

különböző kivételek nevesítésével a tipikustól eltérő körülményeket is figyelembe lehessen venni. 

Ellenkező esetben a jogalkalmazás visszás eredményekkel szolgálhat, például a káronszerzés tilalma 

nélkül a kártérítés intézménye vagyoni gazdagodás forrása lehetne. A kivételek megállapítása mögött 

tehát jogpolitikai indokok állnak, az „nem jóságból, hanem a társadalmi egyensúly fenntartása miatt 

történik”.774 

A kivételeket jellegük szerint többféleképpen lehet csoportosítani: különbséget tehetünk 

konkrét és absztrakt kivételek közt. A csoportosítás alapja a jogalkotó és jogalkalmazó közötti 

munkamegosztás mértéke. Konkrét kivétel az, ha a jogalkotó az általánostól eltérő élethelyzetet 

normatív jelleggel szabályozza, kizárva, vagy minimálisra csökkentve ezzel a bíró mérlegelési 

jogkörét. A deliktuális jogban konkrét kivételek a felelősségkitöltő tényállások körében a 

káronszerzés tilalma és a kármegosztás intézménye. Absztrakt kivétel az, ha az általánostól eltérő 

élethelyzetek mennyisége miatt a normatív nevesítés a kazuisztikus szabályozás elkerülése végett 

nem ígérkezik célszerűnek, de egyes életkörülmények figyelembe vételét társadalmi igény alapozza 

meg. A jogalkotó ebben az esetben törvényi úton hatalmazza fel a bírót a lehetőséggel, hogy egyéb, 

törvényben nem szabályozott, de jelentőséggel bíró körülmény fennállása esetén meghatározott 

feltételek mellett az általános szabály alól kivételt tehet, lehetősége nyílik a jogszabály „finom 

hangolására”. Az absztrakt kivétel jellemzője a konkrét kivétellel szemben, hogy a bírót széles 

mérlegelési kör illeti meg olyan szempontok tekintetében, melyet a törvény kifejezetten nem nevesít. 

A felelősségkitöltő tényállások között ilyennek tekinthető a Ptk. 339. § (2) bekezdése: „a bíróság a 

kárért felelős személyt rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a felelősség alól részben 

mentesítheti”. A külföldi jogrendszerekben is felfedezhető az absztrakt kivételhez hasonló megoldás, 

ilyenek a később tárgyalásra kerülő méltányossági klauzulák: a német,775 a svájci,776 és a holland 

szabályozás,777 valamint a közösségi joganyagokban fellelhető konstrukció.778 

 

3. A méltányosság eszköztára 

 

A méltányosság eszköztárában különböző olyan speciális élethelyzet szerepel, mely 

figyelembevételéhez a méltányos cél elérése érdekében társadalmi igény fűződik. Az esetcsoportok 

tekintetében mind a hazai, mind pedig a nemzetközi források számos tényezőt nevesítenek, ezeket az 

alábbi táblázat tartalmazza. 

 

A magyar jogban 

Jogirodalom - a károkozó csak a tényleges kárt köteles megtéríteni779 
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- a károkozó a károsult fontos érdekében járt el780 

Joggyakorlat - a károkozó kárelhárító tevékenysége 

- a vétkesség foka 

- a károkozás módja 

- a felek személyi –és vagyoni viszonyai781 

- a károkozó magatartás jellege és súlya782 

- a kiszabott kártérítési szankció aránytalansága a károkozó 

vétkességének fokához és gazdasági teljesítő képességéhez mérten783 

- a károkozó fiatalkorúsága 

- ha a károkozó maga is súlyosan megsérült 

- ha a kár viszonylag csekély 

- ha a kár a véletlenek összejátszására volt visszavezethető784 

- a károkozó rászorultsága785 

- a károkozás közvetett minősége 

- a károsodás kevésbé előrelátható jellege786 

- a károkozó családi helyzete (hány gyermek eltartására köteles)787 

A német jogban 

A törvényjavaslatban - a károkozó társadalmi elvárások megsértésének súlyossága 

- a károkozó egzisztenciális ellehetetlenülésének veszélye788 

A bírói gyakorlatban - a Handeln auf eigene Gefahr esetkörei789 

- a károkozó fiatalkora790 

A svájci jogban 

A jogszabályban - a károkozó gazdasági veszélyhelyzete791 

- a károkozó vétkességének foka792 
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A joggyakorlatban - a Handeln auf eigene Gefahr esetkörei 

- a károsult vétőképtelensége, ha a kár bekövetkezésében ez 

közrejátszott793 

- együttható véletlen 

- eltávolodott okozati összefüggés 

- a kár kiterjedésének a hiányzó előreláthatósága794 

- a károsult a károkozóénál sokkal jobb anyagi helyzete795 

- a károkozó ingyenes, önzetlen cselekménye796 

- a károsult kárhajlamossága797 

A holland jogban 

A joggyakorlatban - a károkozót terhelő gyors döntési kötelezettség megléte 

- a szolgálatot teljesítő a szolgálat teljesítése érdekében súlyos 

rizikót vállalt magára 

- a megsértett jogi tárgy jelentősége798 

A DCFR-ben 

A tervezetszövegben - az aránytalanság kiküszöbölése, mely a károkozó enyhe 

gondatlansága és a bekövetkezett kár nagysága között áll fent (ami 

adott esetben a károkozó gazdasági ellehetetlenítéséhez is 

vezethet)799 

Az angol jogban 

A joggyakorlatban - az előre nem látható károk esete800 

 

Összegzésként megállapítható, hogy nemcsak országonként, de egy adott országon belül is 

igen eltérő tényezők játszanak szerepet a mérlegelés során. A körülmények jellemzése alapján az 

alábbi megállapításokat lehet tenni: általában visszatérő elemként kiemelendő a károkozó 

szerényebb vagyoni helyzete, a károkozó vétkességének foka, az előreláthatósági és 

következménykárok, a feleken kívül álló dolgok hatása (például véletlen vagy általános kockázat) 

valamint a károkozó fiatalkora. A vizsgált jogrendszereket összevetve a többi elem előfordulása 

szórványosabbnak tekinthető (például a holland jogban a károkozót terhelő gyors döntési 
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kötelezettség). További csoportosítás képzelhető el a tényezők redukcióra gyakorolt hatása révén: 

egyes körülmények meghatározott kárelemekre terjednek ki (például előreláthatósági és a 

következménykárok, tényleges károk megtérítése), míg mások mérlegelendő szempontként 

szerepelhetnek a redukció során (például a károkozó vétkességének foka, a károkozó magatartás 

súlya és jellege, valamint az általános életkockázat). 

 

III. Szükség van-e méltányosságra? 

 

1. Alapgondolatok 

 

A méltányosság komplexitásának szemléltetését követően választ kell adni arra a kérdésre, 

hogy szükség van-e méltányosságra a deliktuális felelősségben? 

Tágabb értelemben, ha a méltányosság célját tekintjük, meglátásom szerint helyeslő válasz 

adható a kérdésre. A méltányosság célja, hogy az adott ügyben a társadalmi érdekmérlegelésnek 

megfelelő igazságos döntés szülessen, a jogrendszer alapvető lényege pedig e cél teljesítése. 

A problémakört szűkebb értelemben vizsgálva szükséges azonban megjegyezni, hogy a 

méltányosság a deliktuális jogban a felelősségkitöltő tényállások területén a megtérítési igény 

mértékének a korrekciójaként jelenhet meg lerontva ezzel a teljes felelősség főszabályát.801 Ezt 

alkalmazza a magyar jogban a Ptk. 339. § (2) bekezdése, valamint a 2009. évi CXX. törvény 

előreláthatósági szabálya,802 de ide sorolhatóak a külföldi redukciós klauzulák is.803 Feltehető tehát a 

kérdés oly módon is, hogy szükség van-e a méltányosságra a polgári jogi deliktuális felelősségben a 

felelősségkitöltő tényállások körében a felelősség mértékének befolyásolása kérdésében, akár a 

teljes felelősség elvének lerontása árán is? 

 

2. Érvek 

 

A dolgozat érvei három szempontra támaszkodnak: a teljes felelősség elvének eseti aránytalanságára, 

a kártérítési szankció preventív jellegének erősítésére, és arra a célra, hogy a szankció ne okozzon 

nagyobb hátrányt, mint amelynek elhárítására törekedett. Az ellenérvek a méltányosság fogalmi 

ellentmondásán, a jogbizonytalanság veszélyén és a szabályozási igény hiányán alapulnak. 

Kiindulópontként szükséges először a deliktuális jogviszony sajátosságait nevesíteni: a 

deliktuális jogviszony egy értékviszonyon alapuló jogvédelmi rendszer, 
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- alanya a károkozó és a károsult, 

- alapja a jogellenes magatartás nyomán a károsult vagyonában bekövetkezett 

káreredmény, 

- célja, hogy a károsult oldalán a megbomlott értékegyensúly helyreálljon, ennek keretében 

pedig a kártérítési szankció nyomán a károkozót kötelezi az eredeti állapot visszaállítására, 

illetve a károk kompenzálására, 

- jellege egyenlőtlen, a deliktuális felelősség elsődleges célja a reparáció, így a károsult 

érdeke főszabály szerint érvényesül, a károkozó érdeke ezzel szemben csak kivételesen és 

indokolt esetben kerülhet figyelembevételre, mivel az – a főszabályhoz képest enyhébb 

elbírálás révén – a károsult érdekét csorbítja. 

 

Látni kell azonban, hogy előfordulhatnak olyan életbeli helyzetek is, amikor a károkozó 

legenyhébb gondatlansága is olyan mértékű kárhoz vezethet, mely esetén a káreredmény a károkozó 

magatartás súlyával vagy a károkozó vagyonával nem áll arányban. Ebből adódóan – mivel a károkozó 

a legenyhébb gondatlanság esetén is a teljes kárt köteles megtéríteni804 – a teljes felelősség elve eseti 

aránytalanságokhoz vezethet. A hazai forrásokat vizsgálva a probléma a Szakértői Javaslat 

méltányossági klauzulához fűzött kommentárjában jelenik meg,805 de nevesíti a joggyakorlat is.806 

Németországban a jelenség Unverhältnismäßigkeit vagy Bagatellverletzung elnevezéssel szerepel,807 

főként a személyi kárhajlamosság eseteit tekintve (A megijeszti a szívbeteg B-t, aki ennek folytán 

szívroham következtében halálát leli).808 Egyes német szerzők a leírtak alapján a teljes felelősség 

időszerűségét is megkérdőjelezik: a német törvényjavaslat indokolása szerint a teljes felelősség 

elvének normaszintre emelése óta eltelt időben a technikai fejlődés során oly mértékben 

megnövekedett a kárkockázat, hogy az elv fenntartása már nem tekinthető indokoltnak, 809 

végrehajtása pedig esetleges igazságtalansághoz vezethet („summum ius - summa iniuria”).810 Az 

európai magánjogi javaslat is felveti a problémát, a redukciós klauzula kommentárja szerint egy 

erkölcsileg kifogástalan csekély figyelmetlenség vagy technikai tévedés is olyan súlyos kárhoz 
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vezethet, mely nem áll arányban a felelősség alapjával. 811  Kérdés tehát, hogy a vázolt 

aránytalanságok indokolhatják-e a teljes felelősség elvének lerontását és különböző méltányos 

kivételek nevesítését? Álláspontom szerint igen, azonban a teljes kár megtérítéséből adódó 

aránytalanság önmagában még nem jelenthet elégséges indokot a rendszer megreformálására. Az 

aránytalanság a kár és a károkozó magatartás, illetve a károkozó vagyona közötti diszkrepanciából 

adódik. A deliktuális jogviszonyban a magasabb kárkockázatot a károkozónak kell viselnie, nem lenne 

indokolt a vétlen károsultat a káreredmény nagyobb részének viselésére kötelezni csak azért, mert a 

károkozó a legenyhébb gondatlansággal járt el, vagy mert vagyona nem áll arányban a káreredmény 

nagyságával. Az aránytalanság jelenléte azonban megkerülhetetlen, a magatartással arányban nem 

álló szankció alkalmazása prevenciós aggályokat is felvet (a német jogirodalom szerint ilyen szankciók 

akár büntetésként is felfoghatóak).812 Meglátásom szerint tehát a társadalmi elvárások enyhébb fokú 

megsértése és az ezzel arányban nem álló diszkrepancia kiküszöbölése ha önállóan nem is, de 

részben jelenthet olyan legitimációs alapot, mely alapján a társadalmilag legenyhébben megítélendő 

károkozó a súlyos szankciótól mentve enyhébb elbírálásban részesülhet.813 

A méltányos szabályozás814  erősítheti a kiszabott jogkövetkezmény preventív jellegét. A 

kártérítési szankció két funkcióval rendelkezik:815 

 

- a reparatív jelleg elsődlegesen a károsult érdekeit veszi figyelembe, célja, hogy a károsult 

jogsérelme orvoslást nyerjen, és olyan állapotba kerüljön, melyben a jogsértés előtt 

volt,816 

- a represszív jelleg pedig a generális és speciális prevenció jelenti, mely arra irányul, hogy 

a károkozó oly módon kerüljön „megbüntetésre”, hogy se ő, se más a jövőben ne 

kövessen el jogsértést. 

 

Napjaink jogfejlődéséről elmondható, hogy jelenleg a reparációs funkció az elsődleges (lásd a 

teljes felelősség főszabálya), azonban erősödnek azok az álláspontok is, melyek szerint hangsúlyt kell 

fektetni a preventív jelleg erősítésére is. Eörsi Gyula a nevelő funkciót tartja elsődlegesnek, szerinte a 

túl enyhe vagy túl szigorú szankció egyaránt káros hatással bír.817 A német jogirodalomban a 

redukciós klauzula hívei szintén a preventív jelleg erősítése mellett érveltek, szerintük a teljes 

                                                           
811

Von Bar, Clive, im. 3785. 
812

Wadle im. 488. 
813

vö. 3.4. pont 3. § (1) bek. 1. bek. 
814

vö. 1.2. pont 
815

Marton im. 24. 
816

BGB Palandt, 272. fn 3. 
817

Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái. A polgári jogi felelősség, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961. 

(továbibakban: im. (3)) 177. 



felelősség elve egy „einäugigen Gerechtigkeit”, mely csak a károkozó érdekét veszi figyelembe,818 az 

dessau-i tartományi bíróság pedig a kiskorúak tekintetében hangsúlyozta a speciális prevenció 

szükségességét.819 Ezzel szemben azonban megjegyzendő, hogy a német uralkodó felfogás továbbra 

is csak kivételes jelleggel engedi figyelembe venni a preventív hatást.820 E külföldi példák mellett 

megemlíthető még az európai magánjogi tervezet is, mely lehetőséget ad a teljes felelősség elvének 

lerontására, ha annak érvényesítése a szankció preventív jellegét aránytalanul lerontaná.821 

Feltehetjük azonban a kérdést, mikor bír preventív jelleggel a szankció? A prevenció a leírtak 

alapján lehet generális és speciális prevenció. A méltányosság szükségessége elsődlegesen az 

utóbbinál merül fel, mivel csak a speciális prevenció ölt magára olyan inviduális jelleget, ahol esetről 

esetre lehet eldönteni azt, hogy mi szolgálja jobban a nevelő hatást. E funkció úgy erősíthető, ha a 

döntés meghozatalánál a károkozó érdeke is figyelembevételre kerül (Eörsi Gyula szerint, ha a 

szankció igazságos a károkozó szempontjából is),822 aminek lényege, hogy a kártérítési kötelezettség 

összegszerűségében minél kevesebb legyen. A prevenció eredménye tehát, hogy a teljes felelősségtől 

eltérve a károsultat megillető megtérítési igény mérséklésre kerül. A károsult érdekének 

figyelembevétele különböző atipikus élethelyzetek mérlegelésén keresztül lehetséges, e körülmények 

figyelmen kívül hagyása ronthatja a szankció nevelő hatását (hasonlóan foglalt állást az dessau-i 

tartományi bíróság a károkozó kiskorúságának tekintetében).823 Felvetődik a kérdés: az atipikus 

élethelyzetek figyelembevétele elérheti-e a speciális prevenció célját, a kevésbé szigorú döntések 

visszatarthatják-e a károkozót a jövőbeli károkozástól? Véleményem szerint igen: egy megfelelően 

kialakított szabályozás lehetőséget biztosíthat arra, hogy az alkalmazott jogkövetkezmény hatással 

legyen a károkozó jövőbeli magatartására. A károkozó a kiszabott szankció révén a jövőben nagyobb 

gondosságra törekszik, mivel ha magatartása súlyosan sérti a társadalom által elvárt gondossági 

követelményt, 824  a méltányos kedvezmények az elvárhatósági feltétel nyomán nem 

alkalmazhatóak,825 így a kártérítés összege magasabb lesz. Kedvezményben részesülhet viszont azon 

károkozó, aki ugyan nagyfokú gondosságot tanúsított, enyhe gondatlansága mégis megalapozza 

felelősségét. Például szolgálhatnak a külföldi jogrendszerekben alkalmazott megoldások, ahol a 

kedvezmények alkalmazásának feltétele a károkozó vétkességének fokához, illetve az elvárhatóság 

megsértésének súlyához kötődik: 
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- az angol és svájci826 jogban az előreláthatóság kedvezménye,  

- a német törvényjavaslatban, a svájci jogban, a DCFR-ben, a holland jogban pedig a 

redukciós klauzulák tekinthetőek ilyennek. 

 

A generális prevenció erősítése a méltányos rendszer velejárója: a kedvezmények csak szűk körben, 

kivételesen érvényesülhetnek, a többségre vonatkozó szigorúbb szabályozás visszatartó erőt 

képviselhet. 

Álláspontom szerint a prevenció elvét mindenképp érvényesíteni kell a deliktuális 

szabályozásban, mivel a speciális prevenció jobban motiválja a már szankcionált károkozót, hogy a 

jövőben nagyobb gondosságot tanúsítson, így mérséklődhet a deliktuális károkozás előfordulása. 

Szükséges a prevenció azért is, mert az egyes atipikus élethelyzetek figyelembevétele megtarthatja a 

jogalanyok bizalmát a deliktuális szabályozásban: igazságosabbnak érezhetik a döntést. Indokolt 

azonban megjegyezni, hogy a nevelő hatás erősítésére csak a megfelelő mértékben van szükség: ha a 

prevenció a reparációval szemben elsődleges szemponttá válik, a túlzott preventálás büntetőjogi 

jegyeket fog megjeleníteni, és a deliktuális felelősség alapvetően értékviszony központú jellege is 

átalakul. Ebből fakadóan kevésbé tartom követendőnek a Szakértői Javaslat827 megoldását, mely az 

előreláthatóság kedvezményét kizárólag preventív céllal biztosítja a károkozó számára: a károkozó a 

vétkességének alacsony vagy magas fokától függően köteles a teljes vagy az előrelátható kárt 

megtéríteni. 

További érvként említhető azon - részben a szankció preventív hatásából eredő - igény, hogy a 

szankció alkalmazása ne okozzon nagyobb kárt, mint amelynek elhárítására törekedett, vagy Marton 

Géza szavaival élve: „mint amennyi előnyt az egyik irányban várni lehet”.828 Ilyen eset lehet, ha a 

károsult számára a keletkezett kár kevésbé jelentős, a teljes felelősség alkalmazása viszont a 

károkozó gazdasági tönkretételéhez vezetne.829 Az egzisztenciális ellehetetlenítés alapgondolata több 

helyen is megjelenik a jogirodalomban: Marton Géza a jelenséget a túlnyomó érdek elvének 

nevezi.830 A Ptk. 339. § (2) bekezdésének eredeti koncepciója is hasonló volt,831 de az elgondolás 

fellelhető a bírói gyakorlatban is („kártérítés célja nem lehet az erre kötelezett fél anyagi 

ellehetetlenítése”,832 vagy a teljes felelősség „egy életre szóló elviselhetetlen terhet” jelentene”).833 
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Felfedezhető az elv a német törvényjavaslatban (ha a „szokatlanul magas kár” a megtérítésre 

kötelezett számára „súlyos méltánytalansághoz vezetne”),834 a német joggyakorlatban, mint „hosszan 

tartó és elviselhetetlenül súlyos megtérítési igény”, mely a kiskorúak esetén „kilátástalanságot” 

eredményez. Megjelenik a gondolat a svájci jogban a klauzula normaszövege alapján akkor, ha a kár 

megtérítése súlyos veszélyhelyzetbe sodorná a károkozót, a holland joggyakorlatban,835 valamint a 

DCFR-ben is, mint fair és ésszerű kitétel. 

Meglátásom szerint a méltányos szabályozás legerősebb érve az, hogy egyetlen jogrendszer 

sem tűzheti céljául, hogy szabályai mások ellehetetlenítését célozzák vagy eredményezzék. A 

jogalkotó elsődlegesen a károsult megsértett jogait védi, a károkozó főszabály szerint köteles 

helyreállítani az általa megbontott értékegyensúlyt, azonban adott esetben, ha a kompenzálás a 

károkozó gazdasági-társadalmi tönkretételéhez vezetne, feltehető a kérdés, hogy nem lenne-e 

helyesebb az ilyen szankció alkalmazását ultima ratio jelleghez kötni? Az ilyen esetekben vizsgálni 

kell, hogy a károkozó ellehetetlenítése elkerülhető vagy elkerülhetetlen-e. Elkerülhető abban az 

esetben, ha a kompenzációs igény megfelelő szintű mérséklése (mely révén már elkerülhető lenne a 

károkozó tönkretétele) nem okoz aránytalan gazdasági nehézséget a károsult számára, viszont 

elkerülhetetlen, ha a kártérítés bárminemű redukálása hasonlóan súlyos következményeket 

jelentene a károsultra nézve. Az elkerülhető esetekben lehetőséget kell teremteni arra, hogy a 

bíróság méltányosságon alapuló kármegosztást alkalmazzon a felek között, amely habár a teljes 

kártérítéshez mérten a károsult érdeksérelmét eredményezi, mégis arányosnak tekinthető, hiszen 

ennek révén a kedvezőbb elbírálásra érdemes károkozó nem kerül kilátástalan helyzetbe például 

abban az esetben, ha a károkozó több gyermek eltartásáért felelős.836 

 

3. Ellenérvek 

 

A méltányosság szükségességéről szóló vita keretében megkerülhetetlen azon álláspontok 

ismertetése, melyek a méltányosság alkalmazását ellenzik. Kauser Lipót megfelelő képet tár elénk 

azzal kapcsolatban, hogy milyen félelmek táplálják a méltányosság szkepszis szemléletét: „lidércláng 

módjára imbolygó, rejtélyes és misztikus jelenség a magánjog világának ködbevesző perifériáin 

felötlő és úgy látszik, mind gyakrabban jelentkező méltányosság is”.837 A német jogirodalomban 

fellelhető olyan álláspont is, mely a fennálló rendszer tradicionális értékeit érzi veszélyeztetve a 
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méltányosság normaszintre emelésétől: „Ein wohl durchdachtes und jahrzehntelang bewährtes 

Prinzip sollte nicht ohne Not aufgegeben werden!”838 

Az ellenzők szerint, habár maga az elgondolás (a teljes felelősség elvének lerontása 

méltányosság szabályozásával, lásd redukciós klauzula) rejthet magában előnyöket azonban, a 

változásból adódó hátrányok ezeket felülmúlják.839 Az ellenérvek sorában első helyen a következő 

ellentmondás említendő: a méltányosság elvének alkalmazásával nem születhet ténylegesen 

méltányos döntés, hiszen ha valamely féllel szemben méltányosan járunk el, úgy ezt csak a másik fél 

terhére tehetjük, így az ő szemszögéből méltánytalannak tűnhet a döntés (például a károkozó 

körülményeire tekintettel méltányosságból csökkentik a károkozót terhelő megtérítési igényt, viszont 

ezzel a károsultat fosztják meg az őt megillető teljes kompenzációtól). Ebből fakadóan - valamely fél 

előnyben részesítése révén az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével 840  - 

képmutatásnak tűnhet „méltányosságról” beszélni. 841  A meglátás nem alaptalan, azonban a 

méltányosság célját alapul véve a hangsúlyt a társadalmi érdekmérlegelésre helyezném: nincs olyan 

homogén társadalom, melyben minden érdek megegyező. A társadalmi igények indokolják a 

főszabály mellett a kivételek nevesítését, ezek szükségszerűen a károsult érdeksérelmét 

eredményezik. Az érdeksérelmet tehát társadalmi megfontolások indokolják (vö. Ujlaky László 

gondolatával: „a jog a méltányosság alkalmazásával nem kegyet gyakorol, hanem az igazságot 

keresi”),842 így az ezúton hozott döntés is méltányosnak tekinthető. 

A méltányosság-szkepszis egy másik sarokpontja, hogy a méltányos döntés keretében sérül a 

jogbiztonság, 843  mivel a méltányossági elmélet támogatói megfelelő indokolás helyett "az 

intellektuális mérlegelés területére tévednek és – kizárólag – a jogérzetre hivatkoznak". 844  A 

jogbiztonság problémakörén belül három aspektust lehet elkülöníteni. Első helyen említendő a 

fogalmak tisztázatlansága: méltányosság, gazdasági ellehetetlenülés, rendkívüli, kötelezettségen 

felüli, szokatlanul magas kár; ezek mind olyan definíciók, melyek generálklauzula jellegű 

megfogalmazása, értelmezése vitára adhat okot, alkalmazásuk ennél fogva jogbiztonsági aggályokat 

vethet fel.845 Jól példázza ezt a német jogirodalomban a szokatlanul magas kár megfogalmazásával 

kapcsolatos kérdés: a kár mihez képest szokatlanul magas: általában véve vagy a károkozó vagyoni 

viszonyaihoz képest?846 A német példa analógiájaként megemlíthető a Ptk. 339. § (2) bekezdésében 

                                                           
838

Löwe im. 566. 
839

Löwe im. 566. 
840

Löwe im. 566. 
841

Eörsi im. (1) 440. 
842

Uljaky im. 102. 
843

Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 79. 
844

Wadle im. 487. 
845

Löwe im. 566. 
846

Brenzel: Probleme des neuen Haftpflichtrechts, Versicherungsrecht, Verlag Versicherungswirtschaft, 

Karlsruhe, 1967. 1024. 



foglalt „rendkívüli” kifejezés is, melynek értelmezése hasonlóan bizonytalan (a bírói gyakorlatban 

fellelhető kísérlet a rendkívüli jelző definiálására, ahol ilyen körülménynek tekintették az „egy életen 

át tartó elviselhetetlen terhet”).847 A probléma valóban életszerű, azonban szükséges megjegyezni, 

hogy egyrészt az egyértelmű szabályozás megalkotása jogtechnikai feladat, másrészt a 

jogrendszerben számos helyen fellelhető olyan jogi fogalom, mely többféleképpen értelmezhető, 

ilyen például a magyar jogban a Ptk. 339. § (1) bekezdésében megfogalmazott általában elvárhatóság 

követelménye. Megemlítendő továbbá, hogy a megfelelő módon szerkesztett keretjellegű fogalmak 

munkamegosztást tesznek lehetővé a jogalkotó és a jogalkalmazó közt: a bíróság tartalommal töltheti 

ki azokat, hozzáigazítva a törvényszöveget az élet változó követelményeihez. 

További érv a jogbiztonság sérelméhez kapcsolódóan, ha a bíró contra legem döntést hoz a 

méltányosság jogalapján. A meglátás ebben a megfogalmazásban helytálló, de a dolgozat 

koncepciójában csak részben tekinthető annak. A dolgozat által ismertetett méltányosság nem egy, a 

jogon kívüli jelenség, hanem a főszabályokban, konkrét és absztrakt kivételekben megjelenő 

rugalmasság, mely az alkalmazott szabályok keretében magában a jogvitát lezáró végső döntésben is 

megjelenik, így ebből a szempontból a kritika nem érinti a dolgozat tárgyát. 

Veszélyeztetheti a jogbiztonságot továbbá az is, ha egy nem megfelelően megfogalmazott 

absztrakt klauzula kiszámíthatatlan döntések meghozatalára biztosít lehetőséget, egy ilyen 

szabályozás elszakíthatja az ügyet jogvédelemre szoruló személytől és bírói önkénybe fordulhat.848 Az 

absztrakt kivételekre vonatkozó félelem részben alapos, egy pontatlanul megfogalmazott, a bíró 

számára korlátlan mérlegelési és döntési jogkört biztosító szabályozás sértheti a jogbiztonságot (lásd 

a jelenleg hatályos Ptk. 339. § (2) bekezdése: mi tekinthető rendkívüli méltánylást érdemlő 

körülménynek?), azonban ez elsősorban jogtechnikai probléma, és a jogalkotó feladata, hogy az 

absztrakt kivételt a jogbiztonság követelményeinek megfelelően szerkessze meg. 

Utolsó ellenérvként említhető a gyakorlati igény hiánya egy redukciós klauzula normaszintre 

emeléséhez. A német jogban a vonatkozó bírói gyakorlat alacsony intenzitását magyarázhatja, hogy a 

BGB hatályba lépése óta nem került sor redukciós klauzula törvénykönyvbe emelésére, az egyéb 

normákon alapuló méltányossági ítélkezést pedig kifejezetten tiltja a jogirodalom849 (a korábbi német 

joggyakorlatra viszont jellemző volt a Treu und Glauben-en alapuló „kiigazító gyakorlat”),850 azonban 

az ellenzők szerint általánosan sem mutatkozik igény egy ilyen jellegű szabályozás megalkotására.851 

Az igény hiányára alapvetően két körülmény szolgálhat magyarázatul: egyrészt maga a méltányos 

szabályozás jellege, mely alapvetően is csak kivételként engedi érvényesíteni a kedvezményeket, 
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másrészt az a körülmény, hogy a német lakosok nagy része rendelkezik biztosítással károkozás 

esetére.852 Habár a magyar bírói gyakorlat sem tekinthető a méltányos ítélkezés szempontjából 

igazán jelentékenynek, mégis a szabályozás kivételes jellegéhez mérten megfelelőnek nevezhető a 

bírói gyakorlat volumene a szabályozás szükségességét illetően.853 

 

4. Összegzés 

 

Az érvek és ellenérvek összevetéseként megállapítható, hogy a deliktuális felelősségben szükség van 

a teljes felelősség elvét lerontó méltányos szabályozásra annak érdekében, hogy a teljes felelősség 

által okozott aránytalanság kiküszöbölésre kerüljön, a jogi szankció preventív funkciója nagyobb 

hatásfokkal érvényesülhessen, és hogy a szankció alkalmazása ne okozzon nagyobb hátrányt, mint 

amelynek elhárítására törekedett. Kérdéses lehet azonban az, hogy az említett érvek milyen súllyal 

indokolják egy méltányos szabályozás kialakítását? A károsult jogvédelme a tulajdonhoz való abszolút 

jogosultságból származik, így kellően erős ahhoz, hogy érvényesülése csak a legindokoltabb esetben 

kerüljön lerontásra. Egyes kivételek nevesítésénél elégséges a prevenció elvére hivatkozni, mivel azok 

más polgári jogi szabályból is levezethetőek, így legitimálásuk nem vet fel különösebb problémát 

(például a káronszerzés tilalma a kártérítési jog alapvető jellegével ütközik; a kármegosztás 

alapgondolata pedig az, hogy saját felróható magatartására előnyök szerzése céljából senki sem 

hivatkozhat). A teljes felelősség kizárólag méltányossági alapon történő lerontása azonban 

problematikus lehet: sem az aránytalanság, sem a prevenció nem nyújt kellő legitimációs alapot 

ahhoz, hogy méltányos kivételek normaszintre emelését indokolja. Az érvek sorában - önállóan - 

egyedül az egzisztenciális ellehetetlenülés veszélye bírhat kellő indokoltsággal, az elv normaszintre 

emelése azonban erősítheti a szankció preventív és arányos jellegét is. 

 

IV. Milyen formában van szükség a méltányosságra? 

 

A kérdésre adandó válasz kialakításánál az alábbi munkamenetet követtem: a jelenleg hatályos 

szabályozás illetve a 2009. évi CXX. törvény rendelkezéseit (figyelemmel a Szakértői Javaslat 

koncepciójára) ismertetve azokat összevetem a 2. fejezetben bemutatott megállapításokkal és a 

külföldi szabályozással. Ezt követően pedig a kritika eredményeit szem előtt tartva kísérletet teszek 

egy a jövőbeli szabályozáshoz kapcsolódó megoldási alternatíva kialakítására. 

 

1. De lege lata gondolatok 
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A hatályos jogban a polgári jogi deliktuális felelősség felelősségkitöltő tényállásai körében a 

szabályozás a teljes felelősség főszabályát követi,854 vagyis a kártérítés keretében kiszabott szankció 

elsődleges célja az, hogy a károsultat olyan helyzetbe hozza, amilyenben a károkozást megelőzően 

volt (egyértelmű a szankció reparációs funkciója). A 2009. évi CXX. törvény kissé bizonytalan 

megfogalmazású rendelkezést tartalmaz a főszabály mibenlétét illetően. Az 5:502. § (1) 

bekezdésének első mondata szerint „a károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni”, azonban 

ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint „nem kell megtérítenie a károkozónak azt a kárt, amellyel 

kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható”. Kérdés tehát, 

hogy konkrét esetben a károsult követelheti-e az 5:502. § (1) bekezdése alapján a teljes kártérítést, 

vagy a károkozó hivatkozhat az 5:502. § (2) bekezdésében előírtakra, miszerint a károkozás 

pillanatában előre nem látható károkat nem köteles megtéríteni, vagyis a megtérítési igény csak a 

károkozás pillanatában előrelátható károkra terjed ki, amennyiben az előre nem láthatóságot 

bizonyítani tudja. A külföldi példákat összevetve a német jog a magyar joghoz hasonló megoldást 

követ, normaszinten deklarálja a teljes felelősség elvét.855 A svájci jog sajátos megoldásában856 az OR 

43. cikkének (1) bekezdése szerint a bíró határozza meg a keletkezett kár megtérítésének mértékét 

és módját, figyelemmel az eset körülményeire és a károkozó vétkességének fokára. A DCFR a VI.-

6:101. cikkének (1) bekezdése a magyar és német megoldással megegyező rendelkezést tartalmaz, az 

angol jogban ezzel szemben főszabályként az előrelátható felelősség kerül alkalmazásra.857 

A tételes jog szerint a teljes felelősség alól konkrét kivételt képez a kármegosztás intézménye, 

illetve a bírói gyakorlatban alkalmazott káronszerzés tilalma (utóbbi az 2009. évi CXX. törvény 5:502. 

§ (1) bekezdésében normaszinten is nevesítésre kerül). A káronszerzés intézményének a lényege, 

hogy a kártérítés folytán a károsult ne juthasson előnyösebb helyzetbe, mint amelyben a károkozás 

előtt volt.858 A kármegosztás értelmében a károsult felróható közrehatásának arányában a kárt a 

károkozó nem köteles megtéríteni. Az intézmény alapelve a Ptk. 4. § (4) bekezdésének második 

mondata: „saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat”. 

A tételes jogban felelősségkitöltő tényállások körében az absztrakt kivétel szerepét 

(úgynevezett redukciós klauzula) jelenleg a Ptk. 339. § (2) bekezdése tölti be (az 2009. évi CXX. 

törvényben az 5:502. § (3) bekezdése). Méltányosságon alapuló absztrakt kivétellel találkozhatunk859 

a német jogirodalomban egy törvénykezdeményezés keretében, a svájci és a holland jogban, 

valamint a DCFR-ben is (az angol jog ilyen klauzulát nem ismer külön nevesítve). 

 

2. A tételes jog kritikája 

 

Meglátásom szerint a tételes jogi szabályozás alapvetően megfelel az elvárásoknak: főszabály szerint 

a teljes felelősség elve érvényesül, a konkrét kivételek pedig lehetőséget adnak a károkozó 

érdekének figyelembe vételére, illetve a redukciós klauzula biztosítja a bíró számára a jogszabályok 

finomhangolását. A kritikai észrevételeim a redukciós klauzula megszerkesztettségére vonatkoznak, 

ezeket az alábbiakban fejtem ki. 
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Elsősorban a klauzula feltétel nélküli alkalmazhatóságát lehet vitatni: a jogalkotó a Ptk. 339. § 

(2) bekezdését „rendkívüli méltánylást érdemlő esetben” engedi alkalmazni. Felmerül a kérdés 

azonban, mi tekinthető rendkívüli méltánylást érdemlő esetnek? Sem a jogirodalom, sem a 

joggyakorlat nem ad választ a kérdésre. Ez utóbbi több szempontból is problematikus: 

 

- egyrészt a szórványos, egységesnek nem nevezhető gyakorlat860 nem ad útmutatót az eljáró 

bíró számára, 

- másrészt a normaszöveg értelmezése bizonytalan: a bírói gyakorlat a törvényszöveg 

értelmezése során elsődlegesen a vétkesség enyhe fokát veszi figyelembe, ezzel szemben – 

Eörsi Gyula értelmezése szerint – a törvény szavai a vagyoni viszonyokat helyezik előtérbe.861 

 

Nincs tehát olyan normatív, vagy a bírói gyakorlat által kialakított mérce, amely megfelelő 

keretek közé szoríthatná a bíró mérlegelését abban a tekintetben, hogy adott esetben mit tekinthet 

rendkívüli méltánylást érdemlő körülménynek, így a klauzula – kis túlzással – egyéni mérlegeléstől 

függően, korlátok nélkül alkalmazható. 

A magyar megoldással szemben valamennyi vizsgált külföldi redukciós klauzula feltételül szabja 

a vétkesség alacsony fokát (német törvényjavaslat az elvárhatóság megsértésének súlyát), de a 

külföldi jogirodalom is hangsúlyozza a feltételek szükségességét, elsődlegesen jogbiztonsági okokra 

hivatkozva.862 Kérdéses azonban, hogy szükséges-e a redukciós klauzula alkalmazását feltételhez 

kötni? Álláspontom szerint igen, mert feltétel hiányában az alkalmazás általános lenne, így egyrészt 

elmosódna a határ a főszabály és a kivétel között, másrészt pedig nem érvényesülne a méltányos 

elbírálás preventív jellege: a társadalmi elvárásokat mind a súlyosan, mind az enyhén megszegő 

károkozó részesülhetne a kedvezményben, így a szankció nem motiválná őt a jövőben nagyobb 

gondosság tanúsítására. 

Második problémaként nevesíthető, hogy a klauzula nem határozza meg a méltányos elbírálás 

által elérni kívánt célt. Mi az indoka annak, hogy a károkozót rendkívüli méltánylást érdemlő esetben 

a kártérítés alól részben mentesítik? A Szakértői Javaslat szerint a klauzula lényege, hogy „igazságos 

és méltányos” kártérítési mérték kerüljön kiszabásra, a károkozó ne legyen köteles egészében viselni 

a rendkívüli, vagyonával arányban nem álló kárt, amely adott esetben gazdaságilag is 

ellehetetlenítené863 (vagy Eörsi Gyula megfogalmazása szerint a károkozó vagyoni romlásához 

vezetne).864 Fontos azonban megjegyezni, hogy csak olyan cél fogadható el, mely kellő legitimációs 

erővel bír ahhoz, hogy a károsult terhére történő redukció társadalmilag elfogadható legyen,865 ennél 

fogva az „igazságos és méltányos kártérítési mérték” túlzottan is absztrakt jelentése miatt nem 

tekinthető elégséges indoknak a kedvezmény nevesítésére. A Szakértői Javaslatban hivatkozott másik 

érv (azon aránytalanság kiküszöbölése, melynek forrása a károkozó vagyonával arányban nem álló 

káreredmény) sem tekinthető megfelelő célnak, mivel a kárkockázatot a károkozó köteles viselni 

függetlenül attól, hogy mekkora vagyonnal rendelkezik (a svájci jogirodalomból származó gondolatot 

                                                           
860

ld. 1.3. pont 
861

Eörsi im. (2) 220. 
862

Heinrich: Berichte der 43. Deutsche Juristentag, Juristenzeitung, Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 

Tübingen, 1960. 760. 
863

Vékás im. 1122. 
864

Eörsi im. (2) 220. 
865

Wadle im. 491. 



idézve, a deliktuális felelősségnek nem célja a szociális egyenlőtlenségek kiegyenlítése).866 Más a 

megítélése annak, ha a teljes felelősség a károkozó tönkretételéhez vezet, ebben az esetben 

álláspontom szerint indokolt lenne a redukció alkalmazása. A Ptk. 339. § (2) bekezdéséhez 

kapcsolódó bírói gyakorlat viszont nem érvényesíti következetesen ez utóbbi célt (az idézett 

döntések közül egyben sem hivatkoztak a gazdasági ellehetetlenülésre, csak a károkozó anyagi 

helyzetére),867 emellett a bírói gyakorlat főleg a károkozó vétkességének fokát veszi figyelembe.868 

Nincs tehát uralkodó álláspont a méltányos korrekció céljára. Külföldre kitekintve a klauzula 

alkalmazásának célja általában valamilyen állapot elkerülése: a német törvényjavaslatban a cél a 

„súlyos méltánytalanság”, a DCFR-ben az aránytalanság, a holland jogban pedig a „nyilvánvalóan 

méltánytalan eredmény” elkerülése. A svájci jogban a klauzula akkor kerülhet alkalmazásra, ha a 

megtérítési igény teljesítése a károkozót „veszélyhelyzetbe” sodorná. A leírtak alapján felvetődik 

kérdésként az, hogy szükséges-e a méltányos elbírálást célhoz kötni? Meglátásom szerint igen. A 

kifejezetten méltányosságon alapuló kármegosztás a károsult tulajdoni integritásának sérelméhez 

vezet, így a redukció csak a legindokoltabb, ultima ratio esetben történhet. Amennyiben a klauzula 

alkalmazása nincs célhoz kötve, úgy a méltányos elbírálás öncélúvá válik, amely teret engedhet a 

bírói önkénynek és jogbizonytalanságot eredményezhet. Ezen kívül felboríthatja a deliktuális 

jogvédelem értékrendjét is: a redukció cél nélkülisége az alkalmazást általánossá teheti, így a 

reparáció sérelmére a preventív jelleg túlzottan is megerősödhet büntetőjogi vonásokat kölcsönözve 

a kártérítésnek. 

Egy másik hiányosság, hogy a klauzula nem határozza meg a redukció realizálásához szükséges 

figyelembe veendő körülményeket, de a külföldi megoldások közül is csak a német javaslat és a svájci 

szabályozás rögzít elvárhatósági, illetve vétkességi szempontot a mérlegelés során. A külföldi 

joggyakorlatban viszont számos ilyen tényező rögzült.869 Kérdés tehát, hogy szükség van-e konkrét 

körülmények normatív nevesítésére? Álláspontom szerint igen, hiszen ha nincs deklarálva, hogy a 

bíró az eltérés során milyen tényezőket vehet figyelembe, úgy a joggyakorlat igen eltérő lehet, 

kiszámíthatatlanná téve ezzel a döntéseket. Ennek következtében megjósolhatatlanná válna, melyik 

bíróság mit tart méltányolandó körülménynek. Ezen megoldási alternatívát, hogy kizárólag a bírói 

gyakorlat kapná feladatul a méltányos elemek kialakítását, a német jogirodalomban is aggályosnak 

tartják.870 Ezt a tézist a gyakorlat eddigi tapasztalatai is alátámasztják, ugyanis a bírói döntésekben 

nem következetes a méltányossági elemek alkalmazása.871 Ezen túlmenően a gyakorlatban mérlegelt 

körülmények közt szelekció is szükséges: egyes tényezők (például a jogsértés módjának és jellegének 

figyelembe vétele,872 a vétkesség foka873) nem határolják be pontosan a redukció mértékét, 

kiszámíthatatlanabbá téve ez által a bírói döntéseket, míg más elemek figyelembe vétele nem 

tekinthető igazán indokoltnak (például a károkozó maga is megsérült a károkozás nyomán,874 a 

kártérítés hozzáigazítása a károkozó gazdasági teljesítő képességéhez).875 Mindenképpen 

szükségesnek tartom tehát indokolt tényezők nevesítését, azonban emellett a bíró számára is 

lehetőséget kell biztosítani – megfelelő arányban – a jog finomhangolására. 
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További anomáliaként szeretném megemlíteni, hogy a klauzula nem tartalmaz rendelkezést a 

redukció mértékére vonatkozóan, a bíróságot mindössze az köti, hogy a megtérítési igény alól a 

károkozót csak részben mentesítheti, de adott esetben a kártérítési kötelezettség akár 

jelentéktelenre is mérsékelhető, de facto mentesítve a kötelezettet a teljesítés alól. A redukció 

korlátozására a külföldi jogrendszerekben egyébként igen kevés példa akad: 

 

- a német törvényjavaslat szerint a mérséklés csak a hitelező jogos érdekeire figyelemmel 

történhet,876 

- a holland redukciós klauzula kiköti, hogy a mérséklés nem eredményezhet alacsonyabb 

megtérítési igényt, mint a biztosítás összege, mellyel adott esetben a károkozó 

rendelkezhetett volna,877 

- a svájci joggyakorlatban is érvényesül korlátozás, azonban ez inkább bírói 

önmegtartóztatásnak tekinthető: a bíróság az alkalmazáskor nagy elővigyázatossággal és 

önmérséklettel878 jár el. 

 

Elméleti síkon azonban a céllal rendelkező redukciós klauzuláknál is meghatározható a mérséklés 

korlátja, mely a klauzula által kitűzött cél elérését jelenti. 

Szükséges-e tehát a mérséklés korlátját nevesíteni? Véleményem szerint igen. Ha a redukció 

csak a klauzula által nevesített célt kívánja elérni, akkor egyedül a károkozó érdeke kerül figyelembe 

vételre, a károsult érdeke nem, ez pedig adott esetben fordított eredménnyel járhat. A mérséklés 

során sikerülhet ugyan a károkozó egzisztenciális ellehetetlenülését elkerülni, azonban adott esetben 

ez a károsult tönkremenetelét is eredményezheti. A károsult érdeke pedig elsődleges, a jogtalanul 

okozott kár nem okozhatja ellehetetlenülését. Álláspontom szerint a deliktuális felelősségben 

általánosan kell érvényesülnie a károsult elsődleges érdekének, ebből adódóan a méltányos kiigazítás 

mértéke is csak addig terjedhet, amíg az nem eredményezi a károsult aránytalan érdeksérelmét: nem 

lehet igazságosnak tekinteni olyan szabályozást, mely a jogaiban megsértett személyt gazdaságilag 

ellehetetleníti azért, hogy a jogsértőt a tönkremeneteltől megmentse. 

Bár a redukciós klauzula aggályos szerkesztése több problémát is felvet, előnyei közé sorolható 

a bíróság korlátlan lehetősége a jogszabályok finomhangolására. Felmerül tehát a kérdés, hogy 

változtatásra szorul-e a redukciós klauzula? Meglátásom szerint igen. A deliktuális jog a tulajdoni 

jogviszonyok védelmét látja el, a méltányosságon alapuló kármegosztás a károsult tulajdonhoz 

fűződő jogát sérti, így a jogbiztonság követelménye a kiszámítható, pontos szerkesztés iránt 

fokozottan érvényesül a redukciós klauzulával szemben is. Nem fogadható el olyan szabályozás, mely 

bizonytalan megfogalmazása nyomán egyedül a bíró szabad belátásától teszi függővé, hogy a 

megbontott értékegyensúly helyreállítására sor kerül-e vagy sem. A feltételek nélküli alkalmazás a 

deliktuális felelősség értékviszony jellegét is a prevenció irányába tolná el, mivel a bíróság bármely 

rendkívüli méltánylást érdemlő esetnek titulált helyzetben mérsékelhetné a kártérítési 

kötelezettséget, így a reparáció elve elhalványulna. A szabályozás problematikáját igazolja a 

joggyakorlat is: a Ptk. 339. § (2) bekezdéséhez szórványos – főleg a Ptk. hatálybalépését követő - bíró 
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gyakorlat köthető,879 ezzel szemben több olyan bírói döntés is született, melynek tartalma - az 

említett törvényhelyre történő hivatkozás nélkül - kimeríti a méltányosságon alapuló mérlegelést;880 

két dolgot igazolva ezzel: a méltányos elbírálásra igény van, azonban a redukciós klauzula nem felel 

meg a gyakorlat követelményeinek. 

 

3. A 2009. évi CXX. törvény kritikája 

 

A 2009. évi CXX. törvény a tételes jog tradícióival szemben az előreláthatóság elvét kívánja 

normaszinten meghonosítani. Az elfogadott törvényszöveg 5:502. § (2) bekezdése szerint „nem kell 

megtérítenie a károkozónak azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a 

károkozás idején nem volt előrelátható”. Az előreláthatóság arra ad választ, hogy a károkozás 

pillanatában egy objektív társadalmi mérce alapján (a Szakértői Javaslat szerint egy kellő 

gondossággal eljáró személy,881 az angol jogban egy „objectiv reasonable person”882) szemlélve 

milyen valószínűséggel következhet be egy esemény a jövőben: ha elhanyagolható eséllyel, akkor az 

esemény nem előrelátható, ha viszont reális eséllyel, akkor az esemény előreláthatónak minősíthető 

(itt említhetőek Szladits Károly példái is: járt helyen lövöldözés és harapós kutya tartása esetén az 

ilyen helyzetből keletkező károsodás – lőtt seb, kutyaharapás - előrelátható).883 A dolgozat tárgyaként 

az elv vizsgálatára a felelősségkitöltő tényállások körében kerül sor: az előrelátható felelősség alapján 

a károkozó azon károkért felel, melyek a károkozás pillanatában előreláthatóak voltak, az 

előreláthatóság „a károkozás körülményei, a kár nagyságának kalkulálhatatlansága”884 miatt előre 

nem látható kárkockázat alól mentesíti a károkozót. Az elv relevanciája akkor mutatkozhat meg, ha a 

károkozó magatartás révén vagy több káreredmény keletkezett (az elsődleges kár további károkat 

von maga után), vagy csak egy káreredmény állt be, viszont annak kiterjedése a megszokottnál 

nagyobb mértékű lehet (német jogirodalmi példákat idézve, ha a károsított dolog értéke szokatlanul 

magas, például egy szobában égve hagyott gyertya tüzet okoz, melynek következtében leég egy 

másik lakásban tárolt festménygyűjtemény);885 előbbi esetben az előreláthatóság kérdése az egyes 

káreredményekre vonatkozik, utóbbinál pedig a kár szokatlanul magas mértékére. 

Az előrelátható felelősség szükségessége mellett több szerző is állást foglal (Eörsi Gyula,886 

Szalma József,887 Petrik Ferenc888), de méltányolandó körülményként a hazai bírói gyakorlat is 

nevesíti: indokolhatja a mérséklést, ha a károkozó számára nem volt előrelátható a károsodás 

bekövetkezése (például fenyegető magatartása következtében a károsult hátralépve a járdaszegélyen 

eltöri a bokáját).889 A külföldi jogokban az előreláthatóság többféle módon jelenik meg: 
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- a német jog kifejezetten elutasítja az előrelátható felelősség elvét,890 kivételesen azonban 

megjelenik a joggyakorlatban, általában súlyosbító jelleggel.891 

- A svájci,892 illetve a holland jogban893 kivételesen vehető figyelembe a károkozó javára. 

- A DCFR-ben az előre nem látható károkból eredő aránytalanság a redukciós klauzula 

megalkotásának részbeni koncepcióját képezte.894 

- Az angol jogban a felelősségkitöltő tényállások körében a megtérítendő kár mértékének 

meghatározásánál.895 

 

A 2009. évi CXX. törvény megfogalmazása jelenlegi formájában két szempontból tekinthető 

problematikusnak: a teljes felelősség és az előrelátható felelősség kollíziója, valamint az 

előreláthatóság önálló kedvezménye okán (a Szakértői Javaslat koncepciója nyomán, mikor is e 

kedvezmény alkalmazása vétkességi feltételhez kötött). A főszabályi kollíziót vizsgálva szükséges 

megjegyezni, hogy az előreláthatóság tekintetében a törvény különbözik a Kodifikációs Bizottság által 

meghatározott koncepciótól, az eredeti elképzelésben a törvényhely így szólt: „nem kell megtérítenie 

a károkozónak azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején 

nem volt előrelátható. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetében ezt a szabályt nem 

lehet alkalmazni.”896 A két szöveg összevetése során különbségként fedezhető fel, hogy a törvényben 

nem szerepel a koncepció második mondata, mely a károkozó szándékossága vagy súlyos 

gondatlansága esetén a kedvezőbb elbírálást kizárja. A változtatást eszközlő módosító indítvány 

indokolása szerint a vétkességi feltétel elhagyása azért szükséges, mert ha a kár bekövetkezése nem 

előrelátható, akkor arra a károkozó szándékossága vagy gondatlansága sem terjedhet ki.897 Mind a 

módosítás, mind az indokolás aggályosnak tekinthető. A vétkességi feltétel elhagyásával az 5:502. § 

(2) bekezdése az 5:502. § (1) bekezdésével ellentmondásba került. Az 5:502. § (1) bekezdésének első 

mondata szerint „a károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni”, azonban a (2) bekezdés 

szerint „nem kell megtérítenie a károkozónak azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy 

bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható”. Kérdéses tehát, hogy a konkrét jogvitában 

a károkozó köteles-e a teljes kárt megtéríteni, vagy csak azokat, melyek a károkozás pillanatában 

előreláthatóak voltak. Álláspontom szerint a törvényhelyek jelenlegi megfogalmazásában elmosódik 

a határ a főszabály és a kivétel között: az (1) bekezdésben a teljes felelősség főszabályként kerül 

kimondásra, viszont az 5:502. § (2) bekezdését nem lehet az (1) bekezdés kivételeként elfogadni, 

mert a kivétel köre általánosan érvényesül (minden károkozóra vonatkozik), tehát ez is főszabálynak 

tekinthető. A rendelkezést még az sem teszi kivétellé, hogy az előreláthatóság kedvezménye a 

károkozó bizonyításának a függvénye, mivel ez alapján az (1) bekezdésben megfogalmazott teljes 

felelősség is bizonyítási feltételként lenne felfogható: a károsult csak azon károk megtérítését 

követelheti, melyek meglétét bizonyítani tudja. Egy felelősségi rendszerben két egymástól különböző 

főszabály nem tartható fent, azok normaszinten történő konkurálása jogbizonytalansághoz vezethet. 
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Egy deliktuális jogviszonyban a káreredményeket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: az 

előrelátható felelősség alapján előrelátható és előre nem látható károkról beszélhetünk, a teljes 

felelősség pedig átfogja a káreredmények teljes szélességét, tehát kiterjed mind az előrelátható, 

mind pedig az előre nem látható károkra, ebből adódóan a két elv természetében is eltér egymástól. 

A teljes felelősség a két rendszer egymás mellettisége esetén csak egyetlen esetben érvényesülhet: 

akkor, ha az eljárásban megállapításra kerül, hogy a teljes káreredmény előrelátható volt a károkozás 

pillanatában, mivel ez esetben nincs olyan kár, mely előre nem láthatósága folytán ne kerülhetne 

megtérítésre.  

A módosító javaslat indokolását a konkrét esetben hasonlóan helytelen lenne elfogadni. A 

módosító javaslat szerint nincs szükség a vétkességi feltétel felállítására, mivel „ha a kár 

bekövetkezése nem volt előrelátható, akkor a magatartás szándékossága vagy gondatlansága nem 

bír jelentőséggel”. Önmagában az indokolás helytálló lenne, ha a vétkességi feltétel a 

felelősségalapító tényállások körében került volna meghatározásra, mivel egy előre nem látható 

kárra a károkozó tudata sem terjedhet ki, ezáltal a feltétel sem rendelkezhet relevanciával. 

Megjegyzendő azonban, hogy a normaszövegben az előreláthatóság a felelősségkitöltő tényállások 

köréhez kapcsolódik, a megtérítési igény meghatározására van hatással, nem pedig a felelősség 

keletkezésére. Ebben a kontextusban az előreláthatóság kedvezménye a károkozó magatartás révén 

keletkezett káreredményre vonatkozik, azon belül vagy a különböző előre nem látható kárelemekre, 

vagy a károsodás előre nem látható szokatlanul nagy kiterjedésére; a teljes kárhoz képest redukálja a 

károkozó megtérítési igényét. A törvényhely megfogalmazott tudati feltétele – a szándékosság vagy a 

súlyos gondatlanság – a károkozó magatartás jellegére vonatkozik, nem pedig a kár 

bekövetkezésének előreláthatóságára (épp azért kívánja a jogalkotó a károkozót az előre nem látható 

károk megtérítése alól mentesíteni, mert azokra a károkozó vétkessége értelemszerűen nem 

terjedhet ki). Megemlíthető emellett az indokolás ellentmondásossága is, mivel ha az előre nem 

látható károkra a károkozó tudata a szándékosság és súlyos gondatlanság keretében nem terjedhet 

ki, úgy az előreláthatósági kedvezmény sem kerülhetne alkalmazásra, mivel a károkozó vétkesség 

hiányában vétlen lenne, így a deliktuális jogviszony sem jöhetne létre.  

Megállapítható tehát, hogy mind hatásában, mind indokolásában aggályosnak tekinthető 

módosító indítvány által létrehozott főszabályi kollízió megkerülhetetlen akadályt képez a norma 

alkalmazását illetően, sértve ezzel a jogbiztonság követelményét, így a diszkrepancia kiküszöbölését 

mindenképp szükségesnek tartom. 

Kritikával illethető továbbá az eredeti elképzelés is, mely az előrelátható felelősséget, mint 

kedvezményt önállóan kívánja alkalmazni. A Szakértői Javaslat kommentárja szerint az előrelátható 

felelősség funkciója,898 hogy a kártérítés mértékét „méltányos mederben” tartsa, mivel mentesíti a 

károkozót az ésszerűen előre nem látható károk megtérítése alól, melynek egyedüli feltétele a 

károkozó vétkességének alacsony foka. Mivel a Javaslat nem nevesített egyéb indokot, a méltányos 

kedvezmény normaszintre emelését a prevenció szükségessége indokolhatja. Álláspontom szerint az 

előrelátható felelősség önálló formában történő nevesítése nem indokolt. A prevenció önmagában 

nem rendelkezik megfelelő legitimitással ahhoz, hogy a vétlen károsultat a más által okozott, 

ésszerűen előre nem látható károk megtérítésére kötelezzék kizárólag azért, mert a jogsértő személy 

enyhén gondatlanul járt el.899 Az ellentmondást még a Javaslat gondolatai sem küszöbölik ki, 

miszerint „az előrelátható felelősség nem töri meg a teljes kártérítés követelményét, hiszen a 

kártérítés mértékének az angol jogi terminológia szerint is alkalmasnak kell lennie arra, hogy a 
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károsultat olyan helyzetbe hozza, mintha a deliktumot el se követték volna”.900 A károsult csak abban 

az esetben kerül a károkozást megelőző hasonló helyzetbe, ha a károkozó magatartás nyomán 

beállott teljes kár megtérítésre kerül. Jelen fejezet gondolatai alapján azonban ez csak abban az 

esetben lehetséges, ha a teljes káreredmény előrelátható volt, más esetben a teljes felelősség 

lerontásra kerül, így meglátásom szerint tehát az előrelátható felelősség a Szakértői Javaslatban 

foglaltak szerinti nevesítése nem rendelkezik megfelelő és elegendő társadalmi indokoltsággal. 

A kritikai észrevételeket összegezve megállapítható, hogy mind a tételes jog, mind a 2009. évi 

CXX. törvény mind pedig a Szakértői Javaslat felelősségi rendszere a felelősségkitöltő tényállások 

tekintetében olyan problémákat generál, melyek kiigazítására a jogelméletben és a joggyakorlatban 

igény mutatkozik. 

 

4. De lege ferenda gondolatok 

 

A tanulmány e részében egy olyan méltányos szabályozás megalkotását tűztem ki célul, amely - 

figyelemmel jelen fejezet kritikai eszmefuttatásának eredményeire – megpróbálja teljesíteni a 

dolgozat 2. fejezetében foglalt igényeket, és lehetőséget ad arra, hogy a többségi érdek 

érvényesülése mellett mérlegelésre kerülhessenek az egyes speciális élethelyzethez kapcsolódó 

társadalmi igények is, lehetőség szerint elhárítva az általános szabályozásból eredő eseti 

aránytalanságokat. A koncepció kialakításánál figyelembe vettem a külföldi jogrendszerek működő 

megoldásait, valamint szembeállítottam a hazai szabályozást a dogmatikai követelményekkel és a 

joggyakorlattal. Az általam kidolgozott koncepciónak nem célja, hogy a felelősségi rendszer tradícióit 

felborítva rendszeridegen elemeket honosítson meg vagy hogy öncélúan szembehelyezkedjen az 

általános követelményekkel. Törekvésem arra irányul, hogy javaslatom révén a meglévő rendszer 

ember közelibbé váljon.  

Az általam javasolt alternatíva: 

1.  § [A teljes felelősség elve]  

A károkozó köteles a teljes kárt a károsult részére megtéríteni. 

2.  § [A káronszerzés tilalma, a kármegosztás] 

(1) A teljes kárból le kell vonni a károsultnak a károkozásból származó vagyoni előnyét, 

kivéve, ha ez az eset összes körülményeire tekintettel nem indokolt. 

(2) A károsult a kár elhárítása és csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az 

adott helyzetben általában elvárható. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely 

abból származott, hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget. 

3.  § [Méltányossági klauzula] 

(1) [Érdemességi feltételek] 

Jelen § csak akkor alkalmazható, ha  
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a. a károkozó sem szándékosan, sem a társadalmi elvárások szempontjából 

súlyosan gondatlanul nem járt el a károkozás során, és 

b. a károkozó-károsult viszonyában a károsult vagyoni helyzete jelentősen 

felülmúlja a károkozó vagyoni helyzetét, és 

c. a teljes kár megtérítése a károkozót gazdaságilag ellehetetlenítené. 

(2)  [A redukció célja] 

A bíróság jogosult a károkozó gazdasági ellehetetlenülésének megakadályozása céljából a 

teljes felelősség elvétől eltérni és a károkozót terhelő megtérítési igény mértékét 

mérsékelni. 

(3) [A redukció mértéke] 

Az eltérés mértékének meghatározása során figyelemmel kell lenni a károsult érdekeire, 

csak indokolt mértékben és csak annyiban szabad a kártérítési kötelezettséget 

mérsékelni, amennyiben az a károkozó gazdasági ellehetetlenülésének megakadályozása 

céljából feltétlenül szükséges és nem eredményezi a károsult gazdasági 

ellehetetlenülését. 

(4) [A redukció során figyelembe vehető körülmények] 

Az eltérés során a bíróság a szükséges mértékben az alábbi szempontokat veheti 

figyelembe: 

a. a kár elemei közül a tényleges kár megtérítése, 

b. az előre nem látható károk megtérítése alóli mentesítés, 

c. a következmény károk megtérítése alóli mentesítés, 

d. emellett a bíróság jogosult kivételesen egyes, e §-ban nem nevesített speciális 

élethelyzetek figyelembevételére. 

 

5. A de lege ferenda gondolatok indokolása és kommentárja 

 

1. § [A teljes felelősség elve]  

A deliktuális jogviszony egy alapvetően asszimetrikus jogviszony, a károsult érdeke elsőbbséget 

élvez a károkozóéval szemben, így többségi érdek fűződik ahhoz, hogy a kártérítési szankció reparatív 

funkciója kielégítést nyerjen a teljes felelősség főszabálya révén. Szem előtt tartva, hogy a deliktuális 

jogban a jogvédelem tárgya egy jogsértő beavatkozás az – adott esetben vétlen – károsult tulajdoni 

integritásába, úgy indokoltnak tartom, hogy a felelősségi rendszer igyekezzen a bekövetkezett 

jogsérelmet elhárítani és az eredeti állapotot helyreállítani. Ennek legmegfelelőbb eszköze a teljes 



felelősség elve. A vizsgált külföldi jogrendszerekben a német jog, illetve a DCFR szintén a teljes 

kompenzáció elvét követi, ettől Anglia és Svájc tér el főszabályi szinten.901 

 

2. § [A káronszerzés tilalma, a kármegosztás] 

A konkrét kivételek a káronszerzés tilalmának 902  és a kármegosztás intézményének 903 

formájában szöveg szerint a tételes jog, illetve a 2009. évi CXX. törvény szabályozását követik. Az 

intézmények a dolgozat keretében nem vetnek fel dogmatikai problémát, így részletesebb 

tárgyalásukat mellőzöm. 

 

3. § [Méltányossági klauzula] 

Az absztrakt-konkrét kivételként nevesítésre kerülő méltányossági klauzula az európai 

kodifikáció gondolatait követi: kell lennie egy utolsó eszköznek, mely a döntéseket az igazság és 

méltányosság útjára helyezi. 904  A szabályozás rendeltetése, hogy szigorú feltételek mellett 

lehetőséget teremtsen az eltérésre a teljes felelősség elvétől, és méltányosságon alapuló 

kármegosztás keretében tegye lehetővé a károkozó gazdasági ellehetetlenítésének az elkerülését. A 

szakasz ultima ratio jelleggel került megfogalmazásra, csak végső esetben és csak a legsúlyosabb 

következmények elhárítására nyit lehetőséget, nem alkalmazható általánosan, és nem kíván 

indokolatlanul beavatkozni a tulajdoni viszonyokba. 

 

(1) [Érdemességi feltételek] 

Az (1) bekezdésben foglalt feltételek két funkcióval rendelkeznek: szerepük egyrészt a 

főszabályi kollízió elkerülése, másrészt, hogy az érdemességi feltételek megfogalmazásával 

meghatározható legyen, mely esetben indokolt a károkozót kedvezőbb elbírálásban részesíteni 

(Marton Géza szavai szerint: a méltányosság elve az „arra érdemes gazdasági ellehetetlenülését zárja 

ki”). 905  Ez utóbbi funkció három szempontot vizsgál: a károkozó társadalmi és gazdasági 

érdemességét, valamint, hogy a teljes felelősség alkalmazása révén fennáll-e a méltányos elbírálás 

ultima ratio alkalmazásának követelménye. 

A társadalmi érdemességnél egy elvárhatósági feltételt fogalmaznék meg: a károkozó csak 

akkor érdemes a kedvezőbb elbírálásra, ha magatartása a legenyhébb társadalmi értékítéletet vonja 

maga után, tehát a társadalmi elvárásokat a legenyhébb mértékben sérti meg. Ha a károkozó 
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szándékosan vagy az elvárhatóság tekintetében súlyosan gondatlanul jár el, a klauzula nem kerülhet 

alkalmazásra.  

Feltehető azonban a kérdés, milyen lehetőségek kínálkoznak a károkozó magatartás tudati 

oldalának figyelembevételére a kártérítési kötelezettség befolyásolása terén? E probléma 

vizsgálatához szükségesnek tartom a dolgozat szóhasználatában megjelenő fogalmak lényegét 

meghatározni. A károkozó magatartás tudati oldala arra ad választ, hogy a magatartás szándékosnak 

vagy gondatlannak ítélhető-e meg. A szándékosság a jogellenes eredményre irányuló tudatos 

cselekményt jelent, a gondatlanság fennállásának meghatározása viszont a vétkesség és az 

elvárhatóság szempontjából vizsgálható: vétkesség esetén a károkozó személyéből fakadó mérce 

alapján, az elvárhatóság esetén pedig a társadalmi követelmények szemszögéből kerül 

meghatározásra, hogy adott helyzetben a cselekmény gondatlannak minősült-e. A vétkességi és 

elvárhatósági mérce megsértésének súlyos fokát jelenti, ha a károkozó szándékosan vagy e 

követelmények szempontjából súlyosan gondatlanul járt el, de enyhébb megítélésű, ha a magatartás 

megítélése gondatlan vagy enyhén gondatlan. A vizsgált jogi konstrukciók eltérő rendszert 

alkalmaznak, a német jog,906 a DCFR,907 az angol jog908 elvárhatósági, a svájci jog és a Szakértői 

Javaslat koncepciója vétkességi mércét. A felróhatóság akkor áll fenn, ha a károkozó nem úgy járt el, 

ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.909 

A tudati oldal a felelősség mértékét közvetlenül, illetve közvetve befolyásolhatja. A közvetlen 

hatásra elsőként a római jogi szisztéma említhető, ahol a megtérítési igény mértéke a károkozó 

vétkességének fokától függően változik, e konstrukcióra példa az osztrák jogban található.910 

További konstrukció a tudati oldal közvetlen hatására, ha annak enyhébb vagy súlyosabb 

megítélése a mérséklés során mint figyelembeveendő körülmény szerepel. A bíró széles mérlegelési 

jogosultságot élvez annak megállapításában, hogy a károkozó magatartásának súlya milyen 

terjedelmű kártérítést von maga után. A meglátás széles támogatottságot élvez, mind a jogtudomány 

(Eörsi Gyula,911 Petrik Ferenc912), mind a joggyakorlat területén.913 A külföldi jogrendszerekre való 

kitekintés során megállapítható, hogy több német szerző is a károkozó tudati oldalának 

„Verteilungsfunktion”-ja mellett érvelt. 914  Indokolásuk szerint a károkozó magatartás súlyának 

figyelembevétele a társadalmi elvárások megsértésének mérlegelését is magában rejti,915 emellett e 
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szempont latba vetését a német törvényjavaslat is kifejezetten előírja.916 A svájci jog és bírói 

gyakorlat főszabály szerint több más körülménnyel együtt értékeli a vétkesség fokát, de az kivételes 

esetben (például fiatalkorú esetén) önállóan is befolyásolhatja a megtérítési igény mértékét.917 

A közvetett befolyásolás lényege, hogy a tudati oldal minősége közvetlenül nem befolyásolja a 

kártérítési kötelezettség mértékét, azonban egyéb módon (például a méltányos elbírálás 

feltételeként) mégis hatással van annak meghatározására. Ilyen konstrukciók közül első 

lehetőségként említhető, ha a bíró az elvárhatósági mérce megsértésének súlyossági fokától függően 

szigorítja vagy enyhíti a károkozó felelősségét az okozatossági vonalon. A gondolat a jogirodalomban 

Szalma József munkáiban (a károkozó felelősségét – francia példa nyomán – okozati vonalon lehet 

mérsékelni, vagy adott esetben kiterjeszteni), 918  illetve Petrik Ferencnél jelenik meg, 919  de 

megtalálható Dernburg munkásságában is (súlyosabb megítélésű károkozásnál a bíró kötelezheti a 

károkozót távolabbi, okozati összefüggésében bizonytalanabb károk megtérítésére is).920 A megoldás 

a francia joggyakorlatban érvényesül, ahol szándékos károkozás esetén a bíró kiterjesztheti a 

károkozó felelősségét az okozati vonalon.921 

További megoldás a közvetett befolyásra, ha a magatartás tudati oldalának enyhébb vagy 

súlyosabb megítélése a kedvezmény igénybevételének feltételét jelenti: szándékosság és súlyos 

gondatlanság esetén a kedvezőbb elbírálás nem alkalmazható, így a károkozóra a főszabály 

vonatkozik, tehát a teljes kárt köteles megtéríteni. E konstrukció a hazai jogirodalomban Marton 

Géza munkáiban922 és a Szakértői Javaslat koncepciójában jelenik meg.923 Bizonytalan azonban, hogy 

a Ptk. 339. § (2) bekezdésének alkalmazásánál kizáró tényező lehet-e a vizsgált körülmény. A bírói 

gyakorlat feltételként szabná a tudati oldal megítélésének enyhe fokát,924 azonban a törvényhely 

megfogalmazása – „különös méltánylást érdemlő eset” – inkább vagyoni jellegű viszonyokra utal, 

melynek következtében a károkozó magatartás súlya nem képezhetné az alkalmazás feltételét.925 Ezt 

egy későbbi állásfoglalás is megerősíti: a szándékos elkövetés nem zárja ki a kedvezmény 

alkalmazását, csak „még kivételesebbé teszi” azt. 926  A külföldi jogrendszerek a méltányos 
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kedvezmények lehetőségét (normaszinten927 a német törvényjavaslat, a svájci jog és a DCFR, a bírói 

gyakorlat szintjén pedig a holland jog)928 a tudati oldal enyhe megítélésének követelményéhez kötik. 

A károkozó magatartás tudati oldalának felelősségmérséklő hatását azonban egyes szerzők 

kifejezetten ellenzik, meglátásuk szerint a károkozó vétkességének alacsony foka nem adhat 

elegendő legitimációt a teljes felelősség elvének a lerontására és a károsult tulajdoni integritásába 

történő beavatkozásra: „a tulajdonos még közérdekből sem köteles a kárt viselni, nemhogy egy 

magánszemély kisebb–nagyobb vétkére tekintettel”.929 Sólyom László szerint egy hasonló megoldás 

elmosná a határt a büntetőjogi és polgári jogi felelősség között, mely az említett jogágak eltérő 

funkcióját tekintve nem lehet kívánatos, de sérülne a tulajdon sérthetetlenségének, valamint az 

egyenlőség, egyenértékűség és jogegyenlőség elve is.930 

Javaslatom az utolsóként nevesített konstrukciót követi: a károkozó magatartás tudati 

oldalának enyhe megítélését feltételként szabnám a méltányossági klauzula alkalmazásához, 

gondossági mérceként pedig a társadalmi elvárásokat határoznám meg. Álláspontom szerint 

mindenképp szükséges a károkozó magatartás súlyának figyelembe vétele a mérséklés során, mivel 

így biztosítható a kártérítési szankció preventív jellegének érvényesülése. Indokoltnak tartom 

továbbá a tudati oldal megítélését a társadalmi elvárásokhoz kötni, mivel véleményem szerint nem 

mutatkozik társadalmi igény egy olyan károkozó kedvezményben részesítésére, aki szándékossága 

vagy súlyos gondatlansága révén az adott helyzetben meglévő társadalmi elvárásokat a legsúlyosabb 

mértékben szegte meg, ez jogpolitikailag – főleg egy vétlen károsulttal szemben – téves üzenetet 

közvetítene a jogalanyok felé. A szkepticizmusra reflektálva, a tulajdonhoz való jogot tiszteletben kell 

tartani, de ebben az esetben a tudati oldal minőségének figyelembe vételét elfogadhatónak tartom. 

A mérséklés a károkozó ellehetetlenítésének elkerülése céljából történik, a károkozó magatartásának 

súlya – habár közvetve hatása van a redukció mértékre – csak arra ad választ, tekinthető-e a 

károkozó érdemesnek a kedvezőbb elbírálásra, a tényleges mérséklés már más körülmények útján 

történik. Kevésbé tartom követendőnek azon szemléletet, melynél a tudati oldal minősége közvetlen 

kapcsolatba kerül a felelősség mértékének meghatározásával. Álláspontom szerint, ha a vagyoni 

jogsérelmet kompenzáló kártérítés mértékét a jogsértő magatartás szándékosságától vagy 

gondatlanságától tennénk függővé, akkor a deliktuális felelősség alapvető jellege változna meg, és 

értékrendje a büntetőjog irányába tolódna el, ezen a ponton támogatom a szkeptikus álláspontot. 

További feltételként kerül nevesítésre a károkozó gazdasági érdemessége: társadalmi 

szempontból csak akkor tekinthető igazságosnak egy méltányosságon alapuló kármegosztás, ha a 

károsult a károkozóval szemben jelentős vagyontöbblettel bír. A gondolatmenet alapja többrétű:  
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- egyrészt a polgári jog szabályozási tárgyát elsődlegesen a jogalanyok vagyoni viszonyai 

képezik (lehet egy károkozó a magatartásának megítélése szempontjából bármennyire is 

érdemes, ha hiányozik a méltányos elbírálás gazdasági feltétele), 

- másrészt a deliktuális jogviszony jellege, mely szerint a károsult érdeke mindig elsődleges, 

- harmadrészt a társadalmi érdekmérlegelésben figyelembe vételre kerül a károkozó és a 

károsult oldalán keletkezett érdeksérelem nagysága. Ennek mértéke a felek vagyonának 

nagyságától függ: nagyobb vagyon esetén a vagyoni érdeksérelem kisebbnek tekinthető 

(például egy multimilliomos autójában keletkezett egy 100 ezer forint értékű kár), míg a 

kisebb vagyon relatíve nagyobb érdeksérelemként fogható fel (például egy hiteleket 

törlesztő, minimálbért kereső személy bérlakásában keletkezett 100 ezer forint értékű kár). 

 

A szempontokat összegezve: a károsult érdekének elsődlegessége megkívánja, hogy 

mindaddig, míg érdeksérelme a károkozó érdeksérelmével szemben nagyobb vagy ugyanakkora, úgy 

a károsult érdekét kell előnyben részesíteni. Kivételesen azonban az érdeksérelmek aránytalansága 

legitimációt jelenthet a reparáció megfelelő korrigálására, ha az előbbi reláció a károkozó javára áll 

fent, tehát a megtérítési igény révén beálló vagyoni érdeksérelme jelentősen meghaladja a károsult 

vagyoni érdeksérelmét. Ebből fakadóan tehát nem tekinthető elégségesnek a Szakértői Javaslat 

megoldása, mely az előreláthatóság kedvezményéhez egyedül a károkozó vétkességének fokát teszi 

feltételül.931 E konstrukció nyomán a példában említett multimilliomost is kedvezményben lehetne 

részesíteni, ha az enyhén gondatlanul károsítana meg egy minimálbérből élő személyt. A 

jogirodalmat tekintve a meglátások eltérőek: a felek vagyoni viszonyainak, mint a méltányossági 

kármegosztás feltételeként történő alkalmazását Eörsi Gyula említi a Ptk. 339. § (2) bekezdésének 

elemzésekor,932 de megjelenik Marton Géza munkájában is („a kárt elszenvedett erősebb fél vagyoni 

megrendülés nélkül elbírja a kár terhét”).933 E körülmény megtalálható még a holland redukciós 

klauzulában (a teljes felelősség alkalmazása a „felek anyagi helyzete alapján nyilvánvalóan 

elfogadhatatlan eredményre vezetne”)934 és a holland bírói gyakorlatban is.935 A vagyoni viszonyok a 

források többségében azonban nemcsak feltételként, hanem figyelembeveendő körülményként is 

szerepelnek, általában csak a károkozó vagyoni helyzete kerül mérlegelésre.936 Javaslatomban a felek 

vagyoni viszonyai három ponton kerülnek előtérbe: elsőként a károkozó gazdasági érdemességének 
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vizsgálatánál, másodikként annak megállapításánál, hogy fennáll-e a klauzula alkalmazásának ultima 

ratio szükségessége, illetve harmadsorban a redukció mértékének korlátjánál. A kártérítés mértékét 

befolyásoló önállóan mérlegelendő körülményként a vizsgált szempont nem szerepel, a károsult 

jelentősen jobb vagyoni helyzete önmagában nem adhat okot a redukcióra, mivel ez összeférhetetlen 

lenne a deliktuális felelősség intézményével, torzulna a saját tettekért fennálló tulajdonosi 

felelősség937 (a több vagyon automatikusan kevesebb kártérítésre jogosít, míg a kevesebb vagyon 

révén automatikusan kevésbé lenne felelős a károkozó). Ez az elgondolás egyébként a svájci 

jogirodalomban is viták forrása.938 

 

(2) - (3) [A redukció célja] [A redukció mértéke] 

A redukció céljának és mértékének szabályozása a 1.1; 3.2; 3.3. pontokban ismertetett 

észrevételeken alapul. A redukció célja a károkozó gazdasági tönkretételének az elkerülése, viszont a 

teljes felelősségtől csak olyan mértékben indokolt eltérni, amely már elégséges a cél eléréséhez és 

nem jár a károsult gazdasági ellehetetlenülésével. 

 

(4) [A redukció során figyelembe vehető körülmények] 

A redukció folyamatára a nemzetközi példák több konstrukciót is kínálnak:939 a károkozó 

felelősségének meghatározott esetekre korlátozása (például a felelősség korlátozása a közvetlen 

károk megtérítésére),940 az általános redukciós klauzula (például Ptk. 339. § (2) bekezdése), az előző 

megoldások vegyítése (a német, svájci, holland és a DCFR redukciós klauzulái, melyek meghatározott 

feltételrendszer mellett teszik lehetővé a mérséklést), illetve meghatározott összeghatárú 

korlátozás.941 Javaslatom a vegyes megoldás mellett foglal állást: amellett, hogy meghatározott 

esetcsoportokra bontja a redukció folyamatát, kivételes jelleggel lehetőséget biztosít a bíró számára 

speciális élethelyzetek figyelembevételére. E körülmények tekintetében a joggyakorlat nagyszámú 

tényezőt nevesített, ezek egy része a méltányossági kármegosztásban már reprezentálásra került 

(például elvárhatóság megsértésének súlya, vagyoni helyzet, előreláthatóság), más részük 

alkalmazása mérlegelést igényel. Cél az, hogy a redukció folyamata tárgyilagos alapokon nyugodjon, 

meghatározott mértékek szerint történhessen, de emellett kivételesen a normatív jelleggel nem 

nevesített, speciális élethelyzetek figyelembevételére is lehetőséget kell biztosítani. A körülményeket 

a bíróság a cél elérése érdekében és az ahhoz szükséges mértékben, saját belátása szerinti 

sorrendben veheti figyelembe. 
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A meghatározott mértékekre vonatkozóan az alábbi három körülmény kerülhet nevesítésre: a 

kár elemei közül a tényleges kár megtérítésére kötelezés, az előrelátható felelősség és a 

következménykárok alóli mentesítés. Az említett körülmények hasonlósága, hogy valamennyi okozati 

vonalon befolyásolja a megtérítési igény mértékét: a tényleges kárra történő korlátozás 

horizontálisan (minőségi korlátozás), míg az előrelátható felelősség és következmény károk alóli 

mentesítés vertikálisan (mennyiségi korlátozás) redukál. Az előrelátható felelősség és a 

következménykárok alóli mentesítés közötti különbség az, hogy míg előzőnél az okozati károk közül a 

bekövetkezés valószínűsége a releváns, az utóbbinál a közvetlen kártól való okozati távoliság a fontos 

szempont. A vizsgált körülmények nevesítésének indoka, hogy okozati jellegük révén tárgyilagos 

kapcsolatban állnak a károkozással, illetve a káreredmény konkrétan meghatározható elemeit fogják 

át, így figyelembevételük növelheti a szankció preventív jellegét a jogbiztonság követelményének a 

tiszteletben tartása mellett. 

Az előrelátható felelősség kifejtésére a dolgozat 2.3. pontjában sor került, így jelen fejezetben 

az ott tett megállapítások újbóli ismertetésétől eltekintek.  

A következménykárok azon károkat jelentik, melyek a károkozó magatartás következtében 

bekövetkezett elsődleges káreredményhez időben később kapcsolódnak. Tágabb értelemben a 

következménykárok valamennyi, a tényleges kárral okozati kapcsolatban álló káreredményt felölelik 

(így például az elmaradt hasznot is), 942  szűkebb megfogalmazásban viszont csak azon károk 

tekinthetőek következménykárnak, melyek az elsődlegesen fellépő tényleges kár nyomán időben 

később fellépő tényleges kárként jelentkeznek. A következménykárok megítélésében a jogirodalom 

kevésbé elnéző: amennyiben a két káreredmény szerves kapcsolatban áll egymással, úgy a károkozó 

köteles ezeket is megtéríteni,943 azonban ha a két kár egymástól időben és térben elkülöníthető, az 

általános életkockázat révén a kárt a károsult köteles viselni.944 A német jogban az elmélet a 

Schutzweck der Norm teóriából vezethető le: egy kárért csak akkor lehet kártérítést követelni, ha az a 

megsértett norma hatálya alá tartozik,945 az előbbi példából kiindulva az általános felelősségi tételek 

nem vonatkoznak az általános életkockázatból eredő károkra. Azonban még a méltányossági klauzula 

kritikusai is a következménykárok figyelmen kívül hagyása mellett érveltek, ezt azonban az adekvát 

kauzalitási tan megreformálásával képzelték el, nem egy redukciós klauzula normaszintre emelése 

útján.946 Az előző példákkal szemben a svájci joggyakorlat a károkozó számára kedvezően ítéli meg az 
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eltávolodó kauzalitásból eredő bizonytalanságot, gyengébb okozati kapcsolat esetén a károkozó 

javára kell dönteni.947 

A tényleges kár megtérítésére kötelezés esetén a károkozó a redukció keretében mentesül az 

elmaradt haszon, az indokolt költség, illetve a nem vagyoni kártérítés (vagy a fájdalomdíj) 

megtérítése alól. A gondolat alapja, hogy a tényleges kár áll legközelebbi kapcsolatban a károkozó 

magatartással, és minden további kárelem ehhez kapcsolódik. 

A javaslatomban foglalt negyedik körülmény szerint a bíróság kivételesen figyelembe vehet 

normatív jelleggel nem szabályozott speciális élethelyzeteket is. A szabályozás az absztrakt klauzulák 

szabadságát idézi, és szellemi örököse a Ptk. 339. § (2) bekezdésének, azonban kivételes jellegével 

jelentősen leszűkíti a bíróság mozgásterét mind az alkalmazás szabadságában (csak egészen speciális 

élethelyzetek kerülhetnek figyelembevételre), mind az alkalmazás mértékében (a többi 

körülményhez képest csak kisegítő jelleggel veheti figyelembe a bíróság). A körülmény indoka az 

absztrakt klauzuláknál elmondottakhoz hasonló: egyrészt munkamegosztás keretében a jogalkotó 

biztosítja a bíróság számára azon lehetőséget, hogy törvényi felhatalmazás keretében finom hangolja 

a jogszabályokat, azokat a társadalom egészen speciális igényeihez igazítsa. Emellett biztosítja annak 

a lehetőségét is, hogyha a klauzulában nevesített előző feltételek figyelembevételével sem 

mérsékelhető a megtérítési kötelezettség oly mértékben, hogy a károkozó egzisztenciális 

ellehetetlenülését el lehessen kerülni, úgy a bíróság kivételesen további korrekciókat hajthasson 

végre. A megfogalmazás keretjellegű, tartalommal való kitöltését a bírói gyakorlat kapná feladatául. 

 

V. Zárógondolat 

 

Dolgozatomban kísérletet tettem a méltányossághoz kapcsolódó főkérdések megválaszolására, 

melyek révén az intézmény nagyobb koherenciával lenne beilleszthető a deliktuális felelősség 

rendszerébe. Kiindulópontként megvizsgáltam a méltányosság fogalmát, és a jogirodalmi 

állásfoglalásokat egybevetve a jelenséget mint cél, megjelenési forma és mint eszköz definiáltam: 

meglátásom szerint az intézmény lényege, hogy az adott esetben a társadalmi érdekmérlegelésnek 

megfelelő igazságos döntés születhessen. A dolgozat második részében igyekeztem választ adni arra 

a kérdésre, hogy szükséges-e a deliktuális felelősségben a teljes felelősség elvének lerontása a 

méltányosság alapján. A jelenséget támogatók és ellenzők érveit összevetve arra a megállapításra 

jutottam, hogy szükséges a jogi szabályozásban olyan kedvezményeket nevesíteni, melyek a teljes 

felelősség lerontása árán kivételes jelleggel lehetőséget biztosítanak arra, hogy elkerülhető legyen a 

károkozó szükségtelen gazdasági ellehetetlenítése. Dolgozatom zárásaként kritikai éllel vizsgáltam a 
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hatályos, illetve a 2009. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kiegészítve a Szakértői Javaslat 

koncepcionális kérdéseivel, és nevesítettem azokat a területeket, ahol álláspontom szerint szükséges 

lehet a változtatás. A jövőbeli szabályozásra vonatkozó elképzeléseimet de lege ferenda 

javaslatomban foglaltam össze: célom a hatályos rendelkezések egy olyan alternatívájának a 

megszerkesztése, mely elmozdítaná a méltányosságot a „lidércláng módjára imbolygó, rejtélyes és 

misztikus jelenség a magánjog világának ködbevesző perifériáin” megítélésről, és olyan 

jogintézményt szolgáltatna, mely amellett, hogy személy közelibbé teszi a felelősségi jogot, eredeti 

funkcióját betöltve lehetőséget ad a „megbotlott” károkozó tönkretételének az elkerüléséhez is. 

Remélem, hogy javaslatom és dolgozatom gondolatai konstruktív alapul szolgálhatnak a deliktuális 

felelősség méltányossági intézményének esetleges jövőbeli reformjához. 

A jövőt illetően meglátásom szerint indokolt lenne, hogy a javaslatomhoz hasonló jövőbeli 

szabályozás esetén megfelelő bírói gyakorlat töltse ki tartalommal a rendelkezéseket, kiemelve 

javaslatom 3. § (4) bekezdésének d) pontját: csak a joggyakorlat koherenciája és következetessége 

segítheti hozzá a rendelkezéseket a méltányos cél megvalósításához. 

Végezetül szeretném megköszönni az Olvasó figyelmét, és remélem, hogy a dolgozat fejezetein 

keresztül betekintést nyújthattam eme érdekes jogterület kérdései közé. 
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Szigeti Tamara 

A Jászkun Kerület bíráskodási gyakorlata a gyilkosságok vonatkozásában 1844-48 között 

 

Helyezés: III. díj (Magyar jogtörténet tagozat) 

Témavezető: Dr. Balogh Elemér, egyetemi tanár 

 

 „Ó Tiszatáj, sok egy ember szívének, 

hogy egybefogjon egyetlenegy ének.” 

(Bóka László: Ó Tiszatáj…) 

I. Történelmi háttér 

A Jászkun Kerület kiváltságos területnek számított, ezért erről szeretnék egy kisebb ismertetést adni 

elsőként. A Jászkun Kerületet más néven Hármas Kerületnek is hívták, mert magában foglalta a 

Jászságot, valamint a Nagykun és Kiskun Kerületeket. A jászokat és a kunokat még IV. Béla telepítette 

be erre a területre a katonaság megerősítése végett, ezért cserébe kiváltságokat adományozott 

nekik, amely a nemesekével volt szinte egyenrangú. Így a későbbi királyok948 szintén meghagyták 

nekik kiváltságaikat, hiszen az ő érdekük is ezt diktálta. Ez a magyarázata annak, hogy évszázadokon 

át fennmaradhatott önállóságuk és jogi státuszuk.949 

A Jászkunságot 1702-ben I. Lipót törvénytelenül950 eladta a Német Lovagrendnek, azonos 

státuszba helyezte az ország más területeivel. Ennek hatására egy mozgalom indult, hiszen csak 

területi összefogással volt esélyük a kiváltságok visszaszerzésére. Elfogadták az önkormányzatok 

irányítását, alávetették magukat az intézkedéseiknek, átvállalták az anyagi terheket. „Jól szervezett 
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 Ezt az adománylevélként kiállított adásvételi szerződést „Magyarország megkoronázott, az alkotmányra esküt 
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rabszolgáivá akar sűlyeszteni”. „És a törvények, a rendi alkotmány abszolút nem ismerésével annyira telítve van, 

hogy ma már higgadtan a lefolyt 200 esztendő ködén túl csak mosolyogni lehet felette. Igaz hogy 200 évvel 

ezelőtt meg könnyeket, vérkönnyeket sajtolt ki a haza minden igaz fiának szivéből.” – Kele J. 1903. 18.p. és 24. 

p. 



és irányított közösségek jöttek létre” pontosan meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel.951 E 

törekvésükben az ország rendjei is támogatták, melyet az 1715: 34. tc.-ben rögzítettek, s ezzel az 

eladást elzálogosításra módosították. 1745-ben Mária Terézia kiadta a jászkunok kilenc pontos 

privilégiumlevelét, amely többek között a következő kiváltságokat foglalta magában a később 

ismertetésre kerülő bírósági szervezethez kapcsolódó szabályozásokon túl, melyek minden lakosra 

egyenlően vonatkoztak: nem lehetett letartóztatni őket, a szabad embereket maguk közé lakosoknak 

befogadhatták, a római katolikus gyülekezetek maguk választhattak papot, valamint azt, hogy ha a 

vállalt összeget megfizetik, akkor a birtokukba kerülnek a helységek és a hozzájuk tartozó puszták.952 

Több, mint fél millió forintért váltották meg magukat a jobbágyi terhek alól. Az idáig tartó 

küzdelmüket nevezik a jászkunok redempciójának vagyis önmegváltakozásának, az ebben 

résztvevőket pedig redemptusoknak. A Jászkunság ezzel a cselekményével egyedülállót alkotott: 

visszaváltotta saját pénzén a kiváltságait, megszabadult földesurától.953 Mindezek eredményeképpen 

független élhették életüket, minden idegen befolyásolástól mentesen954, egy nyugodtabb időszak 

vette kezdetét. Ezek folyományaként az is megállapítható, hogy a szabadságharcig terjedő időszak 

alatt nem változott semmi a közigazgatásban. 

 

II. A bírósági szervezet felépítése 

 

Mint ahogy az ország egyik részén sem, itt sem valósult meg ebben a korszakban még a 

jogszolgáltatás és a közigazgatás szétválasztása. A Jászkun Kerület legfőbb bírája a nádor volt, aki 

rendeletekkel és leiratokkal kormányzott, de ténylegesen a kapitány állt a kerületek élén. A választott 

tisztségviselők mellett két táblabírót nevezett ki kerületenként a nádor. Az ülnökök számáról a 

közgyűlés határozott. „Állandóan alkalmaztak várnagyot, aki a jászberényi székház gondnoki teendőit 

ellátta, és 8 kerületi hajdút, akik a kerületi tisztviselőket segítették feladataik végrehajtásában.”955 A 

választott tisztségviselők szinte mindegyike a tanácsból vagy a külső tanács tagjai közül került ki. A 

legrangosabb a választott tisztségviselők közül a főbíró volt, hatalma kiterjedt a nemesekre is; 

választásában minden lakos részt vehetett, gyakorlatilag azonban ez a redemptusokra vonatkozott.956 

A főbíróval az élén a legközvetlenebb jogszolgáltatást a tanács végezte a településeken, mint 

tanácstörvényszék, amely legkevesebb 3 taggal működött. A főbíró segítői az erre kijelölt szenátorok 
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voltak. A nótáriusok írásba foglalták a vallomásokat és az ítéletet. A prókátorok közreműködése 1750 

után a fellebbezéseknél és a kerületi bíróságoknál terjedt el. A tanács elsőfolyamodásúként járt el a 

kihágásokban és a kisebb bűncselekményekben, az 1840:9. tc. szerint pedig másodfokon a rendőrbíró 

elől fellebbezett ügyekben. Jegyzőkönyvek tanúskodnak a tanács folyamatos bírósági működéséről. 

Azt viszont fontos megemlíteni, hogy jelentős volt a jogszolgáltatási feladatai között a „bűnügyek 

vizsgálatában való közreműködés”. Ide tartozott a helyi tanúk kihallgatása, melynek vizsgálati 

jegyzőkönyvei a particularis957 kerület kapitányához kerültek, aki a perbefogásról döntött, maga a 

perbefogás viszont a tiszti ügyész feladata volt. A nemesekre is kiterjedt a bíráskodási jogkör addig, 

míg a Jászkun Kerületben laktak, de „sem nemesi birtok, sem külön nemesi törvénykezés nem kapott 

helyet”. Ugyanakkor a büntető ügyek terén megfigyelhető egy kicsit „másabb” bánásmód, ugyanis 

addig nem voltak börtönbe vethetők, amíg be nem idézték és el nem marasztalták őket, 

perbehívásuk pedig a particularis kapitány feladata volt.958 

Másik bírói fórum a particularis kapitányi bíróságok voltak, amelyek 1850-ig vegyes 

folyamodásúként jártak el. Elnöke a particularis kerület kapitánya volt, tagjait pedig táblabírák és 

esküdtek alkották az adott kerületből. 1799-től az ítélethozatalhoz 4 tag jelenlétére volt szükség. A 

particularis kapitány feladata volt az előzetes bebörtönöztetés és a perbefogás elrendelése. 1834:10. 

tc. értelmében a kapitányi széket középfokon a főkapitányi szék váltotta fel, amelyen az általam 

kutatott gyilkossági perek is folytak. A Jászkun Kerület főkapitányi törvénykezése első folyamodású 

volt büntető ügyekben, polgári ügyekben pedig vegyes, de mindkét esetben ugyanaz a testület járt el. 

Elnöke a főkapitány volt, a helyettesítésére pedig az alkapitány volt hivatott. Fiskális terjesztette elő 

az ügyeket. 1836-tól a tanácsoknak két személyt kellett ide küldeniük, hogy a törvénykezési szak 

végéig jelen legyenek, és ha kell, felvilágosítást adjanak. A büntető törvényszéket mindhárom 

kerületben külön-külön tartották bíráskodási ciklusonként a 18. században criminalis sedria néven – 

ezek székhelyei Kunszentmártonon, Félegyházán illetve Jászberényben voltak -, majd a 19. században 

áttértek a magyar elnevezéseire (például többek között nevezték fenyítő törvényszéknek, főbenjáró 

törvényszéknek vagy rabokat ítélő törvényszéknek is).959 A bíráskodási ciklusonként való vándorlás 

indoka az volt, hogy „a bűnözők az előzetes és az ítéletben megszabott fogságukat a particularis 

kerület tömlöcében töltötték le”.960 1764-től magyar nyelven folynak a perek. 
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III. Alkalmazott jogforrások 

 

Országos szinten merev ragaszkodás volt megfigyelhető a Hármaskönyvhöz, csupán külföldi jog 

befogadásában mentünk el messzire961, majd a 18. század végén és a 19. század első felében született 

javaslat és tervezet is, amely nem kétséges, hogy hatással volt a magyar törvénykezésre, viszont 

tényleges jogforrássá nem váltak. A 18-19. század fordulóján Ulászló és Mátyás törvényeire is 

hivatkoztak.962 Kiváltságos kerület révén azonban a jászkunok a maguk alkotta jogot vették alapul, 

bár az országos törvények is szabályoztak bizonyos alapvető kérdéseket a kiváltságos kerületekre 

nézve. Ez volt igaz például a hajdúkra is. 

A bírósági ítéletekhez elsődleges jogforrásnak az 1745-ös kiváltságlevelet tekintették963, mely a 

Jászkun Kerület megszűnéséig használatban volt. Ez tartalmazta az ősi kiváltságokat. Ehhez társult 

egy 1751. október 5-én Bécsben kiadott rendtartás, amely Mária Terézia nevéhez fűződik, amelyet az 

országgyűlés is beiktatott a törvényei közé (25.tc.). Maga a reguláció tartalmaz egy bevezető részt és 

24 cikkelyt, amelyek az alapvető jogait rögzítik a jászkunoknak. Rendezte az adózások szabályait; a 

bírák hatáskörét, illetékességét és a fellebbviteli rendszert, valamint az egyes kerületek fő 

tisztségviselőit, kiemelve a főkapitány szerepkörét. Szabályozta még a telkek eladását, az adósság 

felvételének feltételét. Szólt továbbá többek között arról is, hogy a bűnügyi pereket a kerületek 

maguk ítélik meg, és hozzá a szükséges tömlöcöket is építtetniük kell illetve beszerezni a 

végrehajtáshoz szükséges eszközöket. 964  Viszont, ha kérik a kerületek, akkor vicekapitányt 

(helyettest) is kineveztet a király. Azonban fontos tény, hogy a jászkun autonómia alapjogai nem 

térnek ki a büntetési tételekre, a jogsértések fajtáira, hanem ezt a szabályozást a jászkun 

önkormányzat szervei alkották meg. 

A jászkun települések a szó szoros értelmében vett törvénykönyveket nem használtak büntető 

törvénykezéseik során, hanem az általuk alkotott „statutumaikra támaszkodtak a vétek 

megállapításakor és a büntetés kiszabásában”, noha ezeket nem gyűjtötték össze, hanem csak a 

testületi jegyzőkönyvekbe jegyezték le az éppen akkor hozott statutumokat. Ezeket a statutumokat 

szokásjog alapján fogadták el, 1799 után pedig a Hármas Kerület gyűlése által elfogadott, 13 

statutumból álló Jászkun Statutumhoz965 igazodtak, amelyre szükség volt, mert a Kerület „sajátos 
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viszonylatainak szabályozására az országos törvények nem feleltek meg”.966 „Pontjainak pontos 

értelmezése, következetes betartása hosszú időre összeolvasztotta és konzerválta a tételes jogot és a 

szokásjogot.”967 Ettől kezdve ez vált meghatározóvá a törvénykezésben, az országos jogot ugyanis 

csak abban az esetben alkalmazták, ha ez nem nyújtott szabályozást. A nádori statutum általánosan 

elfogadott volt minden fórumon.968 A Jászkun Statutumokból a következő statutumok rendelkeztek 

perjogról, illetve a büntetőperekről.969 Az első statutum a perlekedés rövidítéséről rendelkezett, mely 

a prókátorok terjengős beszédei ellen irányult, lényegében a perek formáit írta le. A második 

statutum szabályozza a tisztségviselők káromlásáért, a becstelenítésért és hamis vádért kiszabandó 

büntetések rendjét és mértékét. A harmadik statutum tulajdonképpen a prókátorok feletti 

ellenőrzést biztosítja, mivel erre más szerv akkor még nem létezett. A kilencedik a tanúk 

meghitelesítéséről rendelkezett, de csak általánosságokban fogalmazott, konkrétumok nélkül. A 

hatalmaskodásokról, a verésről és a személyes szabadság megsértéséről a tizenkettedikben 

rendelkeznek, az eskütételről pedig a tizenharmadikban, mely nélkül nem vették figyelembe a pert, 

mintha az le sem zajlott volna. 

 

IV. A perek 

 

1. A gyilkosságról általában 

 

Az emberölés elnevezéssel ebben a korban még nem illetett gyilkosság a legsúlyosabb 

bűncselekmények közé tartozott, melyet sokáig halálbüntetéssel sújtottak. Ebben az időben is 

gyilkosnak számított minden olyan ember, aki véget vetett egy másik ember életének valamilyen 

módon, történjen az szándékosan vagy gondatlanul. Jogi tárgynak – amely ekkor még ilyen 

elnevezéssel nem szerepelt – valószínűleg az emberi élet védelmét lehetett tekinteni, mint 

társadalmi érdeket és a közrend biztonságát. Sértettje a meggyilkolt személy volt. Maga a gyilkosság 

szót azonban a vizsgált periratokban vádként megjelölve nem mindig használják, inkább 

konkretizálják az adott esetre, a gyilkos megnevezés helyett előfordul például a „halált okozó” 

kifejezés is.970 Ebben a korban sok gyermekgyilkossal lehetett találkozni, akik vagy a már élő 
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gyermeket/csecsemőt ölték meg vagy pedig „gyanús gyermekvesztő”-ként kerültek a bíróság elé. 

Ennek társadalmi hátterében valószínűleg a korabeli erkölcsi felfogások álltak, pontosabban 

fogalmazva a paráznák és a hűtlenek megítélése a közfelfogásban, de természetesen előfordultak az 

ún. „történetes gyilkosok” is (és nemcsak a gyermekgyilkosságok körében), akik a mai értelemben 

vett gondatlanságuk miatt feleltek egy-egy személy haláláért. Ilyennek mondhatók a gázolásos 

halálokozások, valamint a fegyverrel elkövetett emberölések egy része is. A verekedéses halálesetek 

hol szándékosak, hol gondatlanok voltak, de az alkoholfogyasztás sokszor közrejátszott az események 

alakulásában, hiszen ezáltal sokkal indulatosabbakká, és kevésbé megfontoltakká váltak, nem 

gondolkodtak, csak cselekedtek. „Amikor egy-egy verekedésnek nagyobb számú résztvevője adódott, 

nehéz feladat volt annak kiderítése, hogy a halálos ütést, rúgást, stb. melyik szereplő mérte az 

áldozatra.”971 A mérgezéses gyilkosságokat szándékosan követték el és ezek általában férjek illetve 

feleségek ellen irányultak. A vizsgált időszakban egyetlen példát találtam egy boszorkánysággal 

összefüggő gyilkosságra, melynél a vád elnevezése az iratok alapján a babonás hitegetés és ámítás 

következtében halált okozás volt. Az alábbiakban pedig egy táblázat gondoskodik a gyilkosságok 

megoszlásának bemutatásáról a Jászkun Kerületekben, részben összefoglalva a fentebb 

említetteket.972 

 

2. A perek folyamata 
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Az eljárás a nyomozó, más néven az inquisitorius rendszer elvén épült fel. A polgári peres eljárásnál 

„jóval fejletlenebb” volt.973 

A perben szereplő feleket ugyanúgy, mint a polgári ügyekben, itt is felperesnek és alperesnek 

nevezték. A levéltári anyagokból kitűnik, hogy a felperest a tiszti ügyész testesítette meg a 

gyilkosságok esetében, míg az alperest az ekkor már általában előzetesen fogvatartott, valamint a 

hatóság által védelmére rendelt alügyész. 

A gyilkossági perek lezajlása folyamatának ábrázolásaként négy perszakaszt kell ismertetnem, 

amely természetesen a többi bűncselekmény esetében is alkalmazandó volt.974 

 

2.1. Előkészületi szakasz 

 

Az első az előkészületi szakasz volt, amely magában foglalta magának az eljárásnak a megindulását, a 

vizsgálatot és a tanúk kihallgatását. A gyanúsítottakat a kerületi kapitányok küldték a fenyítő 

törvényszék elé, mellyel párhuzamosan levélben a történet leírását is eljuttatták. Azt azonban meg 

kell jegyezni, hogy ez a táblázat csak egy általam választott csoportosítást mutat, hiszen az egyes 

megvalósuló magatartások elnevezései nagyon különbözőek voltak – mindig az adott esetre 

aktualizálva – és az általam vázolt időszakban összeszámlálva mintegy 30-félét lehet 

megkülönböztetni. Ezt próbáltam redukálni, de átfedések nélkül, ezért is mutathat egy kicsit 

„csalóka” képet, és inkább a szemléltetést hivatott szolgálni. leírását is eljuttatták. A kerületi 

kapitányok a településbeli igazmondó emberektől, pandúroktól stb. tudomásukra jutott esetek és 

egyes feljelentések alapján szereztek értesüléseket a gyilkosságokról és egyéb bűntettekről. Három 

ügycsoport vonatkozásában azonban nem volt hatásköre jászkunsági bíróságoknak: 

„- az egyházi bíróság elé utalt ügyek, 

 - a kerületeken kívül lakók ellen elkövetett bűnügyek és 

- a külső birtokokat érintő határperek” tekintetében.975 
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A gyanúsított és a tanúk előzetes kihallgatása törvényszéken kívül történt, de előbbinél hosszú 

ideig nem riadtak vissza a kínzások alkalmazásától sem a vallomások kicsikarása végett. A tanúkat 

szembesítették a gyanúsítottal és egymással is. Ez az előzetes tanúkihallgatás a terhelő tanúk 

gyűjtésére szolgált, az alperes kérelmére meghallgatott tanúk elmondásairól készült feljegyzéseket 

nem csatolták az iratokhoz, hanem azt csak a félnek és védőjének adták oda, amelyet majd csak a 

tárgyaláson mutattak be az alperes védelmére. Az adott város rendes seborvosa és a hatósági orvos e 

szakaszban végezte el a halott felboncolását, és közreműködésükkel vizsgálták meg a tett helyszínét 

is.976  E vizsgálatok, kihallgatások néhány napon belül befejeződtek. Ezek eredményeit szintén 

megküldték a fenyítő törvényszéknek a gyanúsítottak keresztleveleivel együtt, amely az 

azonosításukra szolgált. Erre elég hamar sor került a bűncselekmény tudomásra jutását követően. 

 

2.2. Törvényszék előtti eljárás 

 

Így jutottak el a gyanúsítottak a törvényszék előtti eljárás szakaszáig, amely a legfontosabb szerepet 

tölti be. A gyilkossággal gyanúsítottak közül majdnem mindegyik előzetes letartóztatásba helyezték, 

ahol éppen a fenyítő törvényszék összeült. Az eljárásnak ez a szakasza sommásan, azaz szóban vagy 

„ünnepélyesen”, azaz írásban történhetett. A súlyosabb bűncselekmények esetén az írásbeliség volt a 

jellemző forma. Ennek menete, formai megjelenése a korabeli polgári pereket követte. Elsőként a 

perfelvétel illetve a vádlevél benyújtása történt meg, ezzel került sor az adatok felvételére, az ügyész 

kereseti kérelmének és vádlott megjelenésének perjegyzőkönyvbe vételére az alperes védelmére 

rendelt alügyész bejegyzésével együtt. Az alügyész különböző alaki kifogásokkal próbálta az időt 

húzni, illetőleg a pozícióját erősíteni, de ez a kirendelt perbeli képviselőknél nem volt jellemző. Ők a 

szegényebb rétegekből származókat képviselték. Ezt követően az ügyész és az alügyész vitája az 

érdemi részhez ért, amely a pertárban zajlott le egymást felváltó feljegyzéseikkel.977 

 

2.2.1. Ügyész kontra alügyész 
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Az ügyész az esetek nagy részében a pallos általi halált kérte a vádlott ítéletéül, melyhez a törvényi 

alapot a Werbőczy Tripartituma és az 1723. évi 11. tc. szolgáltatták, mindig ezekre hivatkoztak. A 

Tripartitumban a következőket olvashatjuk: 

„ 5. § Továbbá: a kik atyafiaikat vagy vérrokonaikat a negyedik ízen belől meggyilkolják vagy 

megsebesitik. Nemkülönben az atya-, feleség- és férjgyilkosok…”978 

„…az ilyeneket csak főbenjáró itélettel kell sújtani és büntetni…”979 

„…főbenjáró itélet, a melyet a fentebb emlitett esetek okából és tekintetéből, világi személy 

ellen,…hoznak és akármi módon kimondanak; az ilyen elitélt és elmarasztalt embert nem csak 

minden ingó javaitól, fekvő jószágaitól és birtokjogaitól megfosztja, hanem a fejvesztést is maga 

után vonja.”980 

 

Az 1723-as törvény pedig a következőképpen szól: 

„1.§ Hogy az atyagyilkosokat, anyagyilkosokat, férjgyilkosokat, feleséggyilkosokat és 

gyermekgyilkosokat, 

2.§ A testvérek s vérrokonok megölőit,… 

7.§ A vérrokonság közelségének fokozatához, vagy a megöltek hivatalának minőségéhez képest 

sulyosbitással kimondandó főbenjáró büntetés alá kell vetni.”981 

 

Kivételt csak azok az esetek szolgáltattak, amikor már a kerületi kapitány által felküldött 

iratokból kiderült egyértelműen, hogy baleset volt esetlegesen a megtörtént cselekmény. A vád 

felépítése a következőképpen történt: elsőként röviden összefoglalta a történteket, majd a már 

beadott egyes iratokon ment végig, ezekre hivatkozott és próbálta alátámasztani meggyőződését, 

vádjának alapját. Ha nem volt elegendő bizonyítéka, akkor a per elhalasztását kérte a törvényszéktől, 

ez azonban csak ritkán fordult elő nagyobb volumenű és több vádlottat érintő esetekben. A tiszti 

ügyész ebben az időszakban Kálmán Sándor, Nemes Bozóky István, Horváth Pál és Kalmár József volt, 

melyek közül a legutóbbi személy ugyanúgy, mint Nemes Bozóky Sándor alügyészként is 

                                                           
978

 Tripartitum: I. rész 14. czím (Forrás: CJH) 
979

 Tripartitum: I. rész 15. czim (Forrás: CJH) 
980

 Tripartitum: II. rész folytatása 55. czim (Forrás:CJH) 
981

 1723. évi 11. tc. (Forrás: CJH) 



tevékenykedett. Az alügyész az ügyész egyes vádpontjaira reagálva építette fel a védelmét, minden 

apró részletre pontosan koncentrálva. Ilyen védekezés volt például Gyémánt Borbála cselekménye982 

esetén, akit azzal vádoltak, hogy gyermekét eldugta az ólban, a szalmában és ezáltal okozta annak 

halálát, mert megfázott. Ez esetben az alügyész (itt épp Kalmár József) azt hozta fel az asszony 

mentségéül, hogy gyakori a gyermekhalálozás, egyébként pedig szülés közben megeshetnek 

önkénytelen hibák, amelyek végzetesek is lehetnek. Leírta továbbá, hogy nem volt jelen a szülésnél 

egy bába sem, aki tudta volna, hogy mit kell tenni ilyen helyzetben, valamint a szemérem és a 

becsület a szabad elhatározásában – miszerint bent kellett volna megszülnie a gyermeket – 

meggyengítette, mivel olyan férfiak tartózkodtak bent a lakásban, akik előtt szégyellte az állapotát. 

Egy másik esetben Oláh Jánost983 azzal védte Kalmár József, hogy a lovas kocsival azért gázolta el a 

gyermeket, mert borosságából eredően vigyázatlan volt ugyan, de ő maga „nem kereste az alkalmat 

a részegségre”, valamint hogy kanyarodás közben történt az elütés és az utca közepén játszó 

gyermeket ezért sem vehette észre.984 

A vádló és a védelem képviselője viszonválaszokkal reagált a másik fél érveléseire. A felperes 

ügyész hozzácsatolta a perjegyzőkönyvhöz a még előkészületi szakaszból hozzá került iratokat, vagyis 

az alperes vallomását, a tanúvallomásokat és a látleletet is, az alügyész pedig a védelem által 

fontosnak tartott tanúk vallomásait. Ezeket a csatolt anyagokat a következőkben szeretném 

részletesebben bemutatni, mivel véleményem szerint az előkészületi szakban való tárgyalása jobban 

széttörte volna a perfolyamat menetét, valamint azért, mert a bizonyítás során jutnak 

érvényesülésre. 

 

2.2.2. A vádlott 

 

Az általam vizsgált időszakban a vádlottak általában a szegényebb társadalmi rétegekből származnak 

és csak elvétve akad közöttük nemes. Az egyik ügy vádlottjai között szerepelt ugyan két nemes is, 

nevezetesen Nemes Zarkótzi Ferencz és Nemes Szabó Korpa József, ám míg az előbbi molnárlegény 

volt, addig az utóbbi lakatos…985 Juhászok, gulyások, molnárlegények és napszámosok akadnak szép 

számmal közöttük, ők voltak a leggyakoribb elkövetők. Többségük 20-40 év közötti, de szinte minden 
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életkor szerepeltetve van. Egy-két kivétellel beismerték tetteiket, bár az a levéltári anyagokból nem 

tűnik ki, hogy önszántukból-e vagy kínzás hatására. Ugyanis a 18. század végétől nem alkalmazták a 

tortúrát a törvényszék előtti eljárásban, azonban az előkészítőben továbbra is megmaradt, ahol a 

brutalitást „semmi sem korlátozta”.986 A kivételek közül Vancsa Sámuelt987 lehet megemlíteni, aki 

hasba szúrta egy „asztalosi faragcsáló kés”-sel Fábián Lászlót, amely sérülésekbe belehalt később. Az 

alperes azonban „vakmerő tagadással szemtelenkedik”, és később sem vallotta be tettét, a 

törvényszék azonban így is „6 évi sanyarú rabságra” ítéli szokott böjtöléssel, vasban, közmunkában a 

Rabmunkáltató házánál. Az esetek egy részében a szerencsétlenséget azonban tudatlanságuk, külső 

körülmények vagy egyszerűen figyelmetlenségük okozta. Ez valósult meg például Borok Miklóssal988, 

akinek a kezében véletlenül sült el a puska, de előtte soha nem volt még a kezében ilyen, a meglőtt 

személy viszont értett hozzá és tudta is, hogy töltve van. Így fel is mentették a vád alól a fenyítő 

törvényszéken, csak a Hétszemélyes Főtörvényszék ítélte el 1 hónapi vasban, közmunkában, szokott 

böjtöléssel eltöltendő rabságra, valamint a vérdíj és egyéb költségek megfizetésére. Külső 

körülmények is közrejátszottak ifj. Szűts Sándor városi hadnagynál989, amikor egy kocsmai verekedést 

akart megszüntetni, de olyan szerencsétlenül vágott közéjük a fokossal, hogy Lakatos Jánost 

homlokon találta, akinek gyors sebgyógyulása következtében a gyulladás nem szívódott fel, hanem a 

tüdőre menve tüdővészt okozott, mely a halálához vezetett. Itt a törvényszék úgy vélekedett, hogy 

„Lakatos Jánoson ejtett sérelem csak távolról és egyszersmind feltételesen ’s így csupán történetesen 

halált okozónak” tekinthető. A vádlottaktól a vallomástétel során a történet elmesélésén kívül 

kérdezték még többek között, hogy milyen vallásúak, házasok-e, mi a foglalkozásuk, milyen vagyonuk 

van, voltak-e már büntetve vagy fogva. Az 1791:42. tc. rendelkezett a kínvallatásról: „A kinzó 

vallatások annálfogva, mivel az igazság kikutatására alkalmas és megfelelő eszközt nem nyujtanak, 

hanem inkább büntetés számba mennek, addig, mig a büntető eljárásra nézve országgyülésileg más 

intézkedés nem tétetik, egyszerűen tiltva lesznek.” 

 

2.2.3. A tanúk 
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A tanúk között szintén sokféle ember található. Azt azonban meg lehetett figyelni, hogy amilyen 

vallású volt a vádlott, olyanok voltak általában a tanúk is, de ez lehet, hogy csak az azonos vagy közel 

azonos lakóhely miatt volt jellemző. Itt is találhatunk birtokost és birtok nélkülit, és természetesen 

szinte mindenféle korosztályt. Volt, hogy tanúként meghallgattak egy 10 éves gyermeket, de volt 

példa 64 éves tanúra is, ám egy ilyen személyt egy védő figyelmen kívül akart hagyatni, mert 

meghaladta a „tanútehetőségre törvényesen megkívánható kort”990. Itt is az életkoruk, vallásuk és 

családi állapotuk megjelölése után válaszolhattak „letett hitük” alapján (ugyanis őket megeskették 

vallomástételük előtt) az előre meghatározott kérdésekre. Általában ugyanazt a két-három kérdést 

tették fel mindegyikőjüknek, a végén pedig megkérdezték tőlük, hogy tudnak-e valakit tanúként 

megnevezni. A tanúk között többen voltak azok, akik a vád bizonyítását támasztották alá. 

 

2.2.4. Orvosi látlelet 

 

Az orvosi látleleteket – mint azt fentebb már említettem – a városi rendes seborvos és egy hatósági 

orvos készítette el az elhunytakról. 1769-ben alkalmaztak először kerületi orvost, aki a helyszíni 

vizsgálat után utasításokat adott a gyógyítás módjaira a helyi borbélynak, ellenőrizte a bábákat 

valamint szakkönyvek és eszközök beszerzéséről gondoskodott. 991  Hatóságokhoz intézett 

jelentéseikben elsőként pontos leírást adtak a külső testfelületről, majd felboncolták a holttestet és 

pontokba szedve aprólékos feljegyzéseket készítettek. A látleletet egy vélemény egészítette ki, 

amelyben az orvosok kifejtették, hogy a halál miért következhetett be, mi lehetett az oka. 

Az itt kifejtett beadványok nagy jelentőségűek voltak az ítélet meghozatalában, hiszen a védők 

és a vádlók is ezek alapján építették fel kérelmeiket, a másik félre tett reagálásaikat, hivatkoztak 

rájuk. Amikor azonban már nem volt több tény, amit fel lehetett tárni, akkor került sor az ítélet 

kihirdetésére. Ez előtt azonban az ítéletet hozó törvényszék előtt a jegyző előadta az adott pert, mert 

összetétele gyakran változott. Az ítélet kihirdetésén személyesen kellett megjelennie a vádlottnak. 

 

2.3. Perorvoslati szak 
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A fenyítő törvényszéken hozott ítélet ellen fellebbezésre volt lehetőség, ez jelentette a peres eljárás 

harmadik szakaszának kezdetét, melynek neve perorvoslati szak volt. Ez tartalmazta még a perújítás 

lehetőségét is, amelynek ugyanazt a két formáját alkalmazták, mint a polgári eljárásokban (név 

szerint a novum simplex és a novum cum gratia). A jászkun kerületi fenyítő törvényszékről egyenesen 

a Nádori Főtörvényszékhez illetve 1848-tól a Hétszemélyes Főtörvényszékhez lehetett fellebbezni, ez 

volt az utolsó szint. Ide vagy a védő vagy a vádló adta be kérelmét, kifogásolva a főkapitányi 

törvényszéken hozott ítéletet. Ez az ítélkezési fórum csak a felterjesztett iratok alapján hozta meg 

helybenhagyó vagy módosító döntéseit. Ezeket a procuratorián hirdették ki, ha nem halálbüntetésről 

szólt. Ha ez utóbbiról, akkor az iratokat kegyelmi úton a magyar királyi kancelláriához kellett küldeni 

(ami elméletileg az uralkodó elé küldést jelentette). A kancellária ebben a tekintetben vagy 

jóváhagyta a kérelmet vagy elutasította, amelyet a király saját kezűleg ellenjegyzett. Magáért a 

kérelemért az elítélt is folyamodhatott levélben, sőt volt, hogy éltek is ezzel a lehetőséggel. A 

döntések után pedig visszaküldték a fenyítő törvényszékre az iratokat.992 

 

2.4. Végrehajtás 

 

Az elítélt előtt került sor az ítélet kihirdetésére ismét, mellyel kezdetét vette az utolsó perszak, vagyis 

a végrehajtás. Az ítéletek nagyon változatosak, még ha csak a gyilkosságokat is vizsgáljuk. Ugyanakkor 

fontos iránymutatásul is szolgál a korabeli gyakorlathoz, ezért tárgyalom itt ennek ismertetését. 

Gyilkosságért általában a súlyosság/vétkesség megítélésétől függően minimum 1 hónapnyi 

szabadságvesztést (legalábbis ebben az 5 évben ilyeneket szabtak ki), maximum pedig halálbüntetést 

kaptak, ez utóbbi azonban csak egyszer fordult elő a vizsgált 5 évben úgy, hogy azt végre is hajtsák, 

mert általában királyi kegyelemben részesültek. Ez áll szemben egy fél évszázaddal korábbi 

joggyakorlattal, ahol ugyanis „szándékos gyújtogatásért, emberölésért, vérfertőzésért, 

rablógyilkosságért a rendes büntetés halál volt”, amit elő is írtak a törvényszékek, a nádori fórum 

pedig jóváhagyta.993 Ezen egy halálra ítélést pedig 1846-ban hozta meg a fenyítő törvényszék Hangya 

Terenyi Ferenczcel994 szemben, aki megölte édesanyját. A leírások szerint 1846 augusztusában a 

Jászberényben lakó 32 éves vádlott borosan, de játszott részegséggel ment haza, veszekedni kezdett 

édesanyjával, majd pedig verni, végül fojtogatni kezdte, amíg meg nem halt. Felesége félt tőle, ezért 

segített neki. Zsákba tették és a folyóba dobták, de az fennmaradt a vízen, így találták meg. A 
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feleségnek pedig lelkiismeret furdalása támadt, ezért elmondta családjának, akik tanácsára jelentette 

az illetékes elöljáróságnak. A feleség elmondása szerint mindig azon mesterkedett, hogy hogyan 

veszítse el az anyját, valamint azt is elárulta, hogy férje ölte meg a két testvérét is. A férj először 

tagadta, majd beismerte tettét. A fenyítő törvényszék pallos általi halálra ítélte, majd az alügyész 

benyújtotta a fellebbezést a Nádori Főtörvényszékre, amely helyben hagyta az ítéletet és a király is 

elutasította a kegyelmi kérvényt. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekkel Vágó Ignácz jász 

kapitányt bízták meg. A halálbüntetés kihirdetése után az elítélt a siralomházba került, majd a 

hatósági kiküldöttek jelenlétében harmadnapon végezték ki a vesztőhelyen. A pallos mellett a másik 

kivégzési eszköz az akasztófa volt, mert a többi kínzással járó halálnemet a 18. század végén 

megszüntették.995 

A szabadságvesztés büntetések vagy az előzetes fogva tartástól kezdődtek vagy a jogerős ítélet 

napjától, amely a perek hosszúsága miatt nagyon megnövelhette az időtartamot. Ezért volt az, hogy 

amelyek a gyilkosságok közül is enyhébb megítélés alá estek, például hibájukon kívül következett be a 

halál, volt, hogy csak az addigi előzetesben töltött idejüket elfogadták szabadságvesztésként és 

többet nem róttak ki rájuk az ítélet kihirdetésekor. „Pauler Tivadar szerint a hatályos törvények nem 

tartalmaztak szabályt a szabadságvesztés időtartamára és számítására vonatkozóan sem.”996 A 

börtönök nagyon költségesek voltak, és elterjedésük leginkább a városokban volt tapasztalható.997 

Talán ennek is köszönhető, hogy nem nagy intervallumokat szabtak ki büntetés gyanánt. A levéltári 

anyagokból kitűnik az is, hogy hol fogságnak, hol pedig rabságnak hívták a szabadságvesztést. A bírák 

a büntetés nemén kívül meghatározták a végrehajtási körülményeket is. Így a büntetésüket a 

súlyosabb bűncselekmények esetén közmunkával, böjttel és vasban kellett letölteniük. A 

közmunkáltatásról már az 1787-ben is rendelkeztek a Josephinában.998 Böjtöt vagy heti egy napban – 

amit szokott böjtnek is neveztek – vagy heti két napban jelölték meg. Ez arra szolgált, hogy Isten előtt 

is vezekeljenek tetteikért. A vasban való raboskodásnak két célja volt: megakadályozta, hogy 

megszökjenek a rabok, valamint megszégyenítésre is szolgált a szállításuk során. A II. József –féle 

kódexben még azt is meghatározták, hogy mely esetekben kell leláncolni és ezzel mozgásképtelenné 

tenni az elítéltet.999 

Ezek mellett ki kellett fizetniük az elhunyt vérdíját, a tanúk napidíját és a saját rabtartási 

költségeiket, melyek mellékbüntetésként funkcionáltak, vagyis az adott ügy alapján döntöttek 

elrendeléséről. Ezek kifizetéséről ezután a nyugtákat hozzácsatolták a perjegyzőkönyvhöz. Az ítéletek 

                                                           
995

 Bónis – Degré – Varga 1996. 184-185. pp. 
996

 Bató Sz. 2002. 14. p. 
997

 Mezey B. 2007. 306-307. pp. 
998

 Bató Sz. 2002: 18. p. 
999

 Bató Sz. 2002: 20-21. pp. 



végrehajtásához minden esetben készült egy orvosi „bizonyítvány” is a raboskodó „testi állapotjá”-

ról, hogy a testi büntetéseket is ki tudja-e állni. 

 

V. Más bűncselekményekhez való viszonya 
 
A korszak vizsgálása során sokféle bűncselekménnyel találkoztam, ezeknek is a legkülönfélébb 

variációival, akár egy gyilkossággal is párba állítva. A leggyakrabban előfordulók ezek közül a 

különféle tolvajlások és az orgazdaság volt. De jelentősek voltak még vádként a néha káromkodással 

is együtt megállapított hatalmaskodások, verekedések, vérengzések. Ez utóbbi kettő sokszor állt fenn 

egymás mellett vádként az alperes(ek) ellen. Jelentéseik körülbelül a testi sértéseknek feleltek meg, 

mind a szándékos, mind a gondatlan testi változatának, de nem lehet egyikbe sem bekategorizálni 

teljesen, a vérengzésnél és a verekedésnél is vannak kivételek, amelyek eltérnek a többségi 

gyakorlattól. Vérengzésnek nevezték például a következő cselekményt is: Kovács József búzáját Deák 

Mihály kezdte el őrölni, ám ezt Kovács szóvá tette. Emiatt csattant fel Deák és Istenkáromlások 

közepette összekarmolászta Kovácsot.1000 Ilyen minősítés alatt szerepelt azonban az olyan cselekedet 

is, amikor a sértett életét csak a gondos orvosi segítség mentette meg vagy a szomszédok 

közbelépése.1001 Ide tartozott még az is, ha egy bottal valakit fejen vágtak, vagy ha hosszabb ideig 

gyógyuló sérüléseket okoztak a sértetteknek.1002 

Így az a következtetés vonható le az előbbiek ismeretében, hogy nem volt pontosan 

körülhatárolva, hogy mely esetek tartoztak ide, hiszen előfordulnak jelentéktelenebb és súlyosabb 

sérüléssel járó esetek is ilyen minősítés alatt. Arra viszont nem találtam információt a periratokban, 

hogy a szándékot vizsgálták-e, egy-két orvosi véleményben volt olyan utalás, hogy az elkövető 

szándéka szerintük mire irányulhatott.1003 Verekedésnek minősült a pálcával való verés valamint 

hatalmaskodás mellett is ezt állapították meg, amikor Csizmadia József a károsult asszonyokat 
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kegyetlenül agyba-főbe verte és megrugdosta, mert tyúklopással vádolták őt.1004 Ugyanakkor ilyen 

minősítés alá esett az az eset is, amikor Kemény Mártont úgy megverték, hogy három és fél hét alatt 

gyógyult csak meg.1005 

Az elmondottakhoz kapcsolódóan meg kell említeni, hogy más elnevezéssel ugyan, de az 

előbbiekkel szorosan összefüggő minősítéseket is lehet találni a periratokban. A cselekménynek egy 

pontosabb elnevezését használja például az egyik perirat, amikor László István faragó inast csonkítás 

vádjával állították a törvényszék elé, mert munka közben véletlenül leejtett egy lécet a létrán állva 

oly szerencsétlen módon, hogy az alatta dolgozó inas megvakult miatta. Mivel azonban vallomásában 

is hangsúlyozta a véletlenszerűséget, így a költségek és a szenvedés díjának megfizetésére 

kötelezték.1006 Egy másik személyt, mint huzakodót és civakodót büntették meg, amiért egy férfit 

olyan erősen fogva ültetett le, hogy kificamodott a karja. 1007  Találunk még példákat 

kegyetlenkedésre, kegyetlen vérengzésre, kegyetlen verekedőre, vérengző garázdára és gyanús 

erőszakos megtámadás miatt elítélt személyre is.1008 A kegyetlen jelzőt általában akkor használták a 

minősítésben, amikor a cselekmény odáig terjedt, hogy a már földön fekvőt is rúgták, ütötték, ahol 

érték, vagy valamilyen szúróeszközt is igénybe vettek.1009 

Összességében véve az ismertetett minősítésekről elmondható, hogy vannak olyanok, amelyek 

közel állnak a gyilkosságok kísérletéhez, mint például a már fentebb említett olyan esetek, amikor 

csak az orvosokon vagy az áldozat segítségére sietőkön múlt, hogy nem halállal végződött egy 

bűncselekmény. 

A büntetési tételek ezen cselekmények ítéleteiben szintén változatos képet mutatnak. A 

vérengzésért általában súlyosabb büntetés járt, mint verekedésért, de voltak olyan esetek, amikor 

hasonlóan büntették a két bűncselekményt. Az általam vizsgált periratok esetében vérengzésért a 

legnagyobb büntetés egy évi fogság volt vasban, közmunkával és szokott böjttel, a legkevesebb pedig 

2 heti áristom volt, valamint minden esetben kötelezték őket az orvosi költségek és a szenvedés 
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díjának megtérítésére, illetve, ha volt, akkor a tanúk napi díjának megfizetésére.1010 Verekedésért 

általában kétheti áristom és a költségek megfizetése volt a kiszabott büntetés, csak a vérengzéssel 

együtt megállapítva volt 2-3 hónapi fogságra ítélés.1011 

 

VI. Tervezetek és javaslatok a 18-19. században 

 

„A magyar jog történetében többízben felmerült annak szükségessége, hogy rendszerbe foglalják, 

rendezzék a magyar büntetőjogot.” Egyre nagyobb igény mutatkozott a feudális viszonyokon nyugvó 

jogszabályok megváltoztatására és a partikuláris joggyakorlat megszüntetésére a 18. század 

közepétől.1012 A bécsi udvar is támogatta a magyar jogrendszer fejlesztését célzó próbálkozásokat1013 

Több törekvés és kísérlet is napvilágot látott, melyek egy része meghatározóvá vált a későbbiek 

folyamán. Négy ilyen munkafolyamat eredményére szeretnék kitérni a gyilkosságok illetve a 

büntetéskiszabás vonatkozásában, melyek hatással lehetettek a korabeli jogalkalmazásra attól 

függetlenül, hogy egyik sem vált törvénnyé. 

Azonban itt szeretném megjegyezni, hogy ezen törekvések ismertetése későbbi kutatásaim 

alapjául kíván szolgálni, hogy ezek mennyiben jelentek meg a kiváltságos kerület joggyakorlatában, 

hatással voltak-e egyes rendelkezései az eljárások menetére, illetőleg az ítéletek meghozatalára. Így 

jelen fejezet inkább tájékoztatási célt szolgál az olvasók számára, és megteremti az összehasonlítások 

lehetőségét, nyitott kérdések felvetését, melyek gondolkodásra késztethetnek bennünket a már 

elhangzottakkal összevetve. 

 

1. Az 1712-es Bencsik-féle javaslat 

 

                                                           
1010

 JNSZML: 1844-ből ifj. Elek Sándor esete, akit 1 évi fogságra ítéltek, valamint 1845-ből Csobán Gáspár és 

Csobán Jakab esete, akiket verekedésért és kegyetlen vérengzésért együtt, fejenként kétheti áristomra ítéltek. – 

raktári szám:211., 34. fűzet, 1. kötet, ill. 213., 34. fűzet, 3. kötet 

1011
 JNSZML: 1844-ben Kasznár Kovács József és Jámbor István egyenként negyedévi rabságot kapott szokott 

böjttel, közmunkával, mert nemcsak verekedtek, hanem egy vasvillával úgy átszúrta az áldozat kezét, hogy az 

örökre nyomorult maradt. – rakt. szám:213., 34. fűzet, 3. kötet 

1012
 Hajdu L. 1971. 23-24. pp. 

1013
 Balogh 1997. 470. p. 



1712-ben a Diéta azzal bízott meg egy bizottságot, hogy alkossa meg egy büntetőjogi kódexnek a 

tervezetét, amelyet később az országgyűlés el is fogadott, ám a becikkelyezésre nem került sor. 

Ennek kidolgozásában vett részt Bencsik Mihály országgyűlési követ is, akiről később a nevét kapta. A 

javaslat első része az eljárásjogi szabályokat rögzíti. Ebben esik szó többek között a tortúra 

alkalmazásának lehetőségeiről és az ítélet végrehajtásáról, rendelkezik a fellebbezésről és a 

perújításról.1014 

Anyagi jogi része tartalmazza, hogy a rendes büntetés a halálbüntetés volt, amelyek közül 

elismerte az akasztást, a lefejezést, a tűzhalált és a kerékbetörést is. A javaslat „legkimunkáltabb és 

dogmatikailag legérettebb fejezete az emberölés szabályozása”. Szabályozta ezen belül a szándékos 

és a gondatlan elkövetést valamint meghatározta, hogy hogyan büntetendő az, ha véletlenül illetve 

jogos védelemből okozta a halált vagy pedig csak testi sértésre irányuló szándéka terjedt ki a halál 

bekövetkezésére. Ezen körülmények alapján lehetett a büntetésük halál, szabadságvesztés illetve 

egyes esetekben büntetlenséget élvezhettek. De halálbüntetés járt a rablóknak, visszaeső 

házasságtörőknek, a természet elleni fajtalanságot elkövetőknek, a nyilvános gyújtogatóknak 

valamint a magzatelhajtóknak és a gyermekkitételt elkövetőknek egyes esetekben.1015 

 

2. Az 1795-ös tervezet 

 

Az 1791:67. tc.-kel létrehozott Deputatio Juridica1016 készítette el az 1795-ös tervezetet, amelyet már 

áthatott a felvilágosodás szelleme, nagy hatást gyakorolt rá. A tervezet a II. Részben tárgyalta a 

„bűntettek törvényi tényállásait, elkövetési magatartásait, valamint büntetési tételeit”. Ez a rész a 

polgárok élete és testi épsége elleni büntettek között szabályozta az emberölést, melynek minősített 

eseteit önálló elnevezés alatt tárgyalta.1017 Meghatározta, hogy a cselekmény megítéléséhez milyen 

fontosabb szabályokat kell figyelembe venni. A szülőgyilkosságok és egyéb, a vérségi jogokat sértő 

emberölések esetében pontosan meghatározták az elkövetők körét. Emellett rendelkezett a 

vérrokonok és sógorok közötti emberölésekről is, valamint az örökbefogadotti, a mostohaviszony és a 

gyámolti viszony fennállása alatti elkövetésekről is. 
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A tervezet védeni kívánja a leányanyákat, hogy ezáltal elkerülhetők illetve csökkenthetők 

legyenek a csecsemőgyilkosságok, nagy hangsúlyt fektetnek ennek szabályozására. E tekintetben 

nagy előrelépés tapasztalható a feudális viszonyokhoz képest. Itt kerül szabályozásra, hogy az ilyen 

bűncselekmények egyes körülményei hogyan számítandók be a büntetés kiszabása tekintetében. 

Kiemeli, hogy az „anyai kötelesség gonosz szándékú elmulasztása is” ilyen bűntettnek minősül. A 

csecsemők kitételét elkövetőkkel szemben szintén felvilágosult szellemben szabályozódik büntetésük 

és reformtörekvéseket is megfogalmaznak ennek megelőzése érdekében. Csecsemőkitételt e 

tervezet szerint az követi el, aki az élő csecsemőt olyan életkorban teszi ki, amikor még nem képes a 

saját életét oltalmazni, amellyel a csecsemő halála a célja. A tervezet itt tárgyalja a párbajt és az 

öngyilkosságot is. Reviczky szerint a törvényhozónak legfőképpen az előbbi megelőzésére kell 

törekedni. Az öngyilkosság esetében pedig elvetették a középkorban használt büntetéseket, melyek a 

szenvedő családtagokat sújtották; Sonnenfels szerint csak az ép elmével elkövetett öngyilkosságot 

kell büntetni. Ilyennek tekinti a megszégyenítő büntetést, az egyházi temetés megtagadását valamint 

a vagyon egy részének megtagadását. A méregkeveréssel halált okozók cselekményét szintén itt 

szabályozzák.1018 Bérgyilkosság – más megbízásából, bér fejében elkövetett emberölés – esetén 

szintén részletesen kifejti a minősítés szempontjait, valamint a haszonszerzési céllal elkövetett 

emberölés azaz a rablógyilkosság esetében is.1019 

 

3. Az 1830-as tervezet1020 

 

Az 1827:8. tc.-kel állította fel az országgyűlés azt a bizottságot, amelynek feladata az 1795-ös 

tervezetnek a kor követelményeihez való igazítása volt. Kisebb változtatásokkal a végső tervezetet 

1830-ban sikerült elfogadni, mely majd csak 1832-ban került az országgyűlés elé, de törvény nem jött 

létre belőle.1021 Az alaki jogi része nagy hangsúlyt fektet a vallomásra valamint meghatározza, hogy 

kik tanúskodhatnak és melyek számítanak teljes értékű tanúvallomásnak. Rögzíti, hogy tilos a tortúra 

alkalmazása, a bíróságok nem alkalmazhatnak kényszerítő eszközt a tények kiderítésére.1022 

Az emberölést itt is részletesen szabályozták az anyagi jogi részben. Rendelkezik a 

szándékosság és a gondatlanság eseteiről, valamint a jogos védelem és a csoportos elkövetés esetén 

kiszabandó büntetésről. „Az emberölés büntetése kard általi halál” volt, de szakított a minősített 

halálbüntetésekkel, amely előrelépést jelentett a korábbiakhoz képest. Ugyanúgy, mint az 1795-ös 
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tervezet, önálló tényállásként rendelkezett a csecsemőgyilkosságokról. Azt a tettestársat súlyosabban 

bünteti, aki a gyermek apja vagy a nő szülei. 

A tervezetben helyet kapott még egy kihágásokról szóló rész valamint a törvényszéki orvosi 

vizsgálat szabályozása.1023 

 

4. Az 1843-as javaslat 

 

Az 1839-40-es országgyűlésen három választmányt hoztak létre, amelyből egyiknek a feladata egy 

„célszerű büntető- és javító börtönrendszer tervének kidolgozása” volt az addig e területen uralkodó 

zűrzavar megszüntetésére. Ebben az időben ugyanis az ugyanolyan súlyosságú bűnökért a különböző 

bíróságok eltérő büntetéseket szabtak ki.1024 Így született meg a liberálisok és a konzervatívok közötti 

nagy viták árán 1843-ban az a tervezet, mely az országgyűlés elé kerülhetett javaslatként. A 

büntetéskiszabás tekintetében a következő szabályozást tartalmazta: eltörölte a halálbüntetést, a 

testfenyítő és becstelenítő büntetéseket, legsúlyosabb büntetésként az életfogytig tartó 

szabadságvesztést jelölte meg – meghatározva alkalmazásának eseteit –, korlátozta a kegyelmezési 

jogot, meghatározta az elévülési időket… „A bűncselekmények meghatározásánál, a büntetés 

maximumának és esetleges fokozatainak kiválasztásánál Deákék tervezetében […] általában a 

humanizmus és egyfajta felvilágosult szemlélet érvényesült.”1025 

A gyilkosság vagy orgyilkosság kategóriájába sorolta azokat a cselekményeket is, amelyeknél 

eredetileg nem volt meg az emberölés szándéka, sőt az áldozat életét nem is közvetlenül az 

elítélendő személy vette el. Hivatalból üldözendőnek tekint minden olyan ügyet, amelynél előfordul 

halál. Ezek mellett a mellékbüntetéseket is szigorúbban kívánja alkalmazni ilyen esetekben. A 

meggyilkolt rokonainak pedig pénzbeli kártérítést is megítéltetett volna, melynek maximális összegét 

húszezer forintban határozták meg. Nem minősítette bűncselekménynek, ha a társadalom védelme 

érdekében hivatalos személyek követnek el emberölést.1026 

A rendszeres bizottságok által létrehozott tervezetek, javaslatok hatalmas fejlődést mutatnak a 

feudális viszonyokhoz képest. A bíróságok gyakran fordultak ezekhez quasi jogforrásként, ítéleteik 

indokolásául alapul szolgált.1027 A közvélemény felé pedig a különböző sajtótermékekből áramlottak 

az információk az aktuális tervezetekről, amelyek nem maradtak hozzászólások nélkül. A lapokkal 
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levelező olvasók megírták a környékükön tapasztalt cselekményeket, amelyek egyes büntetések 

végrehajtásával voltak kapcsolatosak. A közvélemény ugyanolyan megosztott volt például a 

halálbüntetés kapcsán, mint napjainkban. Közéleti szereplők a lapokban is közzétették nézeteiket az 

egyes büntetőjogi reformtörekvések vonatkozásában.1028 

 

VII. Néhány érdekesebb jogeset 
 
A következőkben három jogesetet szeretnék ismertetni, melyek szemléltetésül szolgálnak ahhoz, 

hogy pontosabb képet kaphassunk arról, milyen gyilkosságokért szabtak ki büntetéseket a vizsgált 

korszakban. 

 

1. Gyanús gyermekgyilkos1029 

 

Ez az eset 1844 tavaszán került a kunszentmártoni Fenyítő Törvényszék elé, melynek alperese özv. 

Gelei Sámuelné Sallai Sára volt. A periratok szerint volt egy három éves kislánya özv. Gelei 

Sámuelnénak, amikor elvesztette férjét. Második házasságkötésekor már héthetes volt az új férjétől 

származó gyermek, aki sokat sírt (tanúk elmondása szerint azért, mert nem gondoskodott róla). Az 

esküvő napján az éjszakai szálláshelyre érkezve a gyermek elhallgatott, majd a három éves lányával 

együtt a sutba tette és egész este nem nézett rájuk, azonban a kisgyermek reggelre meghalt. Az 

orvosi vizsgálatok szerint fulladás okozta a halálát. Az eset bejelentője, bizonyos Miszti Andrásné 

elmondása szerint az édesanya ittas állapotú volt és az ágy végébe fektetett gyermek mellé feküdve 

aludt el. Az alügyész azzal érvelt, hogy hiába volt törvénytelen a gyermek, mert utóbb az édesapa 

feleségül vette, így nem volt semmi oka rá, hogy megölje. Állítása szerint álmában ölhette meg a 

gyermeket, amelyről azonban nem tehet, hisz nem tudhatott róla. A törvényszék mindezek ellenére 

vétkes gondatlanság miatt félévi rabságra ítélte szokott böjtöléssel, „megjegyeztetvén”, hogy az 

ítélethozatalig biztos kezesség mellett szabadlábon volt. Az alügyész fellebbezett a Nádori 

Főtörvényszékhez, amely azonban helyben hagyta az ítéletet. 

 

2. Feleségét megverő és halálát okozó1030 
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A félegyházi Fenyítő Törvényszék elé 1847 nyarán került ez az eset, melynek alperese Bugyi Imre volt, 

akit a tanúk józan, iparkodó, türelmes embernek vallottak. A leírások szerint a férfi meghagyta 

feleségének, hogy maradjon otthon, míg haza nem ér, de az asszony elment és, mint már régebben 

többször is, részegen ment haza. A férj dühében adott neki néhány ütést, majd többször megverte, 

amibe belehalt a felesége. Fridrich Alajos tiszti alügyész képviselte őt a perben, aki a feleséget okolta 

a férj tettéért. Az orvosi látlelet több fejsérülést is megállapított. A Törvényszék azonban a 

befogásától számított félévi rabságra ítélte szokott böjttel, vasban és közmunkával, valamint 

rabtartási költségeinek kifizetésére kötelezte. Az alügyész fellebbezett, melynek ítélethirdetésére 

1848-ban került sor, az akkor már Hétszemélyes Törvényszéknek hívott fórumon, mely módosított a 

korábbi döntésen és az általa történő ítélethirdetéstől számított 1 évre emelte a büntetést és a vérdíj 

megfizetését is megállapította. 

 

3. Babonás hitegetés és ámítás következtében halált okozás1031 

 

Ilyen bűncselekmény, mint azt már a negyedik fejezetben említettem, mindössze ezen egy 

alkalommal került sor, ezért is szeretném ismertetni. 

Az előzőhöz hasonlóan ez az eset is az 1847. évi félegyházi Törvényszék előtt került 

megtárgyalásra, melynek alperese Kis István Anna Piroska volt. A periratok alapján a következő 

történt: Nemzetes Horváth Borbála jelentette az esetet, miszerint az ő házánál szolgálatban lévő Kun 

Zsuzsanna 17 éves hajadon leányt a kútban halva találta. Elmondta, hogy korábban már említette a 

lány az öngyilkossági szándékát, de nem vették komolyan. Egyedül hagyták a házban, aki levetvén 

felső ruháit belevetette magát a kútba. Az iratok alapján megállapítható volt a valódi ok is: egy 

cigányasszonyt jelentettek fel, aki vele titkos összejöveteleket tartott, és annak lelkére babonák, 

kuruzslások által károsan hatni igyekezett, ruháit pedig elsikkasztotta. A leány azt kérte az asszonytól, 

hogy varázseszközeivel segítse elő, hogy a szeretője ismét szeressen bele és vegye feleségül, ezért 

adta neki oda a ruhákat. Az alperes azonban azt vallotta, hogy csak megegyeztek abban, hogy segít 

neki, és amikor meghallotta a lány halálának a hírét, akkor visszakéregette a már eladott ruhákat és 

visszavitte a lány édesanyjának. Az ítélet szerint a bevitelétől számított 1 hónapi vasban, 

közmunkában, szokott böjtöléssel letöltendő fogságot kapott, valamint rabtartási költségeinek 

fizetésére is kötelezték, melyet azonban nem tudtak behajtani, mivel vagyona nem volt. 
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VIII. Konzekvenciák 

 

A jászkunok által alkalmazott jogszabályok nem vonatkoztak mindenkire, csak akik a redempcióban 

résztvettek, ők előnyökkel rendelkeztek, azonban ezek nem váltak az irredemtusok kárára, személyes 

szabadságukat nem érintették. Ugyanis a megváltás az egész területre vonatkozott, így azon 

területekre is, akik a fizetéshez nem tudtak hozzájárulni, kivenni belőle a részüket.1032 Az „általános 

vonás” a jogi szabályozás tekintetében egységes volt, azonban a kivitelezés az egyes településeken 

más és más volt 1033 , mivel önkormányzati jogosultságaik közé tartozott több terület 

részletszabályainak a kidolgozása is. 

Wenczel Gusztáv a következőképpen vélekedett a jászkunok joggyakorlatáról: „Egészben véve 

tehát csak azon viszonyokat fejtik részletesebben, és szabályozzák meg határozottabban, melyek a 

megváltásnak folytán a jászok-kunok közt keletkeztek, s melyek régibb privilégiumaiknak alapelveivel 

combináltatván, particuláris jogunknak is lettek irányadó momentuma.”1034 Emellett kifejtette az is, 

hogy a particularis jognak két alapja volt: egyrészt az országos törvények (melyek közvetítő szerepet 

töltöttek be), másrészt a helyi hatóságok statutumai (melyek részletes kifejtését jelentették 

kiváltságos jogaiknak).1035 

Kutatásaim alapján elmondható Wenczel Gusztáv megállapításain túlmenően az is, hogy a 

gyilkosságok elég változatos módokon jelentek meg, és a büntetésükre sem volt teljesen egységes 

ítélkezési rendszer, inkább csak az alapjai voltak lefektetve. Ragaszkodtak a régi törvényekhez, noha 

ezek alkalmazását már próbálták szabályozni a kor megfelelő viszonyaihoz igazítva, például kevésbé 

alkalmazva a ténylegesen végrehajtott halálbüntetések elrendelését. A büntetési tételek 

vonatkozásában is változatosságot lehetett felfedezni, ugyanis a fogság, a közmunka és a 

pénzbüntetés egyaránt fontos szerepet játszott az ítéletek meghozatalakor. 
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I. Bevezetés 

 

Az emberiség és a környezet viszonya a XIX. és XX. század társadalmi, technikai és gazdasági 

változásaira tekintettel jelentősen átalakult. Míg a korábbi századokban az ember és természet 

harmonikus kapcsolatáról beszélhettünk, mára ez függéssé alakult, környezetünk függ tőlünk, 

döntéseinktől. A gazdasági fejlődés, az infrastruktúra növekedése és az urbanizáció hatásai pedig 

tovább növelik a természet kiszolgáltatottságát. 

 A földi és egyben az emberi élet fennmaradása olyan tényezőktől függ, melyeket a hihetetlen 

mértékben felgyorsult és korlátlan fejlődés súlyosan veszélyeztet. Egy tényező ezek közül a víz. Vitán 

felüli az a megállapítás, hogy a víz nem csupán az élet fontos eleme, hanem elengedhetetlen is a földi 

élethez. A Föld vízkészletének emberi felhasználásra alkalmas része ugyanis csak a vízkészlet egy 

százalékát teszi ki. A maradék kilencvenhét százalék sós, a fennmaradó két százalék édesvíz pedig a 

sarkkörök jég- és hómezőiben vagy gleccserekben található.  

 A víz hangsúlyos szerepét szemlélteti az a szomorú statisztikai adat, hogy minden huszadik 

másodpercben meghal egy gyermek a szörnyű közegészségügyi feltételek, így a megfelelő ivóvíz-

ellátás hiánya miatt. Emellett különböző becslések szerint több mint egy milliárd ember nem jut 

hozzá a szükséges ivóvízhez, két és fél milliárd körül van azoknak a száma, akik a csatornázás minden 

formáját nélkülözik. Globálisan 2,6 milliárd ember szenved a víz- és csatornázás hiánya okozta 

közegészségügyi feltételek miatt. A katasztrofális egészségügyi viszonyok, a biztonságos ivóvíz hiánya 

mind hozzájárulnak a magas halálozási rátához. 

 Az eddig eltelt évszázadok, évezredek során az emberiség számos okát találta már a háború 

kirobbantásának. A víz, illetve vízgyűjtő területek megszerzése szintén a casus bellik körébe 



sorolható. A jövőben pedig még inkább élet és halál urává válhat a „kékarany”. Talán kissé patetikus 

a kijelentés, ám az államok gyakorlata mégis ezt igazolja.  

 Oly bolygón élünk ugyanis, ahol a szomszédok évezredek óta ölre mennek a vízért. Sok folyója van 

a Földnek, amelynek birtoklásáért akármikor véres harcok törhetnek ki: Pakisztán és India az 

Indusért, Etiópia és Egyiptom a Nílusért, Törökország és Szíria az Eufráteszért, Botswana és Namíbia 

az Okavangoért. Egy ideje a háborúk már főként a Közel-Keleten dúlnak: 1950 óta összesen 

harminchét katonai konfliktust szított a vízvita, ezek közül harminckét összetűzés a Közel-Keleten, s 

kettő híján mindegyik Izrael és arab szomszédjai között robbant ki1036. 

 A jog az élet számos területét érinti, mégis egy olyan alapvető témát elhanyagol, mint a vízkérdés. 

Dolgozatom célja tehát – a címmel összhangban – képet alkotni a vízhez való jog szabályozásáról 

nemzetközi és nemzeti szinten. Ennek érdekében áttanulmányoztam számos nemzetközi egyezmény 

szövegét és forrásokat kerestem az egyes országok gyakorlatának bemutatásához. A vízhez való jog 

jellemzőinek ismertetését pedig szerkezetének meghatározásán keresztül végeztem. 

 A pályamű első két fejezetében, a részletes tartalmi vizsgálódás előtt áttekintem az emberi jogok 

és alapjogok fogalmát, csoportosítását, majd rátérek a környezethez való joggal kapcsolatos elméleti 

vitákra és bemutatom normatív tartalmát. A két bevezető fejezet után foglalkozom a vízhez való jog 

mibenlétével. Röviden említést teszek kialakulásáról, eredetéről, majd egy átfogó, részletes leírást 

adok a témámhoz kapcsolódó legjelentősebb nemzetközi dokumentumokról. A nemzetközi kitekintés 

során az egyes államok eredményeit egy összefoglaló, „általános” fejezetben tárgyalom, ugyanakkor 

a dolgozatban elszórtan, több helyen is említést teszek más országok belső szabályozásáról.  

 A vízhez való jog jellege alapján szoros kapcsolatban áll más alapjogokkal, államcélokkal, így 

megkerülhetetlen e téma érintése. A számtalan kapcsolat közül a négy legfontosabbat emeltem ki: 

élethez, a megfelelő életszínvonalhoz, egészséghez való jog és a környezethez való jog.  

 Dolgozatomban két helyen foglalkozom az alapjogokkal. Az első fejezetben olyan témákat érintek, 

melyek a legalapvetőbb fogalmi alapvetéseket jelentik és tisztázásuk minden alapjogi témát érintő 

tanulmánynak szerves részét kell, hogy alkossák. Ezzel szemben az alapjogok szerkezetének vizsgálata 

a logikai lánc következő fejezeteit vetíti elő. A szerkezeti kérdések megválaszolása vezet el ugyanis a 

vízhez való jogból levezethető állami kötelezettségek és egyéni jogosultságok boncolgatásához. 

Utóbbiak közül kiemeltem a vízár kérdését, mivel a számos részelemből ezt vélem a 

legmarkánsabbnak, a vízhez való jog egyik legmeghatározóbb alkotójának. 

                                                           
1036

 Don BELT: Választóvíz: A Jordán. In: National Geographic Magyarország. 4/2010. 124-125. o. 



 Témaválasztásom pedig röviden azzal indokolnám, hogy a mai és a közeli jövő társadalmi, 

gazdasági viszonyai közepette különös aktualitását éli a vízhez való jog kérdése. Az államok 

kénytelenek erőforrásaikat sokkal körültekintőbben elosztani, ami így könnyen az állami feladatok 

kollíziójához és esetlegesen egy-egy terület háttérbe szorulásához vezethet. Tekintve pedig, hogy a 

vízhez való jog maradéktalan érvényesülése számos cselekvési területet érint és az állam aktív 

magatartását igényli, ezért esetében ez fokozottan is igaz. 

 

II. Az emberi jogok és az alapjogok mibenléte 

 

Mielőtt a vízhez való jog tartalmának vizsgálatára kitérnék, a megértés megkönnyítése érdekében 

fontosnak tartom bizonyos fogalmak jelentéstartalmának tisztázását. Elsőként szeretném röviden 

meghatározni az emberi jogok és alapjogok definícióját, valamint rövid áttekintést adnék az 

alapjogok csoportosításáról. A vízhez való jog szerkezetének későbbi vizsgálata ugyanis megkívánja e 

téma érintését. 

 Foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel annál is inkább, mivel az eddig elfogadott nemzetközi 

dokumentumok egyike sem foglalkozik átfogóan a vízhez való jog normatív tartalmával. A vízhez való 

jog ugyanakkor már az 1970-es évek óta integráns része a jogtudománynak, felértékelődése pedig 

töretlen és folyamatos. Univerzális szabályokban való deklarálása emiatt megkerülhetetlen. A vízhez 

való jog ugyanis amellett, hogy a jogok harmadik nemzedékébe sorolandó, szoros kapcsolatban áll 

több első generációs emberi joggal is. E fejezet tehát eszközül szolgál bizonyos fogalmi alapok 

meghatározásához. 

 

1. Az emberi jogok és az alapjogok fogalma 

 

A fejlett demokratikus országok alkotmányai közvetlenül vagy közvetve1037, de mind rendelkeznek az 

alapjogokról. Mik is azonban ezek az alapjogok? A kérdés megválaszolását először az emberi jogok 

meghatározásánál kell kezdeni. Az emberi jogok fogalomköre szűkebb, mint az embereket megillető 

jogok összessége. Emberi jogok alatt azt értjük, hogy léteznek olyan jogosultságok, amelyek az 
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embereket emberi mivoltuknál fogva illetik meg, amelyeket nem az állam teremt, de köteles 

elismerni és tiszteletben tartani. A hagyományos értelemben vett emberi jogok, tehát negatív 

jellegűek. Ugyanakkor a XX. századtól kezdve az államot számos pozitív, tevőleges kötelezettség is 

terheli1038. 

 Az alkotmányos és demokratikus államok jellemzője, hogy az emberi jogokat elismerik, és 

beemelik a jogrendszerbe, s így azok a törvényes jogok közé tartoznak. Az egyes államok 

alkotmányaiban és a különböző nemzetközi egyezményekben felsorolt és ezáltal a tételes jog részévé 

tett emberi jogokat hívjuk alapvető jogoknak vagy más néven alapjogoknak1039. 

 

2. Az emberi jogok és az alapjogok csoportosítása 

 

A jogtörténeti fejlődés során az alapjogok széles skálája alakult ki és különféle csoportosítási elvek 

terjedtek el. A legelterjedtebb a jogok kialakulásának idejét alapul vevő rendszerezés, amely alapján 

a jogok három generációját szokás megkülönböztetni1040. 

 Az emberi jogok első nemzedékéhez sorolható egyéni jogosultságok legnagyobb részét 

hagyományosan szabadságjogoknak is nevezik, mivel az emberek számára azt biztosítják, hogy 

életük, tevékenységeik és társadalmi helyzetük zavartalan legyen, és ezt a szabadságukat az állam 

beavatkozása csak kivételesen és indokolt esetben korlátozhassa. Negatív jogoknak is nevezhetjük 

őket, mivel az államtól, ezen jogok kötelezettjétől elsősorban a be nem avatkozást követelik meg: az 

államnak tiszteletben kell tartania az emberek szabadságjogait. Az első generációs szabadságjogokat 

legáltalánosabb értelemben a Locke teóriájában megjelenő három jog: az élethez, a szabadsághoz és 

a tulajdonhoz való jog jeleníti meg1041. A szabadságjogok egyik csoportját alkotják a személyi 

szabadságjogok (pl.: kegyetlen, embertelen bánásmód tilalma), másik csoportját a politikai 

szabadságjogok adják (pl.: gyülekezési és egyesülési szabadság). Ezekkel az anyagi értelemben vett 

szabadságjogokkal együtt kell említést tenni azokról az eljárási jogokról, amelyek biztosítása 

elengedhetetlen a szabadságjogok érvényesüléséhez1042. 
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 A második generációs jogoknak nevezett gazdasági, szociális és kulturális jogok megjelenése az 

állami szerepvállalás megváltozásának eredménye. Gyakran nevezik e jogokat összefoglalóan szociális 

jogoknak1043. A legfőbb különbség az első és a második generációs jogok között az, hogy amíg az első 

generációs jogok többsége az egyének szabadságának védelmében azt határozza meg, hogy az állam 

mit nem tehet meg, addig a második nemzedékhez tartozó jogok azt írják elő, hogy az államnak mit 

kell tennie az emberek életfeltételeinek biztosítása, jólétének előmozdítása érdekében1044. A második 

generációs jogok közé soroljuk: a gazdasági jogokat úgy, mint munkához való jog vagy a sztrájkjog, a 

szociális jogokat így például társadalombiztosításhoz való jog, lakhatáshoz való jog, illetve a kulturális 

jogokat (oktatáshoz való jog, tudomány szabadsága, stb.)1045. 

 Amíg a második generációs jogoknak nevezett igényeket a XIX. századi kapitalista államokon belüli 

gazdasági és szociális egyenlőtlenségek hívták életre, addig az emberi jogok harmadik generációjába 

sorolt igények a XX. század második felében megjelent globális problémák: a „fejlett” északi és a 

„fejlődő” déli államok közötti különbségek, továbbá az egyéb, az egyes államok keretei között 

megoldhatatlan nehézségek miatt jelentek meg. Ennek megfelelően a harmadik generációs jogok két 

csoportba sorolhatók. A fejlődő világbeli nemzeti erők követeléseit és a hatalom globális 

újraelosztásának igényét megjelenítő jogok: például a népek joga a politikai, a gazdasági, a szociális 

és a kulturális önrendelkezéshez. Az államok eredménytelensége vagy tehetetlensége miatt 

megfogalmazott jogok jelentik a másik csoportot, ideértve a békéhez, egészséges környezethez való 

jogot, stb.1046. 

 Ezen jogok közös jellemzője, hogy a társadalom, a gazdaság, a jogrendszer fejlődése egy olyan 

fokot ért el, melyben nemcsak, hogy az állam nem avatkozik bele az egyes jogcsoportok létezésébe, 

és jogintézményeket hoz létre a jogok gyakorlása céljából, hanem kifejezetten az egyén, a polgár kap 

arra felhatalmazást, hogy jogai megvédése és gyakorlása érdekében az állam működésébe 

beleszólhasson, sőt – átlépve az egyes nemzetállamok határait – globális jogokat hoz létre1047. 

 A keletkezéstörténet szerinti osztályozás csak az egyik csoportosítási elv. Az alapjogok 

csoportosítása ezen kívül alapulhat értékrendi megkülönböztetésen is. A szociális alkotmányokban a 

jogok élére mindig a gazdasági, szociális jogok kerültek. Ugyanakkor vitán felül áll, hogy az élethez és 
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emberi méltósághoz való jog minden más jogot megelőz és a jogok katalógusának élére kívánkozik 

(lásd a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatát1048). Bármely jogot, jogokat helyezzük is a képzeletbeli 

rangsor tetejére, egyértelmű, hogy az értékrendi csoportosítás a jogok egészére aligha alkalmazható. 

 Az alapjogok harmadik osztályozási szempontja lehet, hogy e jogok egyénileg vagy kollektíven 

gyakorolhatók-e. Ennek megfelelően az egyesülési és gyülekezési jog kollektív jog, míg a személyes 

szabadsághoz és biztonsághoz való jog egyéni jellegű.  

 

III. A környezethez való jog 

 

Az alapjogok bemutatásánál a fogalomkészlet tisztázása indokolta egy bevezető fejezet beillesztését 

a pályaműbe. A környezethez való jog kapcsán pedig a szoros tárgyi összefüggés alapozza meg a téma 

vázlatos áttekintését. Emellett a vízhez való jog szerepének felértékelődése is a környezethez való 

jognak köszönhető, mivel az 1972-es „Stockholmi Nyilatkozatban” az egészséges környezethez való 

jogból vezetik le a vízhez való jogot. 

 

1. A környezethez való jog fogalma és szabályozási koncepciók 

 

Arra vonatkozóan, hogy mit értünk környezethez való jogon vagy egyáltalán magán a környezeten, 

országonként eltérő álláspontok alakultak ki. Ennek legkönnyebben felismerhető bizonyítéka a jog és 

tartalma megfogalmazásának mikéntje: a cseh alkotmány1049  szerint „mindenkinek joga van a 

kedvező környezetre”, míg a portugál alkotmány alapján „mindenkinek joga van az egészséges és 

ökológiailag kiegyensúlyozott emberi környezethez…”1050. 

 A környezethez való jog fogalmának meghatározása kapcsán először is a szabályozás tárgyát kell 

vizsgálnunk. Az elmúlt évtizedekben, a jogfejlődés hatására szabályozási filozófiák széles skálája 

alakult ki, melyek közül a teljesség igénye nélkül három fő elméletet emelnék ki. 

 Az első, hagyományos vagy antropocentrikus felfogás manapság is a legelfogadottabb. Ez a 

koncepció a jelenlegi nemzedékek érdekeire koncentrál és mindent ehhez próbál mérni. A Magyar 
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Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (továbbiakban: MKA) 70/D. § (2) bekezdés 

rendelkezése1051 is inkább ezt a felfogást képviseli.1052  

 Az előzőnél szélesebb horizontú, de ugyancsak emberközpontú megközelítést jelent a jövő 

generációk védelme, ami egyre inkább terjedőben van. Az Alkotmánybíróság híres 

„abortuszhatározatában” kifejtette, hogy „az állam objektív, intézményes életvédelmi kötelessége 

kiterjed a keletkezőben lévő emberi életre is, csakúgy, mint a jövendő generációk életfeltételeinek 

biztosítására.” [64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 297., 303.] Eszerint egyik nemzedéknek 

sincs joga ahhoz, hogy a következő nemzedékeket megfossza mindazon környezeti feltételektől, 

értékektől, amelyekkel saját maga is rendelkezik1053. 

 Meg kell említeni ugyanakkor, hogy a jelenlegi jogszemlélet alapján a jövő generációkat nemigen 

lehet jogosultságokkal felruházni, sem alkotmányos kötelezettségek címzettjeként megjelölni. 

Mindezt kiegészíthetjük azzal, hogy jelenlegi jogfelfogásunk alapján jogi kötelezettségeink a jövő 

generációkkal szemben biztosan nincsenek, egész egyszerűen abból a tényből adódóan, hogy teljes 

bizonyossággal felismerhető érdekekkel nem rendelkeznek (ők még meg sem fogantak), és igényeket 

sem tudnak velünk szemben támasztani1054. 

 A környezet önmagában vett védelme, fenntartása jelenti a harmadik koncepciót, elismerve, hogy 

a természeti környezet olyan saját értékkel is rendelkezik, amelyeket nem feltétlenül szükséges az 

emberi érdekekhez viszonyítni. Nincs tehát jogunk arra, hogy emberi értékrendek szempontjából 

szelektáljunk a környezet és annak elemei között, hanem kötelességünk annak fenntartása, 

minőségének megóvása, sőt lehetőség szerint javítása1055. 

 Az egyes országok környezeti vonatkozású nemzeti szabályozását az említett koncepciók egyike 

vagy azok jellemzőinek ötvözete határozza meg. 
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 Ezen elméletek elsősorban az emberiség, annak igényei oldaláról közelítették meg a környezet 

védelmét. A környezet védelmének fogalma azonban tágabban is értelmezhető. 

 Az Alkotmány – a MKA 18.§-ban1056  – egészséges környezetről szól, az alkotmánybírósági 

határozatok ebből levezetik, hogy a jogosulti oldal nem az egyén, de nem is az ember csupán, hanem 

a környezet. Ennek visszacsatolása ahhoz kell vezessen, hogy az ember számára biztosított jogok is 

arra kell utaljanak, hogy a környezet egészségét, a környezet fenntarthatóságát kell megőrizni, a jelen 

és jövő generációk számára.1057 

 Amennyiben ezt a gondolatmenetet továbbvisszük, akkor beszélnünk kell egyrészt a természeti 

tárgyak és az állatok jogairól is. Előbbi esetén a természet tárgyait óvjuk meg a jövő nemzedékek 

számára, vagyis jogok illetnék meg az erdőket, óceánokat, folyókat. Ha ezeket a jogokat a természeti 

tárgyaknak az utánunk jövő érdekeire tekintettel adnánk, akkor ez a felfogás már összeegyeztethető 

az emberközpontú szemlélettel is1058. A fauna és flóra védelme magában foglalja az állatok 

védelmét is. Az állatvédelem kapcsán a közgondolkozást régóta foglalkoztatja, milyen úton-módon 

lehet indokolni az ember uralmát más élőlények felett. A filozófiai gondolkodás ezekre a kérdésekre 

eltérő válaszokat talált úgy, mint a lélekvándorlás tana1059, Kant és Descartes nevéhez is kötődő 

racionalista elméletek1060 vagy az utilitaristák1061 filozófiája1062. 

 A mai szabályozás abból indul ki, hogy az állatok érezni képes lények, ezért olyan jogosítványokkal 

ruházza fel őket, hogy azok bizonyos esetekben a jogszerzés határára kerültek. A jogi előírások 

elsősorban az állatok és nem az ember védelmét szolgálják (pl.: a vadász köteles követni a 

megsebzett vadat, stb.)1063. 

 A környezethez való jogot azonban nemcsak az élő szervezetek mentén lehet és kell értelmezni, 

abba beletartozik a mesterséges, épített környezet is. Az ezzel kapcsolatos jogirodalmi álláspontok 

bemutatására terjedelmi korlátok és mint, hogy a dolgozat célja a víz életfeltételként való vizsgálata, 

nincs lehetőségem. 
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 MAJTÉNYI Balázs: Változóban a jogszemlélet? In: Állam- és Jogtudomány. 3-4/2002. 286. o. 
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 Az ismertetésre került elméletek alapján a környezethez való jogot röviden úgy lehetne 

meghatározni, mint azon jogszabályok összessége, amelyek az élettelen és az élő környezetet és ezek 

kölcsönhatásait szabályozzák. Hazánkban a hatályos, a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) hasonló felfogást képvisel. A Ktv. 4.§ b.) pontja 

környezet alatt a környezeti elemeket, azok rendszereit, folyamatait, szerkezetét érti. A környezeti 

elem fogalma alatt pedig a Ktv. 4.§ a.) pontja szerint a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az 

ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői értendők. 

  

2. A környezethez való jog normatív tartalma 

 

Jelenleg a magyar alkotmány egészséges környezethez való jogként fogalmazza meg a környezethez 

való jogot. Az Alkotmánybíróság határozataiból1064 kitűnik, hogy széles értelmet kell e jognak 

tulajdonítani 

 A testület már működése első évében foglalkozott a környezethez való jog tartalmával1065. A 

legjelentősebb határozatnak azonban a szakirodalom a 28/1994. (V. 20.) AB határozatot tartja. Ebben 

a következő megállapítások olvashatók: 

 „A környezethez való jogot az alanyi jogokhoz való sajátos viszonya és tárgya különbözteti meg 

mind a többi alapjogtól, mind az alkotmányban kitűzött feladatoktól. A környezethez való jog 

jelenlegi formájában nem alanyi alapjog, de nem is pusztán alkotmányos feladat vagy államcél…Az 

ún. alkotmányos feladatok vagy államcélok elsősorban az Alkotmányban meghatározott egyes 

alapjogok érvényesítése és állami védelme útján valósulnak meg. A környezethez való jog 

államcélkénti felfogása esetén nem lehetne azt más alapjogokkal kitölteni, ahogy például a 

piacgazdaság mint államcél tartalmát számos alapjog alkotja. A környezethez való jog azonban nem 

hasonlítható a szociális jogokhoz sem. Noha ezekből elsősorban az állam kötelessége folyik a 

megfelelő intézkedésekre, eme állami kötelességek és az alanyi jogok között szoros és kiterjedt 

kapcsolat van. A szociális jogok megvalósítása a megfelelő intézmények létrehozása mellett az 

igénybevételükkel kapcsolatos alanyi jogok révén történik…” [28/1994. (V. 20.) AB határozat, ABH 

1994, 134., 137-138.] 
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 Mi is akkor valójában az egészséges környezethez való jog? Az Alkotmánybíróság szerint 

„elsősorban önállósult és önmagában vett intézményvédelem, azaz olyan sajátos alapjog, amelynek 

az objektív, intézményvédelmi oldala túlnyomó és meghatározó. A környezethez való jog az állam 

környezetvédelemre vonatkozó kötelességei teljesítésének garanciáit emeli az alapjogok szintjére…” 

[28/1994. (V. 20.) AB határozat, ABH 1994, 134., 138.] 

 E meghatározásból tehát arra a következtetésre jutunk, hogy a környezethez való jog az 

Alkotmány jelenlegi szövegezése szerint nem minősül alapjognak. Feltétlenül meg kell említeni 

ugyanakkor, hogy e kérdésben a testület nem képviselt egyhangú álláspontot. Dr. Ádám Antal és Dr. 

Zlinszky János alkotmánybírák egy korábbi, a 996/G/1990 AB határozathoz különvéleményt írtak. 

Értelmezésük szerint „az Alkotmány 18. §-ában megállapított jog: alapjog. Rá is vonatkozik az 

Alkotmány 8. §-ának az a rendelkezése, hogy „tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű 

kötelessége”, valamint, hogy „vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg”. [996/G/1990. AB 

határozat, ABH 1993, 533., 536.] 

 Ugyanakkor el kell fogadni azt a többségi álláspontot, hogy a környezethez való jog elsősorban 

önállósult és önmagában vett intézményvédelem. Az államnak pedig különböző kötelezettségei 

származnak ebből, úgy, mint a megelőzés primátusa vagy a környezetvédelmi status quo fenntartása. 

 Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az alkotmányos feladatok megvalósítása során az állam 

nagyfokú szabadságot élvez. Ez alapján maga választhatja meg az alkalmazandó eszközöket, 

módszereket mindaddig, amíg a szabályozás alkalmas a feladatok ellátására. 

 A környezethez való jog e tekintetben is különbözik a többi alkotmányos feladattól. „Az állam a 

környezetvédelem elvi alapjainak és módszereinek megválasztásában szabad, s szabad annak 

meghatározásában is, hogy a környezethez való jog tartalmát adó sajátos állami kötelezettségből 

milyen konkrét jogalkotási és kormányzati teendők származnak… Az állam azonban nem élvez 

szabadságot abban, hogy a környezet állapotát romlani engedje, vagy a romlás kockázatát 

megengedje.” [28/1994. (V. 20.) AB határozat, ABH 1994, 134., 140.] 

 A fenti megszorítás az egészséges környezethez való jog speciális tárgyával magyarázható. „A 

természetben okozott károk ugyanis sok esetben jóvátehetetlenek. Emiatt a környezetvédelemhez 

való jog érvényesülésében nem lehet a gazdasági és társadalmi körülményektől függő olyan minőségi 

és mennyiségi hullámzást megengedni, mint a szociális és kulturális jogoknál, ahol a körülmények 

által megkívánt megszorítások később orvosolhatók. E sajátosság miatt a megelőzésnek elsőbbsége 

van, hiszen a visszafordíthatatlan károk utólagos szankcionálása nem tudja helyreállítani az eredeti 

állapotot…A környezethez való jog érvényesítése a védelem elért szintjének fenntartásán belül azt is 



megkívánja, hogy az állam a preventív védelmi szabályoktól ne lépjen vissza a szankciókkal biztosított 

védelem felé. Ettől a követelménytől csak elkerülhetetlen szükségesség esetén, és arányosan lehet 

eltérni.” [28/1994. (V. 20.) AB határozat, ABH 1994, 134., 140-141.] 

 A már sokszor említett 28/1994. (V. 20.) AB határozatban fektette le az Alkotmánybíróság a 

környezeti „status quo-t”, mely szerint „az állam a természetvédelem jogszabályokkal biztosított 

szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha ez más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez 

elkerülhetetlen. A védelmi szint csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem 

lehet aránytalan.” [ABH 1994. 134., 140.] 

 Az állam kötelessége, tehát nemcsak a prevencióra terjed ki, hanem fennálló állapotok 

megtartására is. Ugyanakkor a védelmi szint csökkentésének igazolására az államok számtalan okot 

felhoztak már. A leggyakoribb az állam gazdasági érdekeire való hivatkozás. Ezen esetekben a 

környezetvédelem és a gazdasági fejlődés kerülnek egymással szembe. Annak megítélése azonban, 

hogy mikor, melyik szoruljon háttérbe csak in concreto történhet. Lehetséges és szükséges azonban 

egy olyan kompromisszumot kötni, melyben mindkét érdek egyszerre érvényesül. A szakirodalomban 

oly kedvelt kifejezéssel élve a fenntartható fejlődésnek nevezhetjük ezt a kompromisszumot. A 

fenntartható fejlődés fogalma, melyet már több nemzetközi egyezmény is elfogadott1066, magában 

foglalja: „az emberiségnek megvan az a képessége, hogy a fejlődést fenntarthatóvá tegye, ezáltal 

biztosítva, hogy találkozzon a jelen szükségleteivel, anélkül, hogy bármiben csökkentené az 

elkövetkező nemzedékek lehetőségeit, hogy kielégítsék saját szükségleteiket.” Az 1987-es 

„Brundtland jelentésben”1067 egy másik definíciót is meghatároztak: „ a fenntartható fejlődés a 

források kiaknázásban, a befektetések irányításában, a technikai fejlődés orientálásában és az 

intézményesülésben történő olyan változási folyamat, amely mindig összhangban van a jelen és a 

jövő szükségleteivel, törekvéseivel”1068 

 A fenntartható fejlődésből különböző jogok és kötelezettségek erednek, melyek a már elért 

környezetvédelmi szint megtartását segítik, illetve biztosítják. Ezek közé tartozik, hogy az államok 
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Brundtland asszony, a Norvég Királyság akkori miniszterelnöke, aki 22 tagot választott. A bizottság több évi 

munka után, 1987 februárjában fogadta el a Közös jövőnk című jelentést, ami Brundtland-jelentés néven vált 

közismertté. Alapgondolata, hogy a Föld minden lakosának joga van emberhez méltó életkörülmények között 

élni. Ezt a jelenlegi technológiákkal és termelési eljárásokkal, illetve a fejlett országok pazarló fogyasztásával 

nem lehet megvalósítani. 
1068 POLÁNYI Tamás: A fenntartható fejlődés meghatározása. In: Magyar Jog. 4/1998. 220. o. 



kötelesek a saját környezetük megóvására, a környezetbarát technológia átadására, illetve a 

törvényhozásuk alá eső tevékenységek nem okozhatnak kárt más államok területén.1069.  

 A Brundtland jelentés és a Riói Nyilatkozatok csak egy-egy példát adnak a fenntartható fejlődés 

definíciójára. A fogalom és a tartalom ugyanakkor viták kereszttüzében áll. Az említett példákból is 

logikusan levezethető ugyanis, hogy jelenleg nincs egységesen elfogadott álláspont a kérdésben, 

ráadásul sokak szerint ez nem más, mint oxymoron, és nem alkalmazható, mivel a jelenlegi gazdasági 

fejlődés a növekedésen alapszik, ezzel szemben e fogalom azt feltételezi, hogy erőforrásaink állandók 

maradnak1070. 

  

IV. A vízhez való jog 

 

1. A vízhez való jog eredete 

 

A víz az élet alapvető feltétele. Nincs szükség természettudományi végzettségre ahhoz, hogy 

belássuk: e megállapítás helytállósága vitán felül álló. A víz ugyanis nemcsak környezeti elem, hanem 

az élet fennmaradásának nélkülözhetetlen feltétele is.  

 A fenti tételt, vagyis a víz és az ahhoz való hozzáférés fontosságát már az i. e. VI. században 

felismerték. A görög Szolón törvényei kimondták, hogy az embereknek joguk van a közelükben lévő 

közkutakhoz hozzáférni, míg a távol lakó polgárokat feljogosítja, hogy naponta két vizeskorsónyi vizet 

vételezzenek, ha szükségben szenvednek. Szolónnal egyetértésben fogalmaz Platón görög filozófus is: 

„azok, akik híján vannak a víznek, szükségleteik fedezésére elegendő mennyiségű vízre jogosultak 

szomszédjaiktól.” Hasonló rendelkezéseket találunk még a Bibliában, illetve a Koránban is1071. 

 Elmondhatjuk tehát, hogy a vízhez való jog gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza. A későbbi 

évszázadokban, évezredekben is találhatunk utalásokat a vízhasználatra a különböző városi 

dekrétumokban, statútumokban, uralkodói rendeletekben, stb., ám a iurisprudentia csak a harmadik 
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 Uo. 221-225. o. 
1070

 MAJTÉNYI Balázs: A jövő nemzedékek és a természeti tárgyak köztársasága? In: Fundamentum: Az emberi 

jogok folyóirata. 1/2008. 18. o. 
1071

 Henri SMETS: The right to water in national legislations (http://www.academie-

eau.org/admin/fichier_publication/74-2006_AFD_The_right_to_water_in_national_legislations_AFD_2006-

1271952351fichier_publication0.pdf (2010. szeptember 9.-i állapot, 20. o.) 

http://www.academie-eau.org/admin/fichier_publication/74-2006_AFD_The_right_to_water_in_national_legislations_AFD_2006-1271952351fichier_publication0.pdf%20(2010
http://www.academie-eau.org/admin/fichier_publication/74-2006_AFD_The_right_to_water_in_national_legislations_AFD_2006-1271952351fichier_publication0.pdf%20(2010
http://www.academie-eau.org/admin/fichier_publication/74-2006_AFD_The_right_to_water_in_national_legislations_AFD_2006-1271952351fichier_publication0.pdf%20(2010


generációs jogok megjelenése óta szentel nagyobb figyelmet a vízhez való jog dogmatikai 

kérdéseinek. 

 

2. A vízhez való jog megjelenése a nemzetközi egyezményekben 

 

A környezethez való joghoz hasonlóan a vízhez való jog is globális természetű, így megkerülhetetlen a 

víz, mint környezeti elem és az élet egyik alapfeltételének nemzetközi dokumentumokban való 

szabályozása. A vízkérdés századok óta napirenden van az államok közötti kapcsolatokban, 

napjainkban pedig évente több tucat konferenciát, államközi egyeztetést tartanak a témában1072. 

 Ebben a fejezetben tehát szeretnék a vízzel közvetve vagy direkten foglalkozó majdnem kétszáz 

nemzetközi egyezményből néhányat kiemelni és azokat vázlatosan bemutatni. Először azon 

nemzetközi dokumentumokat ismertetem, melyek az univerzalitás igényével lépnek fel és a 

nemzetközi közösség túlnyomó többsége részese.  

 Az emberi környezet megóvásával foglalkozó első világméretű program kidolgozására 1972-ben 

került sor Stockholmban, az ENSZ Környezeti világkonferenciáján. Amellett, hogy a  „Stockholmi 

Nyilatkozat” keretében első ízben fogadták el hivatalosan nemzetközi szinten az emberhez méltó 

környezethez való jogot, a második alapelv többek között a víz mint természeti forrás védelméről, és 

annak a jövő generációk számára való megóvásáról rendelkezett.  A Nyilatkozatban a kormányok 

ünnepélyesen kötelezettséget vállaltak, hogy megóvják és jobbá teszik az ember környezetét a mai és 

a jövő nemzedékek számára1073. 

 Öt évvel később 1977-ben az argentínai Mar del Plataban megrendezett tematikus konferencia 

lezárásául elfogadott „Akcióterv” ajánlásokat és állásfoglalásokat fogalmazott meg többek között a 

                                                           
1072 Többek között ilyen konferencia volt a Mikhail Gorbachev által alapított World Political Forum, az 

európai parlamenti képviselő-csoportok és a belgiumi IERPE (Institut Européen sur la Politique de 

l’Eau) 2009. február 12-13-án, Brüsszelben megtartott „Peace with water” című konferencia vagy az 

eddig ötször, legutóbb 2009 március 16-22 között, Isztambulban megrendezésre került Víz 

Világfórum. 

1073 „Principle 2: The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and 

especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of 

present and future generations through careful planning or management, as appropriate.” 

(Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, 16 June 1972, 

Stockholm) 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en


globális és regionális együttműködés területén a vízforrások védelmével, a vízpolitika tervezésével, a 

mezőgazdasági célú felhasználással és a hatékony vízgazdálkodással kapcsolatban1074. 

 Mar del Plata után konferenciák és kormányközi nyilatkozatok sora csatlakozott a víz védelméhez. 

Mind emberi jogi, mind környezetvédelmi, mind a vízgazdálkodás feladatainak ellátása 

szempontjából a vizsgálódás középpontjába került. Az „Új Delhii Nyilatkozat” (1990)1075, a „Dublini 

Nyilatkozat” (1992)1076 és a „Noordwijki Nyilatkozat” (1994) mind deklarálta a vízhez való jogot. 

 Húsz évvel a stockholmi ENSZ világkonferenciát követően Rio de Janeiróban a résztvevő államok 

több egyezményt is elfogadtak, melyeket összefoglalóan „riói egyezményeknek” neveznek1077. Ezek 

közül az „Agenda 21” és a „Riói nyilatkozat” releváns a vízhez való jog szempontjából. Előbbi a 

vízkérdést a tengerek és óceánok megóvásán, illetve a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízhez 

való hozzáférésen keresztül érinti. A Riói Nyilatkozat ugyan expressis verbis nem foglalkozik a vizek 

védelmével, ám a benne foglalt rendelkezésekből közvetlenül levezethető az1078. 

 Több mint száz, az ENSZ égisze alatt megrendezett nagy világkonferencia után gyűltek össze 2000 

szeptemberében az államok képviselői az ENSZ Főhadiszállásán, New Yorkban, ahol elfogadták a 

„Milleniumi Fejlődési Célokat” (Millenium Development Goals, MDG). A 189 aláíró állam nyolc fő célt 

fogalmazott meg, melyek közül a hetedik1079 áttételesen érinti a vízhez való jogot. 

                                                           
1074 Report on the United Nations Water Conference, Mar del Plata, March 14-25 1977, U.N. 

Publication, Sales No. E.77.II.A.12 (1977) 

1075 Pl.: „Principle No. 1: The Environment and Health: Safe water and proper means of waste disposal 

are essential for environmental sustainability and better human health, and must be at the center of 

integrated water resources management.” (The New Delhi Statement, 14 September 1990, New 

Delhi) 

1076 Pl.: „Principle No. 1 - Fresh water is a finite and vulnerable resource, essential to sustain life, 

development and the environment”(Dublin Statement On Water And Sustainable Development, 31 

January 1992., Dublin) 

1077
 Ide tartozik az Agenda 21 nevű dokumentum, a Riói Nyilatkozat, az Erdőgazdálkodás elveiről szóló 

egyezmény, a Biológiai Sokféleségről szóló Egyezmény és az Éghajlatváltozási Keretegyezmény. 
1078 „Principle 7: States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and 

restore the health and integrity of the Earth's ecosystem.  In view of the different contributions to 

global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities.  The 

developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of 

sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and 

of the technologies and financial resources they command.” (Rio Declaration of Environment and 

Development, 14 June 1992, Rio de Janeiro) 

1079
 Millenium Development Goals, 7. Ensure Environmental Sustainability 



 2002. augusztus végén - szeptember elején a dél-afrikai Johannesburgban rendezték meg a 

következő nagyszabású találkozót „Fenntartható Fejlődési Világkonferencia” elnevezéssel. Ezen 

áttekintették a riói konferencia óta eltelt tíz évet, értékelték az elért eredményeket, a kitűzött célok 

megvalósulását, illetve feltárták a megvalósítást akadályozó tényezőket, az elmaradások okait. A 

johannesburgi világkonferencia során a résztvevő államok elfogadtak egy politikai nyilatkozatot és 

egy végrehajtási tervet, melynek több pontja is érinti a vízkérdést. Így célként fogalmazták meg, hogy 

2015-ig felére kell csökkenteni azoknak a számát, akik nem jutnak ivóvízhez, illetve még a minimális 

közegészségügyi szolgáltatásokat is nélkülözik1080. 

 Említésre került, hogy a vízhez való jog számos alapjoggal szoros kapcsolatban áll, melyek közül 

csak az egyik a környezethez való jog. Több nem környezetvédelmi témájú nemzetközi egyezmény is 

említést tesz e jogról. 

 A nők és gyermekek esetében a nemzetközi egyezmények és a nemzeti jogalkotás speciális 

szabályokat állapítanak meg. Ennek legfőbb oka, hogy sajátosságaik (például gyermekek életkori 

jellemzői), kiszolgáltatott helyzetük miatt az állam fokozottabb figyelmét élvezik.  

 A vízhez való jog, azon belül is a vízhez való hozzáférés pedig tovább növeli kiszolgáltatottságukat. 

A Föld körülbelül kilencszáz millió lakosának ugyanis nincs vezetékes vize, így ezeknél a közösségeknél 

mindig a nőkre és gyermekekre hárul a víz beszerzése. A harmadik világ legnagyobb részén tehát a 

vízhiány is egyik meghatározó oka a nemek közötti egyenlőtlenség fennmaradásának1081. A nőkkel és 

gyermekekkel foglalkozó nemzetközi egyezmények, ezért mindig kiemelten foglalkoznak a 

vízkérdéssel. 

 Önálló jogként jeleníti meg a „Nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának 

felszámolásáról” szóló 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény 14. cikk 2. 

bekezdésének h.) pontja1082, melyet Magyarországon az 1982. évi 10. törvényerejű rendelet hirdetett 

ki.  
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 http://www.zoldeletter.eoldal.hu/cikkek/kornyezetvedelmi-egyezmenyek/2002-johannesburg---fenntarthato-

fejlodes-vilagkonferencia (2010. július 12.-i állapot) 
1081

 Tina ROSENBERG: Szomjazó világ: Afrika. In: National Geographic Magyarország 4/2010. 96. o. 
1082 „A Részes Államok kötelesek megtenni minden intézkedést a vidéken élő nőkkel szemben 

alkalmazott megkülönböztetés kiküszöbölése végett, hogy biztosítsák számukra - a férfiak és a nők 

egyenlőségének alapján - részvételüket a vidék fejlesztésében, élvezzék annak előnyeit, ezen kívül 

kötelesek az említett nők számára a jogot biztosítani arra, hogy megfelelőek legyenek az 

életkörülményeik, különösen a lakásellátás, a közegészségügyi berendezések, a villamosenergia- és 

vízellátás, a közlekedés és a távközlés területein.” 

http://www.dura.hu/jogkereso/jegyzetek.html#JKGY644
http://www.zoldeletter.eoldal.hu/cikkek/kornyezetvedelmi-egyezmenyek/2002-johannesburg---fenntarthato-fejlodes-vilagkonferencia%20(2010
http://www.zoldeletter.eoldal.hu/cikkek/kornyezetvedelmi-egyezmenyek/2002-johannesburg---fenntarthato-fejlodes-vilagkonferencia%20(2010


 Hasonlóan önálló jogként kezeli a „Gyermek jogairól” szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án 

kelt Egyezmény 24. cikkének 2. bekezdésének c) és e) pontja. Ez alapján a részes államok kötelesek 

erőfeszítéseket tenni „a betegség és a rosszul tápláltság ellen, az egészségügyi alapellátás keretében 

is, különösen a könnyen rendelkezésre bocsátható technikák felhasználásával, valamint tápláló 

élelmiszerek és ivóvíz szolgáltatásával, figyelembe véve a természeti környezet szennyezésével járó 

veszélyeket és kockázatokat”. Ugyanezen cikk és bekezdés e) pontja szerint a részes államok vállalják 

azon kötelezettséget, hogy „tájékoztassák a társadalom valamennyi csoportját és különösen a 

szülőket és a gyermekeket a gyermek egészségére és táplálására, a szoptatás előnyeire, a környezet 

higiéniájára és tisztántartására, a balesetek megelőzésére vonatkozó alapvető ismeretekről, továbbá 

megfelelő segítséget nyújtsanak ezen ismeretek hasznosításához”. Az egyezményt hazánkban az 

1991. évi LXIV. törvény hirdette ki. 

 Az ENSZ szervezésében 1995. szeptemberében, Pekingben tartották meg a „Nők negyedik 

világkonferenciáját”, melyen a résztvevő államok tizenkét fő cselekvési területet fogalmaztak meg. A 

harmadik „kritikus” területként a nők és az egészségügy szerepel. A nyilatkozat több pontja, így a 92. 

és a 106. cikk x.) pontja is foglalkozik a víz kérdésével. Ezekben kimondják, hogy az ivóvízhez való nem 

megfelelő hozzáférés vagy az élelemhiány negatív hatással van a nők egészségére1083, illetve a 

kormányok, együttműködve más szervekkel, kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják az ivóvíz 

elérhetőségét és hozzáférhetőségét1084. 

 Az ENSZ egyik szakosított szervezetének, a Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezetnek (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) a szervezésében került sor 1996. 

novemberében, Rómában a „Világélelmezési Csúcstalálkozóra”, amelynek háttere és előzménye az 

1974. évi „Világélelmezési Konferencia” volt. A Csúcstalálkozó primeren olyan politikai nyilatkozat és 

akcióprogram megfogalmazását tűzte ki célul, ami az éhezés megszüntetésére irányult. Mindemellett 

a Nyilatkozat több helyen is említést tesz a víz, mint természeti erőforrás védelméről1085, az ahhoz 

való hozzáférés biztosításáról. 
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 „…Lack of food and inequitable distribution of food for girls and women in the household, inadequate 

access to safe water, sanitation facilities and fuel supplies, particularly in rural and poor urban areas, and 

deficient housing conditions, all overburden women and their families and have a negative effect on their 

health….” 
1084 „By Governments, in collaboration with non-governmental organizations and employers' and 

workers' organizations and with the support of international institutions ensure the availability of 

and universal access to safe drinking water and sanitation and put in place effective public 

distribution systems as soon as possible.” 

1085
 15. Objective 1.2: (b) „Establish legal and other mechanisms, as appropriate, that advance land reform, 

recognize and protect property, water, and user rights, to enhance access for the poor and women to resources. 



 Nem lehet említés nélkül hagyni az 1966-ban elfogadott „Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmányát” és a 11-12. cikkeihez fűzött 15. számú általános kommentárt1086 

sem. A kommentár a megfelelő életszínvonalhoz való joggal hozza kapcsolatba a vízhez való jogot, de 

más jogokkal való összefüggéseire is rávilágít, emellett meghatározza a vízhez való jog normatív 

tartalmát, kifejti az államok általános és specifikus jogi kötelezettségeinek mibenlétét, szól a 

jogsértések formáiról és a nemzeti szintű végrehajtásról. 

 Az Egyezségokmány 11. cikkének 1. bekezdése1087 számos olyan jogot fogalmaz meg, amely a 

megfelelő életszínvonalhoz való jogból vezethető le, ugyanakkor megvalósulásához elengedhetetlen. 

A felsorolás nem taxatív és a vízhez való jog egyértelműen a megfelelő életszínvonal biztosításához 

nélkülözhetetlen biztosíték kategóriájába tartozik1088.  

 Az eddig felsorolt nemzetközi egyezmények az univerzalitás igényével léptek fel, ám a víz, mint 

természeti tényezőnek és az élet alapvető feltételének kérdését több regionális egyezmény is 

szabályozza. 

 Az 1990-ben, Addis Abebában aláírt és harminchét állam által ratifikált „Gyermekek jogairól és 

jólétéről” szóló afrikai karta kötelezettséget ír elő az államok számára, hogy tegyék meg a szükséges 

intézkedéseket és biztosítsák a megfelelő élelem- és ivóvíz-ellátást. A 2003. júliusában, a mozambiki 

Maputoban aláírt „Természet és a természeti erőforrások védelméről” szóló afrikai egyezmény 

kimondja, hogy „a szerződő államok (…) erőfeszítéseket tesznek, hogy biztosítsák polgáraik számára a 

megfelelő és folyamatos ivóvíz-ellátást.”1089 

 Az afrikai egyezmények mellett Dél-Amerikában is találni kapcsolódó regionális dokumentumot. 

1988 óta tizenhárom állam írta alá a „San Salvador-i Ajánlásokként” ismert gazdasági, kulturális és 

szociális kérdésekkel foglalkozó egyezményt, melynek 11. cikk 1. pontja kimondja, hogy 

                                                                                                                                                                                     
Such mechanisms should also promote conservation and sustainable use of natural resources (such as land, water 

and forests), lower risks, and encourage investment” 
1086

 A kommentár szövegét a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága 2002. november 11. és 29. 

Között Genfben tartott, 29. ülésszakán  fogadta el. 
1087 „The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate 

standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to 

the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to 

ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international 

co-operation based on free consent.” (International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights, 16 December 1966, New York) 

1088
 15. sz. általános kommentár: A vízhez való jog (A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányának 11. és 12. cikke.) In: Acta Humana 1/2004. 149-150. o. 
1089

 Henri SMETS: The right to water in national legislations (http://www.academie-

eau.org/admin/fichier_publication/74-2006_AFD_The_right_to_water_in_national_legislations_AFD_2006-

1271952351fichier_publication0.pdf (2010. szeptember 9.-i állapot, 24. o.)  

http://www.academie-eau.org/admin/fichier_publication/74-2006_AFD_The_right_to_water_in_national_legislations_AFD_2006-1271952351fichier_publication0.pdf%20(2010
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„mindenkinek joga van arra, hogy egészséges környezetben éljen és hozzáférjen az alapvető 

szolgáltatásokhoz.”1090 

 A felsorolt nemzetközi dokumentumok többsége az ENSZ szervezésében került elfogadásra. A 

nemzetközi szervezet ugyanakkor nemcsak találkozók tető alá hozásával segíti elő a vízhez való jog 

érvényesülését, hanem igyekszik saját hatáskörben is lépéseket tenni. Így 2010. július 26-án a 

Közgyűlés határozatát fogadott el a vízhez való jogról. A Közgyűlés határozata kötelező erővel nem 

bír, ám az abban foglaltak iránymutatásként, ajánlásként befolyásolhatják a részes államok 

gyakorlatát és elősegíthetik a vízhez való jog érvényesülését. 

 A határozatban többek között az államok a következőket fektették le. Elismerik a tiszta ivóvízhez 

és közegészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés fontosságát, mint az emberi jogok 

megvalósulásához nélkülözhetetlen feltételt. Deklarálják az ivóvízhez és a közegészségügyi 

szolgáltatásokhoz való jogot, mint emberi jogot, amely elengedhetetlen az élethez való jog és más 

emberi jogok maradéktalan érvényesüléséhez. Felhívják az államokat és nemzetközi szervezeteket, 

hogy nemzetközi együttműködés keretében teremtsék elő a szükséges anyagi erőforrásokat, 

technikai eszközöket annak érdekében, hogy mindenki számára elérhető áron biztosítsák a megfelelő 

mennyiségű ivóvíz-ellátást és közegészségügyi szolgáltatásokat1091. 

 

3. A vízhez való jog a nemzeti jogokban 

 

A vízhez való jog fogalmának és az abból levezethető jogoknak, kötelezettségeknek a bemutatása, 

valamint a hazai gyakorlatnak az áttekintése után szeretném ismertetni, hogy más országokban 

hogyan is jelenik meg a vízhez való jog. Az egyes országok ugyanis más és más oldalról közelítik meg e 

jogot, változatos értelmet tulajdonítanak neki, így különböző szabályozási koncepciókat alakítottak ki.  

 Eltérő az állami gyakorlat a szabályozás szintjét illetően. Az országok többsége ma még csak 

törvényekben rendelkezik a vízhez való jogról, néhány állam ugyanakkor már alkotmányos szinten 
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szabályozza. Számuk ma körülbelül tizenötre tehető és folyamatosan emelkedik. Jelenleg például 

Hollandiában és Kanadában tervezik, hogy az alaptörvénybe emeljék a vízhez való jogot.  

 A Dél-Afrikai Köztársaság alkotmányának 27. cikk 1. pontja szerint „mindenkinek joga van 

hozzájutni az elegendő mennyiségű vízhez és élelemhez.” Az uruguayi alaptörvény 47. cikke szerint 

„az ivóvízhez és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés alapvető emberi jog.” 1092 

Hasonlóan alkotmányos szinten szabályozza még a vízhez való jogot például a kenyai, az ugandai, a 

gambiai, az etióp, az ecuadori, a kolumbiai és a fülöp-szigeteki alkotmány1093. 

A vízhez való hozzáférés kérdésében két fő elmélet alakult ki az államok jogalkotási gyakorlatában. 

Az egyik szerint az ivóvízhez való hozzájutás mindenkinek alanyi joga, a másik ezzel ellentétesen egy 

kötelezettséget keletkeztet az állam irányába, vagyis az államnak kell megteremtenie az alapvető 

közszolgáltatást. A marokkói vízügyi törvény az állam kötelességévé teszi, hogy vízhiány esetén (pl.: 

szárazság) gondoskodjon a lakosság és az állatállomány vízszükségletének biztosításáról. Nigerben a 

helyi szervek feladata, hogy szárazság esetén ellássák a lakosságot a szükséges ivóvízzel1094. 

Az egyes államok között aszerint is különbséget lehet tenni, hogy egy-egy ország gyakorlatában 

vízhez való jog, mely alapjoggal vagy államcéllal áll a legszorosabb kapcsolatban. Indiában az élethez 

való joggal, Belgiumban az egészséges környezethez való joggal, Szenegálban és Romániában a 

gazdasági, szociális és kulturális jogokkal, míg Beninben és Togoban a megélhetéshez való joggal 

együtt értelmezik a vízhez való jogot1095. 

 

4. A vízhez való jog és más alapjogok egymáshoz való viszonya 

 

A víz nemcsak természeti erőforrás, árucikk, hanem a földi és egyben az emberi élet nélkülözhetetlen 

eleme. Víz nélkül az élet elképzelhetetlen, vagyis az élethez való jog megvalósulásához 

elengedhetetlen. A vízhez való jog tehát szoros kapcsolatban áll az élethez való joggal. 
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 A MKA 54.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A Magyar Köztársaságban minden embernek 

veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen 

megfosztani.” Az alapjogok kapcsán már kifejtésre került, hogy az élethez való jog első generációs 

emberi jog, és mint ilyen az államtól tartózkodó magatartást vár el. Az államnak azonban cselekvési 

kötelezettsége is van, amelyet a magyar Alkotmánybíróság a 64/1991. (XII. 17.) AB határozatában 

fejtett ki: „Az Alkotmány 54.§ (1) bekezdése egyrészt minden ember számára garantálja az élethez 

való alanyi jogot, másrészt – a 8.§ (1) bekezdésével összhangban – az állam elsőrendű 

kötelezettségéve teszi az emberi élet védelmét. Az állam kötelessége az alapvető jogok tiszteletben 

tartására és védelmére a szubjektív alapjogokkal kapcsolatban nem merül ki abban, hogy 

tartózkodnia kell a megsértésüktől, hanem gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szükséges 

feltételekről.” [64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 297., 302.] A testület ugyanakkor az állam 

objektív, intézményvédelmi kötelezettségét nemcsak a jelen generációkra vonatkoztatja. „Az egyes 

emberek alanyi joga saját életük biztosítására szolgál. Az élethez való jog objektív oldalából 

ugyanakkor az államnak nem csupán az a kötelezettsége következik, hogy az egyes emberek élethez 

való alanyi jogát ne sértse meg, és hogy annak védelméről jogalkotással és szervezeti intézkedésekkel 

gondoskodjék, hanem ennél több. Ez a kötelesség nem merül ki az egyes emberek egyedi 

életvédelmében, hanem általában az emberi életet és létfeltételeit is védi. (…) Ezért az állam 

objektív, intézményes életvédelmi kötelezettsége kiterjed a keletkezőben lévő emberi életre is, 

csakúgy, mint a jövendő generációk életfeltételeinek biztosítására.” [64/1991. (XII. 17.) AB határozat, 

ABH 1991, 297., 303.] 

 Amennyiben tehát a vizet, mint az élet feltételét fogjuk fel és nemcsak környezeti elemként 

értelmezzük, akkor az állam kötelessége, hogy jogalkotással vagy szervezeti intézkedéssel 

gondoskodjon a megfelelő minőségű és az élethez való jog érvényesüléséhez szükséges mennyiségű 

vízről. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint pedig az alkotmányos feladatok megvalósítása során 

az állam nagyfokú szabadságot élvez. Ez alapján maga választhatja meg az alkalmazandó eszközöket, 

módszereket mindaddig, amíg a szabályozás alkalmas a feladatok ellátására1096. 

 Azonos módon értelmezi a vízhez való jog és az élethez való jog viszonyát az indiai Legfelsőbb 

Bíróság is, amikor ítéletében kimondja, hogy az iható vízhez való hozzáférés joga nélkülözhetetlen az 

élethez és az állam kötelezettsége, hogy tiszta ivóvízzel lássa el a polgárait1097. 
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 Az élethez való jog mellett a vízhez való jogot gyakran együtt említik az emberi méltósághoz való 

joggal és a szociális jogokkal szoros kapcsolatban álló megfelelő életszínvonalhoz való joggal. A 

megfelelő életszínvonalhoz való jog nyilvánvalóan az adott társadalom szegénységi küszöbe feletti 

nívót kell, hogy garantáljon, olyan ésszerűtlen anyagi akadályok nélküli életmódot, amely egyúttal 

megfelel az emberi méltóság megőrzése feltételeinek1098.  

 A lét fenntartásának jogát szélesen kell értelmezni, ideértve valamennyi emberi szükséglet 

kielégítésére vonatkozó igényt. Ezen igények szerteágazóak: túlélési szükségletek, önmegvalósítási 

szükségletek (pl.: kulturális azonosság) és társadalmi részvételből eredő szükségletek (pl.: oktatás, 

munka)1099. A legelső közé tartozik többek között az élelemhez és a vízhez való jog is. E jogok ugyanis 

az élet olyan alapvető feltételét jelentik, melyek megléte elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember más 

alanyi jogaival élhessen, azokat érvényesíthesse.  

 A MKA 70/D.§1100-a deklarálja a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogot, 

mely szintén szoros kapcsolatban áll a vízhez való joggal. A víz ugyanis nemcsak az élet alapvető 

feltétele, de az egészségé is. A nem megfelelő minőségű és mennyiségű víz ugyanis súlyos 

egészségromlást, - károsodást idézhet elő. A két jog közötti összefüggésre a Gazdasági, Szociális és 

Kulturális Jogok Bizottsága, 14. számú, az elérhető legmagasabb szintű egészséghez való jogról szóló 

általános kommentárjában is rámutat: „A vízhez való jog elválaszthatatlanul kötődik továbbá az 

elérhető legmagasabb szintű egészséghez való joghoz…” 1101 . Az Egyezségokmány 12. cikk 2. 

pontjának értelmezéséből is kitűnik, hogy az egészséghez való jog megvalósulásához 

elengedhetetlenül szükséges bizonyos szociális-gazdasági tényezők, körülmények megléte, így a 

megfelelő élelem, lakhatás, egészségügyi intézmények vagy éppen a tiszta ivóvíz1102. Ezek teljes 

hiánya vagy hiányos volta az elérhető legmagasabb szintű egészséghez való jog sérelméhez vezethet. 

 Az eddigiekben a vizet, mint az élet egyik kritériumát értelmeztük, és vizsgáltuk más jogokkal 

fennálló kapcsolatát. A környezethez való jog ugyanakkor a vizet, mint környezeti elemet óvja. A 

védelem azonban nem önmagában a vizet illeti meg, hanem a környezeti elemek összességét. A már 

korábban ismertetésre került, környezethez való jogból folyó állami teendők, tehát közvetlenül nem 
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a vízzel összefüggésben fogalmazódnak meg, a prevenció nem direkten a víz védelmét szolgálja, 

hanem magát a környezetet. Az állam ugyanis egyenként és összességében köteles védeni, óvni a 

környezeti elemeket. 

 Mindemellett természetesen lehetőség van arra, hogy kiemeljük a vizet a többi környezeti elem 

közül és az állami feladatokat csak a víz szemszögéből vegyük szemügyre, így a „vízi status quo” vagy 

épp a prevenció elsődlegessége is megfogalmazható. Szükség is van erre, annál is inkább, mert a víz 

mint környezeti elem védelme elvezet minket a víz, mint az élet alapvető feltétele védelméhez. A 

felszíni, illetve felszíni alatti vizek kielégítő állapotának megőrzése és javítása ugyanis elősegíti az 

élethez való jog, a megélhetéshez való jog és az egészséghez való jog érvényesülését is. Megfelelő 

minőségű és mennyiségű ivóvíz nélkül ugyanis a fenti jogok csorbát szenvednek. 

 

 

5. A vízhez való jog normatív tartalma 

 

5.1. Az alapjogok szerkezete és a vízhez való jog 

 

A dolgozat első részében foglalkoztam az alapjogok fogalmával és csoportosításával. A vízhez való jog 

lényegének megértése érdekében ugyanakkor vissza kell térni az alapjogok szerkezetéhez. 

 Az első generációhoz sorolható jogosultságok többségének, mindenekelőtt a szabadságjogoknak a 

szerkezete megegyezik, mivel a jog alanya, vagyis a jogosult az egyén, a jog kötelezettje az állam, 

illetve az állam nevében eljáró személyek, a jog tartalma pedig a beavatkozástól, cselekvéstől való 

tartózkodás. Ugyanakkor a legkorábban elismert jogok között is akadnak olyanok, amelyek 

érvényesüléséhez elengedhetetlen az állami cselekvés, így a politikai jogok, elsősorban a választójog 

gyakorlása is elképzelhetetlen pozitív állami intézkedések nélkül1103. 

 A második generációs jogok szerkezetüket tekintve sokkal többfélék, mint az első generációs 

jogok. E jogok alanya általában az egyén, ugyanakkor kötelezettje már nemcsak az állam lehet, 

hanem egyes jogoknál magánintézmények (munkáltatók, oktatási intézmények) is. Tartalmukat 

tekintve a második generációs jogoknak csak töredéke rokonítható a szabadságjogokkal, vagyis 
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néhány második generációs jognak van első generációs megfelelője. Ugyanakkor a szociális jogok 

meghatározó többsége esetében az államnak nem tartózkodnia kell, hanem pozitív jogalkotási és 

jogalkalmazási intézkedéseket kell tennie e jogok érvényesülése érdekében1104. 

 A harmadik generációs jogok kapcsán felmerül a kérdés, hogy megfogalmazhatók-e egyáltalán 

konkrét jogként. Amennyiben hűek kívánunk maradni ahhoz, hogy az emberi jogokat alkalmazható, 

érvényesíthető, az államon számon kérhető egyéni jogosultságnak tekintjük, akkor meg kell 

állapítanunk, hogy a harmadik generációs jogok nem sorolhatók az emberi jogok, az emberi jogok 

körébe. Az emberi szolidaritással, a békével és a fejlődéssel kapcsolatos, jogként megfogalmazott 

igényeknek sem az alanya, sem a kötelezettje, sem a tartalma nem világos. Nem határozható meg 

pontosan, hogyan jelenhet meg e jogok alanyaként a közösség, illetve a nép, nem egyértelmű, hogy 

mely államokat, illetve egyéb jogalanyokat terhelnek kötelezettségek, továbbá nem írható körül e 

jogok tartalma sem1105. 

 A három generáció közül a vízhez való jogot a jogok harmadik nemzedékéhez kell sorolnunk. 

Szükséges tehát meghatározni, hogy ki, illetve mi tekinthető a jog alanyának, kötelezettjének és 

tartalmának. 

 A vízhez való jog alanya egyszerre a közösség és az egyén. A vízhez való jog érvényesülése ugyanis 

kiemelkedő fontossággal bír az egész közösség számára. A megfelelő minőségű és mennyiségű vízhez 

való egyenlő hozzáférést az egyének csoportja számára kell biztosítani. Emellett azonban az egyén 

döntési kompetenciájába tartozik, hogy a jogosultságát kívánja-e, illetve milyen mértékben szeretné 

érvényesíteni.  

 A kötelezetti oldal kapcsán hasonlóságot fedezhetünk fel a második generációs jogokkal, ugyanis a 

vízhez való jog esetében is elmondható, hogy az állam mellett a magánintézmények, illetve egyének 

is megjelenhetnek e szerepben. A kötelezettségek döntő többsége természetszerűleg az államot és 

intézményeit terheli, azonban a megfelelő minőségű és mennyiségű vízhez való hozzáférés 

biztosítása feladatokat ró nem állami intézményekre is. Így a munkáltató köteles ivóvizet biztosítani 

az építkezésen dolgozó alkalmazottainak hőségriadó esetén, illetve egy vízszolgáltató privatizációja 

után a magánvállalkozót terhelik az állam kötelezettségei. 

 A vízhez való jog tartalma kapcsán elmondható, hogy az állam pozitív, cselekvési kötelezettséggel 

tartozik, vagyis jogalkotással és szervezeti intézkedések megtételével köteles eleget tenni a ráháruló 

feladatoknak. Az állam feladatai teljesítése során szabadon választja meg az alkalmazni kívánt 
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eszközöket, módszereket, mindaddig, amíg a szabályozás alkalmas a cél elérésére. Az államnak 

azonban negatív tartalmú kötelességei is vannak. 

 

5.2. A vízhez való jogból levezethető állami kötelezettségek 

 

Amint az előbbiekben említésre került, a vízhez való jog érvényesüléséhez elsősorban az állam 

tevőleges magatartása szükséges. Az állam feladatai a vízhez való jog biztosítása során szerteágazóak. 

Ebben a fejezetben a teljesség igénye nélkül szeretnék néhányat bemutatni. 

 Az állam, illetve intézményei, képviselői negatív jellegű kötelessége, hogy tartózkodjon az egyének 

vízhez való jogának megsértésétől. Ennek egyik megjelenési formája a fennálló állapotok megőrzése, 

vagyis a környezethez való jog kapcsán említett „status quo” megőrzése. Ahol tehát az állam az 

ivóvíz-szolgáltatás egy adott szintjét már elérte (például kiépítette a megfelelő infrastruktúrát vagy 

szociális alapon segítséget nyújt a szolgáltatás megvásárlásához), ott az eltérés már csak rendkívül 

szigorú feltételek mellett lehetséges, így nagyon súlyos gazdasági körülmények esetén, illetve ha 

más, megfelelő alternatívát alkalmaz1106. 

 A vízhez való jog sérelmét azonban nemcsak az állam magatartása idézheti elő. A különböző 

magánintézmények, legfőképp a gyárak tevékenysége a vízellátás veszélyeztetéséhez, sértéséhez 

vezethet. Az állam mindamellett, hogy negatív magatartásra is köteles, meg kell tennie a szükséges 

intézkedéseket, hogy erre a magánszférát is rászorítsa. E tekintetben tehát pozitív kötelezettség 

terheli, melyet a legkönnyebben jogalkotással tud megvalósítani. Egy olyan jogszabályi háttér 

létrehozását kell megvalósítania, amely összhangban áll más jogágakkal és a kitűzött cél elérésére 

alkalmas1107. 

 Az államot a tartózkodó magatartás, illetve a többi kötelezett erre való rászorítása mellett aktív, 

cselekvési kötelezettség is terheli. Köteles pozitív intézkedéseket tenni annak biztosítására, hogy az 

egyének érvényesíteni tudják a vízhez való jogból folyó jogosultságaikat. Ez történhet akár 

magánvállalkozók bevonásával, akár közvetlenül, állami vagy helyi szerveken keresztül, illetve a kettő 
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ötvözete útján is. Az állam a legalkalmasabb módszer megválasztása után köteles hatékony 

ellenőrzést végezni a rendszer felett, amennyiben nem direkt irányítást gyakorol1108. 

 Külön szólni kell arról az eshetőségről, amikor az egyén vagy az egyének csoportjai nem tudnak 

hozzáférni a vízszolgáltatáshoz, holott a szolgáltatás rendelkezésre áll. A társadalomnak ugyanis 

vannak olyan rétegei, amelyek helyzetükből adódóan képtelenek a lakosság túlnyomó többsége 

számára elfogadható árú víz- és csatornaszolgáltatás megvásárlása. Az állam emiatt köteles olyan 

szociális-gazdasági intézkedéseket eszközölni, mellyel e rétegek részére is biztosítja a folyamatos és 

tiszta ivóvíz-ellátást és szennyvízelvezetést.  

 Az állam feladata továbbá, hogy megfelelő felvilágosítást, tájékoztatást adjon az egyének számára. 

Ennek kapcsán megismerteti a lakosságot a tiszta ivóvízhez való hozzáférés lehetőségeivel, a 

vízvédelemmel és a víztakarékosság különböző módszereivel1109. 

 

5.3. A vízhez való jogból folyó jogosultságok 

 

A vízhez való jog esetében elmondható, hogy egyszerre foglal magában szabadságokat és 

jogosultságokat. A szabadságok közt említhető a vízhez való jog megvalósulásához nélkülözhetetlen, 

meglévő vízellátási rendszerekhez való hozzáférés fenntartásának joga, valamint a beavatkozástól 

való mentességhez való jog. Ezzel szemben a jogosultságok magukban foglalják például egy olyan 

vízellátási és vízgazdálkodási rendszerhez való jogot, amely minden ember számára egyenlő eséllyel 

biztosítja a vízhez való jog gyakorlását1110. 

 A vízhez való jog kapcsán beszélhetünk bizonyos tényezőkről, amelyeknek minden esetben 

érvényesülniük kell. Egyrészt a személyes és háztartási használat céljából a vízellátásnak minden 

személy számára elégségesnek és folyamatosnak kell lennie. A rendelkezésre állás mellett a víznek 

megfelelő minőségűnek kell lennie, vagyis az egyén egészségére veszélyt jelentő 

mikroorganizmusoktól, vegyi anyagoktól és sugárzó anyagoktól mentesnek kell lennie. A következő fő 
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tényező a hozzáférhetőség, amely fizikai, illetve gazdasági hozzáférhetőséget jelent hátrányos 

megkülönböztetéstől mentesen és a szükséges információk birtokában1111. 

 Ebből adódóan a vízhez való jogot röviden és tömören akként lehetne jellemezni, hogy az 

egyénnek és az egyének csoportjainak mindenféle megkülönböztetés nélkül, a lehető legtöbb 

információ birtokában, joguk van hozzáférni a megfelelő mennyiségű és árú egészséges ivóvízhez. A 

hat fő tényező, tehát a minőség, a mennyiség, a hozzáférhetőség, a vízár, a diszkrimináció tilalma és a 

tájékoztatáshoz, tájékozódáshoz való jog. 

 Az emberi, illetve a háztartási használatra szánt víznek feltétlenül biztonságosnak, vagyis ihatónak 

kell lennie. A fogyasztásra alkalmas víznek ugyanis mentesnek kell lennie az emberi egészséget 

veszélyeztető vagy károsító mikrobáktól, parazitáktól, fizikai, kémiai, radioaktív vagy más 

szennyeződésektől. Emellett ajánlott, hogy a felhasználásra szolgáló víz elfogadható színű és illatú 

legyen, nehogy téves látszatot keltsen víz ártalmatlansága tekintetében és a fogyasztót téves 

következtetésekre vezesse1112.  

 A biztonságos ivóvízhez való hozzáféréshez elengedhetetlen, hogy az állam jogalkotással, 

általános jelleggel határozzon meg vízminőségi standard-eket. Hazánkban az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25) Korm. rendelet foglalja össze a 

vízminőséggel kapcsolatos előírásokat. A rendelet mellékleteiben meghatározza a minimális 

vízminőségi határ- és paraméter-értékeket, rendelkezéseket tartalmaz a vízminőség ellenőrzésére, 

mely feladatokat az ÁNTSZ-re és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalra bízza, illetve szabályozza a 

vízkorlátozás feltételeit és a minőségjavító beavatkozásokat. 

 A vízminőség mellett fontos tényező a megfelelő mennyiségű víz megléte, mivel a vízhez való 

jogból a megfelelő mennyiségű vízhez való jog is levezethető. A nem elégséges vízellátás ugyanis a 

vízhez való jog mellett más jogok, így az élethez és az egészséghez való jog sérelmével járhat. Pontos 

adattal szolgálni azonban arról, hogy naponta egy személy minimálisan hány liter vízre jogosult, 

lehetetlen. Ennek meghatározása ugyanis számos tényező, körülmény függvénye: mit sorolunk a 

személyes és háztartási vízhasználat körébe, az adott terület „vízellátottsága”, stb. 

 A víz „alkotmányos minimumával” az Alkotmánybíróság is foglalkozott 157/B/1996. számú 

végzésében. „Az indítványozó azt kifogásolta, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

(továbbiakban: Vtv.) 13.§-ának (3) bekezdése kimondja többek között a létfenntartáshoz szükséges 

ivóvíz kielégítésének kötelezettségét, de nem határozza meg az ivóvíz mennyiségét. Ezzel 
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kapcsolatban hivatkozott az Alkotmány 54.§-ának (1) bekezdésére, az élethez való jogra. Az 

indítványozó azt kérte, hogy az Alkotmánybíróság kötelezze a Kormányt a fenti joghézag 

megszüntetésére, a létszükségleten belüli vízmennyiség megállapítására, ami minden állampolgárt 

alanyi jogon ellenszolgáltatás nélkül megillet. Kérte emellett annak a tarifának a meghatározását, 

amely a szokásos fogyasztás esetén lenne alkalmazandó, továbbá büntető jellegű tarifa bevezetését 

luxusfogyasztás esetére.”[157/B/1996. AB végzés, ABH 1999, 872., 872.] Indítványát az 

önkormányzatok által a közműfejlesztési hozzájárulási díjak kapcsán folytatott gyakorlata terén 

kiegészítette. 

 A testület az indítványt okafogyottságra és hatáskör hiányára hivatkozva elutasította, ugyanis 

időközben a „Vtv. végrehajtásaként kiadott, a közműves ivóvízellátásról és a közműves 

szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletet módosító 37/1999. (II. 26.) Korm. 

rendelet 8.§-a új szabályokat állapított meg és meghatározta azt a vízmennyiséget, ami a 

közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátáshoz a minimumot jelenti (50 

l/fő/nap).” [157/B/1996. AB végzés, ABH 1999, 872., 873.] A 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet hatályos 

rendelkezései differenciáltan határozzák meg azt létfenntartáshoz szükséges ivóvízmennyiséget, amit 

az ivóvíz-szolgáltatónak üzemzavar esetén alternatív módon biztosítania kell a lakosságnak1113. 

 A megfelelő mennyiségű és minőségű vizet az államnak közvetlenül vagy intézményei útján a 

lakosság számára hozzáférhetővé kell tennie. Az államnak ennek érdekében lehetővé kell tennie, 

hogy mindenki könnyedén és biztonságosan elérhesse a vízszolgáltató rendszereket 1114 . A 

rendelkezésre állás biztosítása ugyanakkor nem kívánja meg feltétlenül, hogy az állam közvetlenül 

tegyen eleget feladatának. Ahogy az már említésre is került, alkalmazásra kerülhetnek olyan 

megoldások, amelyek a helyi önkormányzatokat vagy magánvállalkozásokat bíznak meg a 

vízszolgáltatás kiépítésével, üzemeltetésével. Hazánkban a többször módosított, helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8.§ (4) bekezdése határozza 

meg a helyi önkormányzatok kötelező feladatait. A felsorolás első helyén pedig az egészséges ivóvíz 

ellátás szerepel, amely így minden önkormányzat által ellátandó kötelező feladatnak minősül. 

 A megfelelő mennyiségű, illetve minőségű vízhez mindenki egyenlő mértékben jogosult 

hozzáférni. Az egyenlő bánásmódhoz való jognak és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának 
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ugyanis a vízhez való jog esetében is feltétlenül érvényesülnie kell. Ennek biztosítása elsősorban az 

állam feladata. Így többek között lépéseket kell tennie a tiltott alapokon nyugvó, de facto 

diszkrimináció megszüntetése érdekében, amennyiben egyének vagy csoportok meg vannak fosztva a 

vízhez való jog megszerzésének eszközeitől vagy az arra való jogosultságoktól. Az államoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a vízkészletek elosztása és a vízügyi beruházások a társadalom minden tagja 

számára megkönnyítsék a vízhez jutást. A nem megfelelő forráselosztás ugyanis könnyen 

megkülönböztetésekhez vezethet1115. 

 Az államnak emellett olyan jogszabályi keretet kell alkotnia és olyan intézményrendszert kell 

működtetnie, amely e követelménynek kifogástalanul megfelel. A vízhez való jog ugyanis, ahogy azt 

korábban már említtettem, könnyen a hátrányos megkülönböztetés táptalajává válhat. 

 Hazánkban a MKA 70/A.§-a tartalmazza a „diszkriminációval” kapcsolatos alkotmányos 

rendelkezéseket. A 70/A.§ (1) bekezdése deklarálja a jogegyenlőségi formulát1116. Ennek értelmezése 

során mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy „Az Alkotmány  70/A. §  (1)   bekezdésében  

megfogalmazott megkülönböztetési   tilalom    értelmezésével    az    is megállapítható: a 

diszkrimináció tilalma nem jelenti azt, hogy  minden,   még  a  végső  soron  nagyobb  társadalmi 

egyenlőséget  célzó   megkülönböztetés  is   tilos.” [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46., 48.] 

A testület megállapította továbbá, hogy „…az azonos személyi méltóság jogából esetenként 

következhet  olyan jog  is, hogy  a javakat és esélyeket mindenki számára (mennyiségileg is) 

egyenlően osszák el.   De ha valamely – az Alkotmányba nem ütköző – társadalmi cél,  vagy valamely 

alkotmányos jog csakis úgy érvényesíthető, hogy e szűkebb értelemben vett egyenlőség nem   

valósítható    meg,   akkor    az   ilyen   pozitív diszkriminációt nem lehet alkotmányellenesnek 

minősíteni.” [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46., 48-49.] 

 De miért is fontos, hogy az állam pozitív diszkriminációt alkalmazzon a vízhez való jog esetében? A 

nemzetközi egyezmények kapcsán említésre került, hogy a társadalomnak vannak olyan csoportjai, 

így a gyermekek, nők vagy épp az etnikai, illetve más kisebbségek, amelyek kitüntetett figyelmet 

érdemelnek. Esetükben a vízhez való egyenlő hozzáférés speciális, ezen rétegeket célzó pozitív 

intézkedések megtételével lehetséges. 

 A vízhez való jog érvényesüléséhez elengedhetetlen, hogy a jogosultak kellően tájékozottak 

legyenek, hisz e jog magába foglalja a vízzel kapcsolatos információk keresésének, megismerésének 
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és terjesztésének jogát1117. Példaként említeném, hogy a vízzel kapcsolatos nemzeti stratégiák és 

cselekvési tervek kialakítása és végrehajtása során tiszteletben kell tartani – többek között – a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, valamint a széles körű részvétel követelményét. A 

vízzel kapcsolatos valamennyi politikának, programnak és stratégiának integráns része kell legyen az 

egyének és csoportok azon joga, hogy a vízhez való joguk gyakorlását érintő döntéshozatali 

folyamatokban részt vehessenek. Az egyének és csoportok számára teljes körű és egyenlő 

hozzáférést kell biztosítani a vízzel, a vízszolgáltatásokkal és a környezettel kapcsolatos, hatóságok 

vagy harmadik fél által birtokolt információkhoz1118. 

 A víz megfizethető áron való biztosítása szintén a vízhez való jog egyik eleme. Az államnak, illetve 

intézményeinek kötelessége tehát a lakosság meghatározó többsége számára elfogadható vízárakat 

képeznie. 

 

5.4. A vízhez való jog és a víz ára 

 

Az előzőekben a vízhez való jog csaknem valamennyi fontos összetevőjét áttekintettem, a víz 

gazdasági hozzáférhetőségének kérdését pedig a vizsgálódás végére hagytam. Ebben a fejezetben 

arra a kérdésre keresem a választ, hogy a vízhez való hozzájutást ingyenesen vagy ellenszolgáltatás 

fejében kell-e biztosítani, illetve milyen formában valósul meg hazánkban és, hogy csak néhány 

példát említsek, más országokban. 

 A „vízár problematikájának” boncolgatását tehát ott érdemes és szükséges kezdeni, hogy az 

egyéneket megillető folyamatos ivóvíz-ellátás ingyenesen vagy visszterhesen valósuljon-e meg. E 

kérdésben a jogtudományi álláspontok csaknem teljesen egybevágóak. A jelenkori iurisprudentia 

egyetért abban, hogy a vízhez való jogból nem vezethető le alkotmányosan a vízhez való ingyenes 

hozzáférés1119. A vízszolgáltatásért tehát főszabály szerint valamilyen ellenszolgáltatás jár.  

 Túlzás lenne ugyanakkor azt állítani, hogy a „vízért fizetni kell” megállapítás abszolút érvényű. A 

vízhez való jog ugyanis magában foglalja a természetes vízlelőhelyekhez való hozzáférés jogát is, 

vagyis az esővíz összegyűjtését, a szabad vízforrásokból való vízmerítést és a személyes fogyasztáshoz 
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szükséges mennyiségben a folyókból való vízkiemelést. Ezt a logikát követi az Egyesült Királyság is, 

ahol a vízhez való jogból levezethető a természetben fellelhető vízforrások (pl.: esővíz) szabad 

hasznosítása anélkül, hogy azért bért vagy más ellenszolgáltatást kellene teljesíteni. Ebben az 

értelmezésben a víz, nemzeti örökség, közös erőforrás. A spanyol vízgazdálkodási törvény hasonlóan 

rendelkezik, amikor kimondja, hogy a felszíni vizek szabadon felhasználhatók1120. 

 Vannak azonban olyan országok, ahol a vízszolgáltatás ingyenessége nem korlátozódik a 

természetben fellelhető vízforrások felhasználására, hanem egy meghatározott mennyiségig díjtalan. 

Így például a Dél-Afrikai Köztársaság elnöke 2000-ben bejelentette, hogy a hátrányos helyzetű dél-

afrikaiak ingyen juthatnak hozzá egy minimális mennyiségű vízszolgáltatáshoz 1121 . Találhatunk 

emellett olyan államokat is (pl.: Írország, Türkmenisztán, Líbia), ahol a vízszolgáltatás teljes 

mértékben térítésmentes1122. Ezen országok száma ugyanakkor a nemzetközi közösségen belül 

elenyésző. 

 Már említésre került az 1992-ben Dublinban megrendezett konferenciát lezáró „Dublini 

Nyilatkozat”, mely négy alapvető elvet1123 fogalmazott meg. Ezek közül a legjelentősebb a negyedik. 

Eszerint a víz a gazdasági értékkel rendelkező javak közé tartozik, amely ráadásul véges, korlátozott 

mennyiségben áll rendelkezésünkre. A Nyilatkozat bevezette a „valeur marchande” fogalmát, mely 

alapján a víz szolgáltatása nem történhet ingyenesen, hanem azért fizetni kell, természetesen egy 

mindenki számára megengedhető áron. A „Dublini Nyilatkozat” tehát az egyik példa arra 

vonatkozóan, hogy a vízszolgáltatás valóban visszterhes közszolgáltatás. 

 A vízár megállapításakor különböző, társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi szempontokat kell 

figyelembe venni, ugyanakkor a legtöbbször egymásnak ellentmondó szociális, környezetvédelmi és 

                                                           
1120

 Henri SMETS: The right to water in national legislations (http://www.academie-

eau.org/admin/fichier_publication/74-2006_AFD_The_right_to_water_in_national_legislations_AFD_2006-

1271952351fichier_publication0.pdf (2010. szeptember 9.-i állapot, 41. o.) 
1121

 http://www.globalwaterintel.com/archive/10/8/general/price-free-water-south-africa.html (2010. szeptember 

27.-i állapot 
1122

 http://www.globalwaterintel.com/archive/9/9/analysis/world-water-prices-rise-by-67.html (2010. szeptember 

27.-i állapot) 
1123

 A dublini alapelvek: 1. a korlátozott mértékben rendelkezésre álló édesvíz-készlet 

elengedhetetlen az élethez, a fejlődéshez és az egészséges környezethez; 2. a vízelosztás és a 

vízfejlesztés újraelosztó jellege, mely kötelezi a felhasználókat, a döntés-előkészítőket, illetve 

a politikai döntéshozókat és a választott képviselőket minden szinten; 3. a nőket sújtja 

leginkább a vízhiány minden következménye, és központi szerepet játszanak a vízkészletek 

elosztásában és megőrzésében; 4. a víz gazdasági értékkel rendelkező javak egyike (Dublin 

Statement On Water And Sustainable Development, 31 January 1992., Dublin) 

http://www.academie-eau.org/admin/fichier_publication/74-2006_AFD_The_right_to_water_in_national_legislations_AFD_2006-1271952351fichier_publication0.pdf%20(2010
http://www.academie-eau.org/admin/fichier_publication/74-2006_AFD_The_right_to_water_in_national_legislations_AFD_2006-1271952351fichier_publication0.pdf%20(2010
http://www.academie-eau.org/admin/fichier_publication/74-2006_AFD_The_right_to_water_in_national_legislations_AFD_2006-1271952351fichier_publication0.pdf%20(2010
http://www.globalwaterintel.com/archive/10/8/general/price-free-water-south-africa.html%20(2010
http://www.globalwaterintel.com/archive/9/9/analysis/world-water-prices-rise-by-67.html%20(2010


gazdaságossági megfontolások miatt minden szempontnak tökéletesen megfelelő ideális, optimális 

rendszer nem létezik1124. 

 A közgazdasági szempontok kapcsán elmondható, hogy a vízszolgáltatás természetes 

monopóliumnak tekinthető, mivel a hálózatok méretgazdaságossága folytán nem kifizetődő egy 

második, párhuzamos hálózat kialakítása. A vízszolgáltatók között nem alakulhat ki versenyhelyzet, 

egy földrajzi területen csak egy szolgáltató tud eredményesen működni, így az adott esetben vissza 

tud élni monopolhelyzetével. E piaci kudarc hatásait kompenzálandó az államnak közbe kell 

avatkozni. Az államnak ugyanakkor nem kell feltétlenül magára vállalni a szolgáltató szerepét, a 

legtöbb esetben elegendő, ha hatékonyan szabályozza a szolgáltatók magatartását, amire a 

legegyszerűbb megoldás az árak szabályozása1125. 

 Mindemellett egy megfontolt és jól kidolgozott díjszabás hatékony környezetvédelmi ösztönző és 

szabályozó eszköz is lehet. A víz-és csatornadíjak szabályozásának alapvető társadalmi célja pedig, 

hogy a víz, mint alapvető biológiai létszükségletként jelentkező elem mindenkinek a rendelkezésére 

álljon a megfelelő mennyiségben és minőségben, azaz hogy a vízhez való hozzáférés mindenki 

számára biztosított legyen1126. 

 Az ármegállapítást befolyásoló különböző tényezők áttekintése után foglalkozni kell magával a 

díjszabással is: ki határozza meg az ellenszolgáltatás mértékét, milyen díjrendszerek terjedtek el, stb. 

 Magyarországon az 1990-es években a víz- és csatornaszolgáltatók egy része önkormányzati 

tulajdonba került, a regionális vízszolgáltatók viszont állami tulajdonban maradtak. Az ivóvíz-

szolgáltatási kötelezettség azonban minden esetben a települési önkormányzatok feladata. Az árak 

megállapításáról szóló 1990. évi LXXXII. törvényben (továbbiakban: Átv.) foglaltak szerint az 

önkormányzati tulajdonú vízi közművek esetében az árszabályozó hatóság a települési önkormányzat 

képviselőtestülete, az állami tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért és az állami tulajdonú 

közüzemű csatornamű használatáért fizetendő díjakat pedig a környezetvédelemért felelős miniszter 

állapítja meg1127. 

 A díjszabási rendszereknek több, kevert formája is elképzelhető, ám közülük csak négyet 

szeretnék kiemelni. Az első az átalánydíjas rendszer, amely minden fogyasztó számára egyforma vagy 

a fogyasztó valamely jellegzetességétől függő, fogyasztástól független rendszer. Ez azonban nem 
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ösztönöz hatékony vízhasználatra, és társadalmilag sem igazságos. Csak a fogyasztástól függ az 

egytényezős díjrendszer, mely kiszolgáltatottá teszi a szolgáltatókat, amelyek bevétele kizárólag a 

szolgáltatott víz jelentős és kiszámíthatatlan ingadozásnak kitett mennyiségétől függ. Az egytényezős 

díjrendszer nem biztosít állandó fedezetet a víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek jelentős részét 

(kb. 70%-t) kitevő fix költségekre. Emellett nem ösztönöz fenntartható fogyasztásra, mert nem 

bünteti a túlzott vízfogyasztást1128. Számos országban alkalmazzák a kéttényezős díjrendszert, mely 

csökkenti a szolgáltatók kockázatát, egyenletesebb teherviselést tesz lehetővé, mint a csak 

fogyasztástól függő egytényezős rendszer, ugyanakkor hátrányosan érinti az átlagnál kevesebbet 

fogyasztókat, ami társadalmilag nem méltányos, és nagy mennyiségű fogyasztásra ösztönöz, ami a 

fenntarthatóság szempontjából elfogadhatatlan1129. 

 Egyre több országban használnak egy fix és egy fogyasztástól függő progresszívan növekvő 

blokkokból álló többlépcsős rendszert. Egy ilyen díjrendszer egyszerre biztosítja a társadalmi 

igazságosságot és a környezeti fenntarthatóságot, hiszen az alapszükségletek olcsón rendelkezésre 

állnak, ugyanakkor a nagy vízfogyasztáshoz kapcsolódó magas árak a túlzott mértékű fogyasztás 

csökkentésére ösztönöznek, valamint megteremtik a pénzügyi alapokat a beruházások, illetve az 

alacsonyabb árú kisebb vízfogyasztás finanszírozáshoz. Egy ilyen díjrendszer hatékonyan biztosítja a 

környezetvédelmi és társadalmi célok elérését, valamint a víz- és csatornaszolgáltatók pénzügyi 

stabilitását. Amennyiben a szociális célok érdekében a rendelkezésre álláson túl, bizonyos minimális 

mennyiségű fogyasztást is tartalmaz az alapdíj, az alacsony jövedelmű fogyasztók számára 

biztosítható az alapszükségletként jelentkező vízmennyiséghez való ingyenes hozzáférés1130. A 

franciaországi Flandriában vezettek be nemrégiben egy ilyen rendszert, amellyel évente 15m3 (napi 

~41 liter/fő) vizet ingyen juttatnak minden személynek. 

 A hazánkban elterjedt díjszabási rendszerek kapcsán elmondható, hogy 2005. január 1.-től 

kezdődően az állami tulajdonú regionális vízművek a korábban alkalmazott egytényezős díjakról 

fokozatosan áttértek a kéttényezős díjak alkalmazására. Emellett az elmúlt évek tapasztalata azt 

mutatja, hogy egyre több helyi önkormányzat áll át a kéttényezős víz- és csatornadíj 

alkalmazására1131.  

 Felmerül a kérdés, hogy a vízhez való jogból levezethető az egytényezős vagy épp a kéttényezős 

díjszabási rendszer kialakításának kötelezettsége, avagy az állam döntési szabadságának körébe 

tartozik ennek meghatározása. 
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 A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága megalakulása óta számos esetben foglalkozott a 

különböző közszolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatási díjakkal, így górcső alá vette a 

vízszolgáltatást és a helyi önkormányzatok díjszabási gyakorlatát is 1132 . Mindközül a 

„legösszefoglalóbbnak” a 114/B/2005. (VI. 26.) AB határozat tekinthető. 

 Több, egymástól független indítvány érkezett az Alkotmánybíróság Hivatalához, melyben az állami 

tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet korábbi és a 

23/2004. (XII. 16.) KvVM rendelettel beiktatott, illetve módosított rendelkezéseinek utólagos 

normakontrollját és megsemmisítését kérték1133. Támadták többek között a rendelkezésre állási díj és 

a kéttényezős vízdíj bevezetését. Az Alkotmánybíróság az indítványokat nem megalapozottnak 

tartotta. 

 A határozatban a következők olvashatók: „Korábbi határozataiban az Alkotmánybíróság már több 

alkalommal vizsgált olyan eseteket, amikor egy adott közszolgáltatás díjának meghatározásakor a 

hatósági ár megállapítására jogosult jogalkotó a többtényezős díjmegállapítás technikáját alkalmazta. 

A fizetendő díj ezekben az esetekben a következő két tényezőből tevődött össze: egyrészt a 

rendelkezésre állási (alap-)díjból, másrészt egy változó, jellemzően a ténylegesen igénybevett 

szolgáltatás mennyiségéhez meghatározott módon igazodó (pl.: mért vagy átalany-) díjból.” 

[114/B/2005. (VI. 26.) AB határozat, ABH 2008] A testület fő kritériumként határozta meg, hogy „a 

közszolgáltatás díja az átalányjellegtől a ténylegesen ellátott szolgáltatás értékéhez közelítsen.” 

[114/B/2005. (VI. 26.) AB határozat, ABH 2008] „Alkotmányellenességet csak akkor állapított meg az 

Alkotmánybíróság, amikor a jogalkotó a felhatalmazás kereteit túllépte, illetve amikor magasabb 

szintű jogszabályi előírásokkal ellentétesen szabályozott, és a közszolgáltatást igénybevevőt 

megfosztotta attól a lehetőségtől, hogy a ténylegesen igénybevett szolgáltatáshoz igazodó díjat 

fizessen.” [114/B/2005. (VI. 26.) AB határozat, ABH 2008] 

 „Az Alkotmánybíróság következetesnek tekinthető gyakorlata tehát az, hogy alkotmányosan nem 

kifogásolható a fizetendő vízdíj több tényező alapján történő meghatározása, de a fogyasztott víz 

mennyiségére a vízdíj kiszámításánál mindenképpen figyelemmel kell lenni.” [114/B/2005. (VI. 26.) 

AB határozat, ABH 2008] Ebből adódóan a vízhez való jogból nem vezethető le, hogy a jogalkotó egy-, 

két- vagy éppen többtényezős vízdíj megállapítására köteles. A legmegfelelőbb módszer 

kiválasztásánál azonban a fogyasztással arányos díjszabásnak érvényesülnie kell. 
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V. Összegzés 

 

A pályamunka lezárásaként érdemes röviden áttekinteni az eddig leírtakat és újra kiemelni a 

legfontosabb megállapításokat. 

 Mindenek előtt elmondhatjuk, hogy kialakulóban van az emberi jogok újabb eleme, amely 

önállósul, kiszakad az élethez és emberi méltósághoz való jogból, az egészséghez való jogból, 

valamint a környezethez való jogból. A nemzetközi dokumentumok egyelőre nem foglaltak 

egyértelműen állást abban, hogy ez az új, vegyes jellegű jog önálló jog-e vagy derivátum. A vízhez 

való jog vegyes jellege abban határozható meg, hogy bizonyos szempontból az alanyi jogi jelleg 

erősebb (élet alapvető feltétele – élethez való jog előfeltétele), másfelől viszont az intézményvédelmi 

oldala (vízszolgáltatás megszervezése, csatornázás, fenntartás, árazás stb.) a hangsúlyosabb. Utóbbi 

megközelítésből a szociális jogok sajátját viseli magán, miszerint a két oldal szorosan kapcsolódik 

egymáshoz. 

 Vitatott tehát önálló emberi jogi jellege. Az azonban vitathatatlan, hogy az élethez és emberi 

méltósághoz való jog minimális tartalmi elemeként elismerik, továbbá felismerték a társadalmi – 

gazdasági egyenlőtlenségek kialakulásában játszott szerepét. 

 A jövő feladata a tartalom és a garanciák kidolgozása, valamint a nemzeti/belső jogban a minél 

szélesebb körű szabályozása. Magyarország viszonylatában egyelőre nem fenyeget olyasfajta veszély, 

mint az afrikai országokban, azonban a klímaváltozás negatív hatásainak prognózisai között szerepel 
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I. Bevezetés 

 

Dolgozatom központi témája a befejezett bűncselekmény, amely a deliktum végső, tényállásszerű 

megvalósulási szakaszát jelenti. A bűncselekmény véghez vitele egy sajátos folyamat, mely során a 

deliktumnak különböző stádiumait határolhatjuk el egymástól.  

Pályamunkám első fejezete részben arra a problémára kíván rávilágítani, hogy egyes 

bűncselekmények esetében hogyan határolható el egymástól a deliktum kísérleti és befejezetti 

alakzata, valamint arra, hogy egy-egy cselekmény mely deliktum mely stádiumát valósítja meg. 

Szintén az első fejezet foglalkozik a következő problémával: háttérbe szoríthatja-e egy befejezett 

enyhébb bűncselekmény tényállását egy súlyosabb bűncselekmény kísérlete? Dolgozatom összeveti a 

német és a magyar joggyakorlat álláspontját, különös tekintettel az emberölés kísérlete és a 

befejezett súlyos testi sértés, valamint az erőszakos közösülés és a német Btk. szerinti szexuális 

kényszerítés halmazatának problémájára. 

Dolgozatom második fejezete behatóbban kíván foglalkozni egy látszólag csupán dogmatikai 

problémával, ami a befejezett és a bevégzett bűncselekmény elválásának kapcsán jelentkezhet. E két 

kategória elkülönülésének dogmatikai sajátosságokon túlmutató, gyakorlati, jogalkalmazói 

szempontokat is alapul vevő jelentőségét néhány kiemelt bűncselekményen keresztül kívánom 

bemutatni, többek között az erőszakos közösülést, a lopás egyes megvalósulási formáit, a tartós és az 

állapot-bűncselekményeket megemlítve. Ezen túlmenően a befejezett és a bevégzett bűncselekmény 

elválásának jelentőségét jogalkalmazói döntések kritikáján és de lege ferenda javaslaton keresztül is 

megvilágítja a dolgozatom. 



Munkám harmadik fejezetében a befejezett bűncselekmény egy sajátos típusát, a sui generis 

deliktumot kívánom bemutatni, rámutatva annak sajátosságaira jogalkotói valamint jogalkalmazói 

szempontokból is. 

Dolgozatomban átfogóan kívántam foglalkozni a bűncselekmény egyes magvalósulási 

szakaszaival, különös tekintettel a befejezettség stádiumával, megvilágítva azt, hogy a deliktumok 

ezen megvalósulási szakasza nem csupán dogmatikai, hanem valós, a joggyakorlat szempontjából 

releváns kérdéseket is felvethet.  

 

II. Dogmatikai kérdések a stádiumtan köréből 

 

1. Stádiumtani áttekintés 

 

1.1. A stádiumokról általában 

 

A deliktum elkövetésére irányuló elhatározás (akarat-elhatározás) kialakulásától a bűncselekmény 

tényleges végrehajtásáig, annak befejezetté válásáig hosszabb-rövidebb időtartam telik el. Ezt az 

időtartamot nevezhetjük tulajdonképpen a bűncselekmény megvalósulása időbeli útjának. Ez az út 

különböző szakaszokra, azaz stádiumokra osztható. 

A szándék kialakulását, az akarat-elhatározás megszületését nem tekinti a hazai büntető 

jogirodalom külön stádiumnak. A bűncselekmény ekkor ugyanis még csupán a majdani elkövető 

tudattartamában van jelen, a deliktumra irányuló gondolat ekkor még csak formálódik. Régtől fogva 

azt a nézet érvényesül, hogy a gondolatok szabadok. A ,,rossz akarat” ezek szerint a büntetőjog 

számára még irreleváns, azaz nem értékelhető és nem is büntethető1134. 

A hazai törvényi szabályozás szintjén a szándékos bűncselekménynek három kifejlődési 

szakaszát különítjük el egymástól. Ezek a következők: előkészület, kísérlet és befejezett 

bűncselekmény. Német gyökerekből eredően a hazai dogmatika megkülönbözteti a bevégzettség 

szakaszát is, mely főleg a tartós és állapot-bűncselekményeknél bír jelentőséggel, de nem 
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elhanyagolható szempont például az erőszakos közösülés és a lopás egyes eseteinél sem. (A 

bevégzettség hazai szerepével dolgozatom második fejezetében foglakozom részletesebben.) 

A stádiumok elhatárolása kapcsán két nagy teória, a szubjektív és az objektív irányzat feszült 

egymásnak. Nézzük meg közelebbről, hogy mi is a két ellentétes tan szubsztanciája!1135 

A tisztán szubjektivista álláspont minden irányban igyekszik kitágítani a kísérlet fogalmi körét. 

A szubjektivisták szerint a büntetendőség alapja a kifejtett magatartással működésbe hozott 

jogellenes akarat. Szerintük a bűncselekmény a kísérlet esetén is teljes az alanyi oldalt tekintve, 

éppen ezért a kísérlet elkövetője ugyanolyan büntetést érdemel, mint az a tettes, aki a deliktum 

befejezett alakzatát realizálja. 

A szubjektív teória továbbá kiterjesztést jelent az előkészületre is, valamint az abszolút 

alkalmatlan kísérlet megbüntetése mellett foglal állást. Nézőpontjuk alapja az, hogy a jogellenes 

akarat a bűncselekmény ezen stádiumainál is azonos azzal az ártó szándékkal, amely a befejezett 

deliktum által eléri végső célját. A szubjektivisták táborát erősítette Osenbrüggen, Buri és Cohn is1136. 

 A franciák voltak az elsők, akik a szubjektív felfogás ellen a tudományban és a 

törvényhozásban is állást foglaltak. Leszögezték egyszer és mindenkorra, hogy a lehetetlen 

megkezdését senki se tartsa lehetségesnek, és azt sem, hogy a lehetséges is megkezdhető oly 

eszközökkel, amelyek arra egyáltalán nem alkalmasak.  

Az objektivista irányzat tehát csak azt ismeri el büntetendő cselekményként, ami már 

veszélyezteti a jogi tárgyat. Szóhasználatukban általában a távoli veszélyt az előkészület, míg a közelit 

a kísérlet valósítja meg. A kísérlet véleményük szerint a deliktum tárgyi oldalát csupán részben 

valósítja meg, általában épp a legjelentősebb hátrány marad el, ezért indokolt a kísérletnél enyhébb 

büntetés alkalmazása a befejezett bűncselekmény büntetéséhez képest. 

A hazai szabályozás az ,,arany középutat” követi, azaz a közvetítői irányzatot, mely 

hatékonyan képez hidat az előbb bemutatott, néhol igen sarkos teóriák között, jótékonyan ötvözve 

azok pozitív, értéktelített vonásait, ezzel párhuzamosan a szélsőséges megvilágításokat sikeresen 

tompítja.  A Btk. szerint az előkészület csak akkor büntetendő, ha a törvény azt az illető 

bűncselekmény vonatkozásában külön büntetni rendeli a Különös Részben. A büntetési tétel ilyenkor 

is enyhébb, mint a befejezett bűncselekményre megállapított. A kísérlet esetében a közvetítő teória a 

kísérlet büntetésre érdemességét teszi vizsgálat tárgyává. Ez akkor állapítható meg, ha a deliktum 

elkövetésére irányuló akarat olyan, külvilágban jelentkező büntetendő cselekményben ölt testet, 
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amelynek büntetlenül maradása a társadalom jogrendbe, jogbiztonságba vetett egész hitét rengetné 

meg. A kísérlet büntethetőségének legfőbb mércéje ezek szerint az, hogy mennyire csorbítja a 

cselekmény a jogbékét. Ezt nevezi a jogirodalom hatásteóriának. 

 

1.2. A kísérlet viszonya a befejezett bűncselekményhez 

 

Hatályos jogunk szerint a kísérlet az objektív oldalon be nem fejezett bűncselekmény tényállásszerű 

megjelenése a külvilágban. A Btk. a kísérletet a befejezett bűncselekmény büntetési tételével rendeli 

büntetni, azonban a Csemegi-kódex (1878. évi V. törvény) óta ismert és alkalmazott kétszeres 

leszállást lehetővé teszi 1137. 

A Különös Részi tényállásokban megfogalmazást nyert befejezett bűncselekmény a 

deliktumok objektív, szubjektív és a  tettességhez szükséges ismérveinek megvalósulása1138. Battlay 

egyenesen úgy fogalmaz: ,,a kísérlet negatív kelléke a bevégzés1139. A véghezvitel megkezdése, a 

kísérlet kizárja fogalmából a véghezvitel bevégzését, a bevégzett büntetendő cselekvényt. A bevégzés 

fogalma a kísérlettel oly merev ellentétben áll, hogy utóbbi nem foroghat fenn, mihelyt a bevégzés 

létesül, mely ennél fogva a kísérletnek a negatív kelléke”1140. 

A mai felfogás épp ennek ellentéte, mivel a kísérletet fogalmát a befejezett bűncselekmény 

fogalmából vezetjük le. Eszerint a kísérlet az objektív tényállások nem teljes körű megvalósulása, ami 

által a befejezett stádium nem állapítható meg. 

 

1.3. A bűncselekmény befejezettsége 

 

Földvári szerint a bűncselekmény befejezettsége szempontjából kivétel nélkül mindig a törvényi 

tényállás a döntő: amíg a törvényi tényállás bármely eleme nem valósul meg, a bűncselekmény addig 

nincs befejezve; a törvényi tényállás utolsó elemének a megvalósulása pillanatában viszont -
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függetlenül minden más körülménytől, így az elkövető céljától is- a bűnelkövetés a befejezettség 

stádiumába lép1141. 

Az előbbiekben ismertetett stádiumok a bűncselekmény megvalósulási folyamatának egymás 

utáni, de nem minden alkalommal szükségképpen jelentkező állomásai. A törvényhozó, amikor az 

egyes bűncselekmények törvényi tényállását meghatározza, mesterségesen kiragadja a folyamat 

egyik pontját és ezzel e ponton befejezetté nyilvánítja a bűncselekményt. 

 A folyamat egyik pontja tehát a befejezettség stádiuma, ez a megvalósulási szakasz azonban 

nem merül ki mindig ebben az egy pontban. Földvári erre alapozza azt a nézetét, miszerint vannak 

olyan bűncselekmények, melyek befejezetté válása maga is egy folyamat, s ilyenkor bizonyos 

szempontból annak az első, más szempontból az utolsó mozzanata az irányadó1142. (Ehhez lásd a II. 

fejezetben írtakat) 

Tokaji már differenciáltabban fogalmaz. Monográfiájában a Földvári által megjelölt első 

mozzanatot tekinti a befejezett, míg az utolsót a bevégzett bűncselekményt meghatározó 

jelentőségűnek, feltételezve, hogy a törvényi tényállás megvalósulását követő szak is kivételesen még 

hozzátartozhat a törvényi tényálláshoz1143. 

A magam részéről a Tokaji-féle álláspontot tekintem irányadónak. A törvényhozó nem 

véletlenül ragadja ki a bűncselekmény megvalósulási folyamatának egy azon pontját, ahonnan a 

bűncselekmény már teljes körűen tényállásszerűnek, azaz befejezettnek tekinthető. Ez az a pillanat, 

amikor a deliktum ,,érdemessé” válik arra, hogy a jogalkalmazó mindenféle leszállítás és enyhítést 

mellőzve a Btk. Különös Részi tényállásában meghatározott büntetési tételkereten belül szabjon ki rá 

büntetést. A bevégzettség egy további folyamatot foglal magába, melynek van kezdete, tartama és 

vége, ahogy ennek jelentősége az egyes kiemelten kezelt bűncselekményeknél majd 

megfogalmazásra is kerül a dolgozat második fejezetében. A bűncselekmény ekkor azonban 

ugyanúgy befejezett marad, a büntetés kiszabásánál csupán a Különös Részi tételkereten belül 

mozoghat a jogalkalmazó, aki azonban lehetőséget kap arra, hogy például olyan súlyosító 

körülményeket vegyen figyelembe a büntetés kiszabásakor, melyek a bevégzettség előtt, de a 

befejezettség stádiumának bekövetkezése után jelentkeztek a bűncselekmény elkövetésének 

folyamatában. 
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1.4. Stádiumtani összegzés 

 

Összegzésként megállapítható, hogy a stádiumok egymásutánisága egyben kifejezi a társadalomra 

veszélyesség növekedését is. Ezért indokolt a büntetések súlyosbodása, minél jobban előrehaladott 

egy deliktum megvalósulása. Véleményem szerint a jelenlegi Btk-beli szabályozás ennek 

maradéktalanul eleget tesz a büntetési tételkeretek megfelelő kiszélesítésével, valamint a kísérletnél 

említett kétszeres leszállítás figyelembe vételével. 

 

2. A kísérlet és a befejezett bűncselekmény egymáshoz való viszonya 

 

A kísérlet és a befejezett bűncselekmény elhatárolása egyes esetekben nem egyszerű feladat. A 

probléma már a XIX. század közepén felmerült a jogtudomány jeles képviselőinek egyes munkáiban. 

Wlassics Gyula1144, Baumgarten Izidor1145 és Battlay Imre egész monográfiákat szenteltek a témának. 

Nagy Ferenc ezeket a munkákat nevezi egy cikkében a stádiumtan hazai fejlődése tulajdonképpeni 

csíráinak1146. 

Wlassics esetében meg kell említeni, hogy stádiumtani munkája szorosan kapcsolódik az 

elkövetők tanából írt monográfiájához1147, világosan kifejezve azt, hogy. a bűncselekménytan ezen 

két területe közt milyen szoros is a kapcsolat. 

Battlay monográfiájában a kísérlet és a befejezett bűncselekmény megkülönböztetésének 

alapjait a római és a kánonjogban látja, valamint hivatkozik a Constitutio Criminalis Carolina és 

Theresiana rendelkezéseire is, mi azonban nem nyúlunk vissza az 1843. évi törvényjavaslat és az 

1878. évi V. törvénycikkel beiktatott Csemegi-kódex előtti időkbe, mivel a szakjogon alapuló hazai 

jogirodalom akkoriban még nem volt elég kidolgozott a kísérlet és a bevégzett bűncselekmény 

elhatárolását illetően. 

 

2.1. A kísérlet fogalmának meghatározása 
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Az 1843-as, törvényi szintre sosem emelkedett törvényjavaslatunk szerkesztői (élükön Deák Ferenc) 

határozottan a haladás útjára léptek, s a 45.§-ban a kísérlet fogalmát ekképpen határozták meg: ,,Aki 

valamely bűntettnek általa célba vett elkövetését elkezdette ugyan, de annak bevégzésében valamely 

szándékán kívüli ok vagy akadály által meggátoltatott, csak bűnkísérletért büntettethetik”. Battlay 

azonban így kritizálta a jogalkotót: Teljes elismerésre méltó igyekezetükben tovább mentek a 

kelleténél mindazonáltal, mert nem a véghezvitelt, hanem az elkövetés megkezdését állították fel 

kritériumul1148. 

A Csemegi-kódex 65.§-a a következőképp határozta meg a kísérlet fogalmát: ,, A cselekmény, 

mellyel a szándékolt bűntett vagy vétség véghezvitele megkezdetett, de be nem végeztetett, a 

megkezdett bűntett vagy vétség kísérletét képezi.” A német birodalmi Btk. és a korabeli svájci Btk. is 

ezzel egyező definíciót alkalmazott1149. 

A büntetendő kísérlet korabeli elemei tehát a következők voltak: a büntetendő cselekvényre 

irányuló szándék és a véghezvitelét célzó külső tevékenység (pozitív elemek), valamint a tilos 

eredmény, hatás létesítése, azaz a bevégzés hiánya (negatív elem). A Btk-ban lévő fogalom-

meghatározás ezen összetevőket megfelelően tükrözte. Elmondható tehát, hogy a Csemegi-kódex 

stádiumtani szempontból is európai színvonalú szabályozást alkalmazott. 

 Az 1950-es Btá.1150 ehhez képest csak ötletel Nagy Ferenc szavaival élve.1151 Ez azzal is magyarázható, 

hogy a Csemegi által feszegetett és magas színvonalon szabályozott kérdések egy része ekkor már 

teljes mértékben átment a jogalkalmazói köztudatba és ezáltal az evidencia szintjére lépett. 

 Elmondható, hogy az egyes stádiumok közül a kísérlet rendelkezik a legkiterjettebb 

jogirodalommal, habár az utolsó teljes körű elemzés igényével készült munka Pintér Jenő nevéhez 

fűződik, aki művét az 1950-es Btá-val kapcsolatban írta. Az előkészület ehhez képest alig bír 

specifikus irodalommal. 

 

2.2. A befejezett bűncselekmény és egyéb stádiumok viszonya 
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Tipikus kiindulópont a befejezettség, hiszen a Különös Részi tényállások alapvetően a befejezettség 

szintjén fogalmazzák meg a deliktumokat. Ennek alapján a többi stádiumot ehhez viszonyítjuk. 

Ebben a megközelítésben az előkészület a bűnös szándék és ezt érvényre juttató elkövetői 

magatartás külvilágban való megjelenése, a szándékos bűncselekmény megvalósulási szakaszai közül 

az első, amely a büntetőjog szempontjából relevanciával bír. A kísérlettől eltérően azonban az 

előkészület esetében a kifejtett cselekmény nem lép a törvényi tényállás keretei közé. Ennek 

következtében az elkövető magatartása még nem tényállásszerű, csupán diszpozíciószerű1152. Az 

előkészületet nem általános jelleggel rendeli büntetni a jogalkotó, csupán akkor, ha a Btk. Különös 

Része erre kifejezetten rendelkezést tartalmaz. 

 

2.3. A kísérlet tényálláshoz való viszonya 

 

Kísérlet1153 esetében a cselekmény már a Különös Részi tényállás keretei közé lép, de teljesen nem 

meríti ki azt, tekintettel a kísérlet objektív negatív ismérvére, azaz a be nem fejezésre. A kísérlet 

stádiuma csakis a szándékos bűncselekmények esetében realizálódhat, a gondatlan deliktumok 

esetében fogalmilag kizárt, mivel a szándékosság a kísérlet szubjektív fogalmi ismérve és egyben 

elengedhetetlen kelléke is. Tehát megállapítható, hogy a gondatlan bűncselekmények esetében 

csakis a befejezettség bír stádiumtani relevanciával1154. Ha a jogalkotó a gondatlan bűncselekmény 

egy korábbi stádiumát mégis büntetni kívánja rendelni a jogi tárgy fokozottabb védelme érdekében, 

akkor azt önálló, azaz sui generis tényállás megalkotásával teszi. (Ezzel a dolgozat III. fejezete 

foglalkozik részletesebben.) 

A kísérlet az alábbi három elemből tevődik össze: 

A) szándékosság, azaz a szubjektív elem, hiszen a kísérlet az alanyi oldalt tekintve semmiben sem 

különbözik a befejezett deliktumoktól, mivel a kísérlet esetében is az elkövető szándéka a teljes, 

befejezett cselekmény realizálására irányul.  

B) A kísérlet pozitív objektív ismérve az elkövetés megkezdése, korábbi terminológia szerint a 

véghezvitel megkezdése. Ha az elkövetési magatartás több konjunktív elemmel bír, akkor 
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természetesen már az egyik megkezdésével a kísérlet létrejön, hiszen ekkor a bűncselekmény már a 

tényállás keretei közé lépett. 

C) A kísérlet harmadik, egyben utolsó eleme a be nem fejezés, melyet objektív negatív ismérvnek is 

nevezünk. 

 

2.4. A kísérlet kizártsága 

 

Egyes bűncselekmények kísérlete fogalmilag kizárt. Ezek a következők: 

- a gondatlan bűncselekmények a fentebb ismertetett indokok alapján, 

- a Btk. 15. §-ban szabályozott vegyes bűnösségű bűncselekmények (régi hazai szerzők közül ezen 

álláspontot osztotta Heller, Schulteisz és Vámbéry)1155. A kísérlet kizártságát az indokolja, hogy ezen 

deliktumoknál a minősítő körülményt képező eredményre csupán az elkövető gondatlansága terjed 

ki. A szegedi iskola azonban a kísérletet megállapító jogirodalmi nézetet tartja helyesnek, mely 

szerint kivételes esetben megvalósulhat a vegyes bűnösségű deliktum kísérlete, ha az 

alapbűncselekmény a kísérleti stádiumban megreked, de már ebből bekövetkezik a minősítő 

körülményt képező és az elkövető gondatlansága által átfogott eredmény, 

- büntetendővé nyilvánított előkészületi cselekmények pl.: felhívás, azaz közös elkövetésben 

való megállapodásra irányuló sikertelen törekvés, 

- tiszta mulasztásos bűncselekmények, azaz mulasztással megvalósuló immateriális deliktumok 

pl. segítségnyújtás elmulasztásának alapesete1156, 

- részesség (felbujtás, bűnsegély1157), mivel befejezett alakzatuk sem tényállásszerű magatartás, 

annak elkövetését nem kezdhetik meg, 

- azon bűncselekmények esetében, amikor maga a deliktum természete zárja a kísérlet 

realizálását. Pl. verbális immateriális bűncselekmények úgy, mint rágalmazás, becsületsértés, hamis 

tanúzás. 

 

2.5. A kísérlet és a befejezett bűncselekmény elhatárolása 
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Egyes bűncselekményeknél nehéz elhatárolni egymástól a kísérleti és a befejezett alakzatokat, 

valamint azt, hogy egy-egy cselekmény mely deliktum mely stádiumát is valósítja meg. A problémát 

néhány jogeseten és BH-n keresztül kívánom érzékeltetni. 

 Tegyük fel, hogy az elkövető éjszaka, a zárat feltörve behatol más lakásába. Ezzel a 

cselekményével önmagában megvalósítja a befejezett magánlaksértést. Az elkövető szándékától 

függően azonban a cselekmény minősítésénél szóba jöhet a lopás kísérlete, valamint az emberölés 

előkészülete is1158. 

  A Nógrád Megyei Bíróság Bf. 229/1997. számú esete a következőt mondta ki: 

 A vádlott összetalálkozott a sértettel, aki két és fél éves kisfiával sétált az utcán. Elhaladtak egymás 

mellett, kb. húsz méter megtétele utána vádlott megfordult és átfogta a sértett nyakát, majd azt 

mondta neki, hogy ha nem elégíti ki orálisan, akkor megfojtja a kisfiát. Ezután a vádlott elengedte a 

sértettet, és a kisgyermeket fogta meg. Ekkor az utcán feltűnt egy épp arra haladó autó, aminek a 

fényszóróit meglátva a vádlott megijedt és elszaladt. A városi bíróság a vádlott bűnösségét 

szemérem elleni erőszak kísérletében állapította meg. A megyei főügyész indítványa alapján a 

megyei bíróság megállapította, hogy a vádlott által alkalmazott erőszak és fenyegetés sem őt 

magát, sem a sértettet nem hozta a fajtalanság azonnali végrehajtásához szükséges helyzetbe. 

Ezért a Btk. 198.§ (1) bekezdés szerinti szemérem elleni erőszak kísérlete nem volt megállapítható, 

azonban az irányadó tényállásból kitűnik, hogy a vádlott, ha rövid ideig is, de akadályozta a sértett, 

majd annak kisfia helyváltoztatási szabadságát. Tehát a 2 rendbeli, Btk. 175 §-nak (3) bekezdés a) 

pontja szerint minősülő aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése megállapítható. 

 A BH 2004. 491. szerint a könnyű testi sértés vétsége és a súlyos testi sértés bűntette 

kísérletének elhatárolása szempontjából nem a magatartás eredményének, hanem az elkövetői 

tudattartalomnak van jelentősége. A bíróságnak azt kell vizsgálni, hogy a vádlott tudata a 

véghezviteli magatartás kifejtésének időpontjában átfogta-e a hosszabb gyógytartamú sérülés 

bekövetkezésének lehetőségét, és ezt kívánta vagy belenyugodott-e. 

 A BH 2000. 97. szerint a több emberen elkövetett emberölés bűntettének a kísérletét 

valósítja meg, aki az áram alá helyezett vezetékhálózatot a kertjébe telepíti azért, hogy a 

gyümölcsösét a tolvajoktól megvédje, és ezáltal egy ember áramütés által bekövetkezett halálát 

okozza. 

 A lőfegyver engedély nélküli vásárlása minősülhet emberölés előkészületének s egyben 

megvalósítja a lőfegyverrel való visszaélés befejezett alakzatát1159. 
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 A BH 1994. 12. szerint: a zsarolásnál a sértett színlelt teljesítése esetén nem befejezett 

bűncselekmény, hanem a bűntett kísérlete valósul meg. Mivel a sértett nem a tényállási elemként 

megfogalmazott kényszer hatására, hanem e rendőrséggel együttműködve, a tettes lépre csalása 

érdekében teljesíti a követelést. A zsarolás, bár ,,befejezett”, csupán a deliktum kísérlete állapítható 

meg, mivel nem a kényszerítés következménye volt a károkozás. 

 A BH 1988. 220. kimondja, hogy a közveszélyokozás befejezett, ha az elkövető a 

tűzveszélyes anyagot a házában szétlocsolja és meggyújtja, bár azt a szomszédok a tűzoltók 

segítségével eloltják, így a tűz a szomszédos épületekre nem terjed át. 

 A súlyosabban minősülő bűncselekmény kísérletébe az enyhébb súlyú befejezett 

bűncselekmény beleolvad. Ezért az életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete estén a 

cselekmény nem minősül egyben súlyos egészségromlást okozó testi sértés bűntettének is, mondja 

ki BH 2000. 97. 

 

2.6. Összegzés 

 

Összegzésként megállapítható, hogy a bűncselekmény helyes jogi minősítése alapjául csak a 

történeti eseménysor-folyamatában, összefüggésében történő-értékelése szolgálhat. A ténylegesen 

bekövetkezett sérelmet a büntetés kiszabása során kell figyelembe venni. 

 Ez a megállapítás vezet át minket a dolgozat következő nagy egységéhez. 

 

3. Háttérbe szoríthatja-e egy befejezett enyhébb bűncselekmény tényállást egy súlyosabb 

bűncselekmény kísérlete?1160 

 

Kérdésként merülhet fel, hogy hogyan olvadhat bele egy enyhébb megítélésű, ám befejezett 

stádiumú bűncselekmény egy nála súlyosabb, ám kísérleti stádiumban megrekedt bűncselekménybe. 

A német és a magyar jogirodalomból származó állásfoglalások egybevetésével a következőkre 

juthatunk. 

 

3.1. A német ítélkezési gyakorlat 
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A BGH, azaz a Német Szövetségi Törvényszék két ítélete szerint: ,,Az emberölés kísérlete mellett nem 

vehető figyelembe az azzal cselekményegységben elkövetett veszélyes testi sértés, mert látszólagos 

halmazat áll fent.” Továbbá: ,,Nem lehet fenntartani a cselekményegységben elkövetett szexuális 

kényszerítés kísérlete miatti ítéletet…, mert annak nincs a Büntető Törvénykönyv 177.§-án (szexuális 

kényszerítés) túlmutató értéke, hanem része az erőszakos közösülés kísérletének.”  

A BGH döntéseinek jelentős részéből kitűnik, hogy az ítéleteket oly módon változtatják meg, 

hogy az emberölés kísérlete a veszélyes testi sértést, míg az erőszakos közösülés kísérlete a szexuális 

kényszerítést konszumálja, azaz a kísérletet büntetik, míg az amellett elkövetett befejezett deliktum 

elesik. 

Az idézett kritizálja a német Legfelsőbb Bíróság döntéshozatali gyakorlatát, hivatkozva a 

német Btk. 52. §-ára, mely a halmazatról rendelkezik. Véleménye szerint ez a megoldás a jogérzéket 

is sérti. 

A német joggyakorlatból vett indokok a következők: 

 

a) Emberölés kísérlete – befejezett (veszélyes) testi sértés 

 

A bírói joggyakorlat az emberölés estében helyesen abból indul ki, hogy a testi sértés már objektíve a 

halálhoz vezető folyamat szükségképpeni átmeneti stádiumát foglalja magába, és arra az ölési 

szándék is szükségképpen kiterjed. Ugyanakkor a bírói gyakorlat a halmazatot úgy ítéli meg, hogy az 

ölési cselekmény mint a sértés intenzívebb formája, kifejezi a cselekmény kizárólagos minőségét, 

ennek következtében vele szemben a testi sértés szubszidiárius cselekményként háttérbe szorul. A 

BGH a kilencvenes években továbbmenve a gyakorlatot úgy konkretizálta, hogy a testi sértés nem 

csak akkor szorul háttérbe, ha az a halál előidézéséhez feltétlenül szükséges, hanem akkor is, ha a 

bántalmazások természetes cselekményegység értelmében az emberölés kísérletével közvetlen 

cselekményi összefüggésben állnak, és ezek a tulajdonképpeni ölési cselekmények előkészítésére 

szolgálnak, valamint megkönnyítik azt. 

 

b) Erőszakos közösülés kísérlete – befejezett szexuális kényszerítés 



 

Ebben az esetben is a megkísérelt főbűncselekmény előkészítésének és megkönnyítésének eszközét 

látja a bírói gyakorlat a befejezett, ám enyhébb súlyú bűncselekményben. Az utóbbit ennek 

megfelelően az előbbi konszumálja, ha tipikusan az erőszakos közösülést készíti elő és valósítja meg.  

 

3.2. A német bírói gyakorlat kritikai értelmezése 

 

A fentebb vázolt estekben a bírói gyakorlat a mindenkori súlyosabb bűncselekmény alkalmazásához a 

látszólagos alaki halmazat intézményén keresztül jut el. Ezt a fogalmat a magyar dogmatika is ismeri, 

sőt a joggyakorlat is gyakran él az általa adott lehetőségekkel. Erre majd a magyar vonatkozásban 

szándékozom kitérni. 

A BGH szerint a látszólagos alaki halmazat csakis akkor merül fel, ha a cselekmény jogellenes 

tartalmát a törvény szövege szerint több tényállás is kimerítően lefedi. A megítélés szempontjából 

irányadóak azok a jogi értékek, amelyek ellen az elkövető cselekmény irányul, és azok a tényállások, 

melyeket ezek védelmére a törvény megalkotott. Valamely tényállás által védett jogi érdek 

megsértése, ha nem is szükségszerű, de rendszerinti megjelenési formája kell, hogy legyen a másik 

tényállás megvalósításának. (A német dogmatika is ugyanazon kategóriáit különbözteti meg a 

látszólagos alaki halmazatnak, mint a magyar: specialitás, konszumpció és szubszidiaritás). Rüdiger 

kifogásolja fentebb vázolt bírói gyakorlatot. Szerinte az a megoldás, hogy egy enyhébb súlyú 

befejezett bűncselekményt háttérbe szoríthat egy súlyosabb, ám mégiscsak kísérleti szakban rekedt 

bűncselekmény, kétségbe vonható eredményekhez vezet, és szükségtelen hibaforrásokat tartalmaz. 

 

a) Emberölés kísérlete – befejezett (veszélyes) testi sértés 

 

Rüdiger abból a megfontolásából indul ki, amely minden esetre kifejezetten csak a megkísérelt 

privilegizált ölési deliktumok és a befejezett minősített testi sértési bűncselekmények egybeesése 

esetén látja megvalósulni a látszólagos alaki halmazatot. Ez a nézet azt kívánja meg, hogy a halmazati 

viszony eldöntése azon múljon, hogy a bűnösséget kimondó ítélet megfelelően jellemzi-e a 

tényállást. 



Ezzel állítható szembe Hirsch álláspontja, mely a BGH ítélkezési gyakorlatát támogatja. 

Eszerint csak a megkísérelt ölési deliktum is háttérbe szoríthatja a befejezett testi sértést. 

Jacobs nézete a következőképp jellemezhető: a testi sértést felemészti a befejezett ölési 

cselekmény, hogy abból a jogot megelőző felismerésből indul ki, hogy az élet a testi funkciók 

függvénye. Az öléshez vezető sérelemokozás tehát ezért része a jogellenes ölési cselekménynek. 

Jacobs erre alapozva a befejezett ölési cselekményre vonatkozó halmazati szabályozást a kísérleti 

stádiumúakra is alkalmazza, mivel a német Btk. 441 §-ában előírt csupán fakultatív enyhítést előíró 

rendelkezésekből kiindulva a kísérlet büntetése ugyanannyira kimerítheti egy tényállás jogellenes 

tartalmát, mint amennyire azt egy befejezett bűncselekmény büntetése kimeríti. Ez az álláspont 

azonban már csak azért is megkérdőjelezhető, mert összemossa a halmazat problémáját a 

jogkövetkezményekével. 

Rüdiger szerint az ölési kísérlet és a befejezett bűncselekmény valóságos alaki halmazatban 

áll, mivel az ölési cselekmény kísérletéért kiszabott ítéletből nem mindig lehet arra következtetni, 

hogy a kísérlet eljutott-e a sérelem okozásáig vagy sem. 

A BGH feltételezése szerint nem szükségszerű az, hogy azt, aki az emberölés kísérletében 

bűnösnek találtatik, még a tettében szükségképpen együtt járó testi sérelem okozásáért is elítéljék. A 

BGH ezen álláspontja viszont megcáfolható, mivel nem minden ölési kísérlet esetében áll fent egy 

befejezett testi sértés is. Gondoljunk csak arra, hogy ha az elkövető az ölés módjaként épp a sértett 

halálra ijesztését alkalmazza.  

Rüdiger élesen támadja munkájában a látszólagos halmazat mellett kardoskodók azon 

álláspontját, miszerint a valóságos halmazat megengedhetetlen kettős értékeléshez vezetne. A szerző 

szerint a valóságos halmazat nem sértené a kétszeres értékelés tilalmát, hiszen az ítéletben csupán az 

jutna kifejezésre, hogy az emberölés kísérletének cselekménye vezetett-e tényleges testi sértés 

okozásához. Ezt a funkciót a BGH nagytanácsa maga is kiemelte kifejezetten a rablás és emberölés 

viszonylatában 1992. október 20-ai határozatában. A nagytanács egyértelműen kijelentette, hogy 

amennyiben a valóságos halmazatban lévő tényállások átfedik egymást, az átfedés körébe tartozó 

jogsértést csak egyszer lehet az elkövető terhére róni. Ebből következik, hogy maga a BGH zárja ki 

saját határozatában a valóságos halmazat esetében a kétszeres értékelés előfordulásának 

lehetőségét. Ezzel egyúttal megerősítik azt a képviselt tételt, hogy a valóságos és látszólagos 

halmazat elhatárolása nem a büntetési tétel kérdéséhez igazodik, annak erre alapvetően semmilyen 

hatása nincs.  



A hivatkozott szerző szerint az alaki halmazat elfogadása továbbá felszámolná az alábbi 

visszás gyakorlatot:  a közepesen súlyos ölési cselekmény kísérlete esetében a törvény által enyhített 

büntetési tételkeret felső határa alacsonyabb lehet, mint a háttérbe szorított bűncselekményt 

pönalizáló szakasz büntetési tétele. Ebből a gondolatmenetből nyilvánvalóan az szűrhető le, hogy a 

meghatározott helyzetben az ölési cselekményt egyértelműen a tettes javára kell értékelni, hiszen 

akkor nyer alkalmazást az enyhébb büntetési tétel felső határa. Ez azonban egyértelműen a feje 

tetejére állítja a jogalkotó szándékát. 

 

b) Erőszakos közösülés kísérlete – befejezett szexuális kényszerítés 

 

Itt sem nyer teljes értékelést a cselekmény negatív jogi és erkölcsi megítélése, akkor amikor, az 

erőszakos közösülés kísérlete miatt mondják ki a bűnösséget, habár egyúttal befejezést nyert a 

szexuális kényszerítés bűncselekménye is.  

Az erőszakos közösülés megvalósítása nem foglalja magában szükségképpen a szexuális 

kényszerítést, sőt, egyes nézetek szerint még a rendszerinti együttállás megállapítása sem indokolt. 

Az erőszakos közösülés kísérletének megállapítása csupán azt juttatja kifejezésre, hogy nem került 

sor befejezett erőszakos nemi deliktumra, de arról semmi továbbit nem árul el, hogy az elkövető 

alkalmazott-e további szexuális kényszerítést a sértettel szemben. 

További támadható pontja a német ítélkezési gyakorlatnak, hogy az orális kényszerítés 

esetében is csupán az erőszakos közösülés kísérlete nyer megállapítást, ha ezt a tettes csupán a 

közösülés előkészítésének tekinti. Teljességgel bizonytalan helyzetet teremt tehát az, hogy a 

jogalkalmazó a tettes feltehető szándékára, vagy épp annak beállítottságára épít, ezáltal pedig a 

tettes hozzáállás szerint szubjektivizálódik a tényállás. 

A fent vázolt probléma továbbá viktimológiai szempontból is megközelíthető. Egyes nézetek 

szerint a látszólagos halmazat megállapítása a sértettel szemben sem igazságos. Az áldozat 

nézőpontjából bizonyos szexuális praktikák nem veszítik el megalázó, lealacsonyító jellegüket azáltal, 

hogy ezzel a tettes csupán a szándékolt közösülést stimulálja. 

Mindezek összegzéseként Rüdiger kifejti, hogy az erőszakos közösülés kísérlete és a 

befejezett szexuális kényszerítés, valamint az emberölés kísérlete és a befejezett veszélyes testi 

sértés találkozásánál valóságos alaki halmazat alkalmazása indokolt azért, hogy az ítéletben az 

enyhébb megítélésű, ám mégiscsak befejezett bűncselekmény büntetési tétele is kifejezésre 



juthasson. A jogalkalmazói gyakorlat csakis így értékelhetné kimerítően és egyben kielégítően is a 

cselekmény bűnösségének tartalmát.  

 

3.3. Az ítélkezési gyakorlat kritikájának kritikája 

 

Véleményem szerint Rüdiger nézetei támadhatóak azáltal, hogy láthatóan elveti azt az álláspontot, 

mely szerint vizsgálni kell az elkövető szándékát a cselekmények valóságos vagy látszólagos alaki 

halmazatként való minősítésekor. Pedig a szándék a bűncselekmény szubjektív tényállási elemeinek 

egyike. Tehát ha az elkövető szándéka már a bűncselekmény megvalósulási folyamatának legelején 

egyértelműen ölésre, illetve közösülésre terjed ki, akkor hiába jár együtt látszólag a testi sértés az 

emberölés, míg a kényszerítés az erőszakos közösülés cselekményével, azokat mégsem értékelhetjük, 

mivel az elkövető szándéka eleve nem ezekre terjedt ki. Tehát a fent említett bűncselekménypárok 

között a látszólagos alaki halmazat megállapítása véleményem szerint ésszerű és jogilag indokolt. 

 

3.4. A valóságos és a látszólagos alaki halmazat szabályozása a hazai büntetőjogban a fent említett 

bűncselekmények viszonylatában1161 

 

A hazai jogirodalom megkülönbözeti a valóságos és a látszólagos alaki halmazatot1162. A magyar 

szabályozás továbbá kettébontja a valóságos alaki halmazatot. Homogén alaki halmazatról beszélünk, 

ha az elkövető egyetlen cselekményével ugyanazt a diszpozíciót realizálja többször. Iskolapélda erre 

az, amikor az elkövető nagy nyilvánosság előtt egyetlen kifejezéssel több sértettel szemben követ el 

becsületsértést. Ettől különbözik a heterogén alaki halmazat, amikor az elkövető egyetlen 

cselekményével több diszpozíciót is megvalósít. Tankönyvi példa erre az a gyakorlatban sűrűn 

előforduló cselekmény, hogy az elkövető a sértett táskájának elvételével a lopás mellett alaki 

halmazatban általában okirattal visszaélést 1163  és készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel 

visszaélést1164 is megvalósít. 
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A német dogmatikához hasonlóan a hazai büntetőjog tudománya is ismeri a látszólagos alaki 

halmazatot. A látszólagos alaki halmazatot az jellemzi, hogy az elkövető csupán egyetlen 

cselekménye beleillik két vagy több olyan diszpozíció keretei közé, amelynek megvalósulása kizárja a 

többi megállapítását. 

A némethez hasonlóan a magyar büntetőjog is három kategóriáját különbözteti meg a 

látszólagos alaki halmazatnak: specialitás, konszumpció és szubszidiaritás. 

a) Az emberölés kísérletének és a befejezett súlyos testi sértés találkozásának 

esetében mindenképp vizsgálni kell az elkövető szándékát. Ha kétségkívül megállapítható, hogy az 

elkövető szándéka, ha eshetőlegesen is, de átfogta a sértett halálának bekövetkezését, akkor 

mindenképpen emberölési kísérletért kell felelősségre vonni, akkor is, ha csupán testi sérülés a 

cselekmény eredménye. A Legfelsőbb Bíróság a 15. számú Irányelvében meghatározta azokat a tárgyi 

és alanyi tényezőket, melyek alapján, azokat komplex módon értelmezve, a konkrét ügy összes 

releváns körülményeivel együtt felderítve és összevetve, az elkövető emberölésre, avagy testi 

sértésre irányuló szándékára vagy gondatlanságára következtetni lehet. (Elvétés esetében a fentebb 

vázolt heterogén alaki halmazat esete forog fent.) 

Halált okozó testi sértés állapítható meg, ha az elkövető szándéka átfogja az elkövetési 

magatartás megvalósítása során a könnyű vagy súlyos testi sértés okozását, és gondatlansága kiterjed 

a cselekménnyel okozatosan bekövetkező halálra. Ez egyébként a Btk. 15.§-ban meghatározott 

vegyes bűnösség egyik iskolapéldája. 

b) Az erőszakos közösülés kísérletének és a befejezett kényszerítésnek a találkozása: 

Már magából az erőszakos közösülés Különös Részi tényállásból (Btk. 197.§) kitűnik, hogy a 

kényszerítés az erőszakos közösülés egyik elkövetési magatartása a közösülés mellett. A kényszerítés 

és a közösülés találkozása tehát szükségképpeni, hacsak nem a tényállás második fordulata valósul 

meg, mikor is az elkövető védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen sértettel közösül. Ilyenkor 

azonban a kényszerítés fel sem merül. A fentebb kifejtettekre hivatkozva, pedig megjegyzendő, hogy 

a kényszerítés eleve csak akkor állapítható meg, ha más egyéb (akár enyhébb, akár súlyosabb) 

bűncselekmény nem valósul meg. Tehát e két bűncselekményi tényállás és stádium esetében is 

indokolt a látszólagos alaki halmazat megállapítása.  

A hivatkozott cikkben említett egyéb szexuális praktikák pedig szintén nem kényszerítésnek, 

hanem szemérem elleni erőszaknak minősülnek. A hazai joggyakorlat azonban azt a megoldást 

alkalmazza, hogy ha erőszakos közösülés és szemérem elleni erőszak találkozik egyazon alkalommal, 

azonos sértett sérelmére, akkor csakis az erőszakos közösülés állapítható meg, mivel a szemérem 

elleni erőszakot a nemi erkölcs elleni bűntett magába foglalja. 



Mindezeket egybe vetve a hazai gyakorlat megítélésem szerint helyes, mivel híven tükrözi a 

jogalkotó szándékát, valamint a büntetési tételek alsó és felső határa is elég tág teret hagy a 

bíráknak, hogy a büntetés kiszabásakor értékeljék a befejezett, ám kisebb súlyú bűncselekmény 

elkövetését az elkövető hátrányára a kísérletért kiszabott ítélet büntetési tételében. 

 

3.5. A folytatólagos bűncselekménnyel kapcsolatos problémák 

 

Kritikai megfogalmazást, azonban mégis tennék a hazai szabályozás egyetlen aspektusát érintve. Ez 

pedig nem más, mint a törvényi egység keretében szabályozott folytatólagos bűncselekmény, mely a 

hatályos Btk. életbeléptetésével vált törvényi egységgé1165.  

A folytatólagos bűncselekmény tehát egy bűncselekmény, több szempontból azonban a 

természetes egység és a halmazat között helyezkedik el1166. 

A folytatólagos bűncselekmény együttesen megvalósítandó, azaz konjunktív feltételei a következők: 

ugyanolyan bűncselekmény, egységes akarat-elhatározás, azonos sértett, rövid időköz, többszöri 

elkövetés. 

 A bírói gyakorlat álláspontja szerint a folytatólagosság megállapításának kizárólag 

folyamatosan sérthető jogtárgy esetén lehet helye. Ambrus kiemeli hivatkozott cikkében: 

,,folytatólagos bűncselekmény megállapíthatósága szempontjából közömbös, hogy egyes 

részcselekmények a kísérlet szakában rekedtek, míg mások befejezetté váltak. Ilyenkor is szükséges 

azonban, hogy a folytatólagos bűncselekmény valamennyi ismérve megvalósuljon….Ha az elkövető 

legalább két részcselekményt megvalósított, és azok közül valamennyi részcselekmény csak 

kísérletként minősül, egységesen a folytatólagosan elkövetett bűncselekmény kísérletét kell 

megállapítani, ha közülük egy is befejezetté vált – főszabály szerint – az egész folytatólagosan 

elkövetett bűncselekmény befejezettnek minősül.”  

Láthatjuk tehát, hogy a folytatólagos egység esetében pedig épp a Rüdiger cikk kapcsán 

felvázolt probléma ellentettje merül föl, hiszen a törvényi egység ezen formája esetén  az jelenti a 

problémát, hogy ugyanazon tényállást megvalósító bűncselekmények közül csupán a befejezetti 

alakzatot értékeli a jogalkalmazó, míg a mellette megvalósuló, folytatólagosan elkövetett akárhány 

kísérleti szakban rekedt bűncselekmény ebbe konszumálódik. 
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Ez a megoldás nem biztosít minket affelől, hogy a befejezett bűncselekményért kiszabott 

büntetési tétel híven tükrözi a folytatólagosan elkövetett, de a befejezetti alakzatba beolvadó többi 

bűncselekmények társadalomra és nem utolsó sorban a törvény által védeni kívánt jogtárgyra való 

veszélyességét. 

További vitára ad okot, hogy az ugyanannak a bűncselekménynek az alaptényállásába 

illeszkedő, ám annak egyszer vétségi, máskor bűntetti alakzatát megvalósító elkövető cselekményei 

minősíthetők-e folytatólagosan elkövetettként. A régi szerzők közül Irk Albert1167 a hasonló módon 

való ismételt elkövetést is megkövetelte a folytatólagosság ismérveként, azaz vétséget csak azonos 

bűncselekmény vétségi alakzatával, ugyanígy bűntettet is csak ugyanilyen bűntettel lehet 

folytatólagos egységbe foglalni.  A hatályos Btk. 11.§-a szerint ez tarthatatlan, ugyanis (1) 

bekezdésében így fogalmaz:  

„A bűncselekmény bűntett vagy vétség”. A Btk. Indokolása1168 szerint: „ahol […] a törvény nem 

bűntettet vagy vétséget említ, hanem általában bűncselekményről szól, ezen a bűntettet és 

vétséget is érteni kell”. Ebből következik, hogy a 12. § (2) bekezdésben használt „ugyanolyan 

bűncselekmény” kifejezés feltétel nélkül vonatkozik a bűncselekménynek mind a bűntetti, mind a 

vétségi alakzatára, azok egymástól a folytatólagosság szempontjából nem különíthetők el. Ha tehát 

egy tolvaj egységes akarat-elhatározással, ugyanazon áruházban, rövid időközönként lopást (Btk. 

316.§) valósít meg, és hét cselekménye a bűntetti értékhatár alatt marad, azonban egyetlen 

cselekményével ezt meghaladja, akkor egységesen lopás bűntettének folytatólagos elkövetéséért 

felel, melyben véleményem szerint nem kapnak elég hangsúlyt  a vétségi értékhatáron belül 

elkövetett részcselekmények. 

 Továbbá, ha az egyes részcselekmények ugyanazon bűncselekmény tényállását valósítják 

meg, akkor kimeríthetik annak akár alapesetét, akár minősített vagy privilegizált esetét, ez a 

folytatólagos egység létrejöttét nem gátolja, azaz valamennyi részcselekménynek ugyanazon 

tényállási esetet kimerítő volta a folytatólagos bűncselekmény megállapíthatóságának nem kelléke. 

Ha azonban a részcselekmények egyike minősített esetet valósít meg, ez a körülmény (több 

különböző minősítő körülmény esetében a legsúlyosabb) a folytatólagos bűncselekmény egészére 

irányadó lesz. 

Ezzel a megoldással kapcsolatban az a meglátásom, hogy általa nem kap elég hangsúlyt az, 

hogy az elkövető az egyes részcselekményekkel a folytatólagos egység ugyanazon 

bűncselekményének mely tényállási esetét is valósította meg. 
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III. A befejezett és a bevégzett bűncselekmény 

 

1. A befejezettség és bevégzettség szakának elválásáról 

 

1.1. A két kategória elválásáról általában 

 

A német jogirodalom nyomán1169 a hazai büntetőjog-tudomány is különbséget tesz a befejezett és a 

bevégzett bűncselekmény között. A befejezettség a tényálláshoz fűződő kapcsolatot, míg a 

bevégzettség a jogtárgysértéshez való viszonyt fejezi ki. A deliktum ugyanis akkor válik bevégzetté, ha 

a jogi tárgy elleni támadás nem folytatható és nem is újítható meg. Ugyanis attól, hogy egyes 

bűncselekmények elérik a befejezetti stádiumot, azaz teljes mértékben kimeríti az elkövető 

cselekménye a különös részi tényállást, a bevégzettség megvalósulásáig még lehetőség nyílik a fent 

említettekre. Bevégzettségről tehát csak akkortól beszélhetünk, ha a jogi tárgy sértése végleg 

lezárult. 

 Itt célszerű megemlíteni Földvári József azon nézetét, hogy ezen bűncselekmények esetében 

maga a befejezetti stádium megvalósulása is egy folyamatként határozható meg.1170 

Részemről inkább a szegedi iskola által hirdetett álláspontot tartom elfogadhatóbbnak, mely 

a következőt jelenti: a jogalkotó nem hiába ragadja ki a bűncselekmény megvalósulásának 

folyamatából azt a pillanatot, amikor a deliktum befejezetté válik, ugyanis ekkortól ,,érdemes” az 

elkövető cselekménye a különös részi rendelkezésben meghatározott büntetési tételkereten belüli 

szankció kiszabására, mindenféle enyhítés vagy a kísérletnél említett kétszeres leszállítás alkalmazása 

nélkül1171. A bevégzettségig terjedő időintervallumnak valóban van kezdete, tartama és vége, 

azonban ez nem jelenti a bűncselekmény egy újabb stádiumát, csupán egy elkülönülő kategóriát 

képez egyes bűncselekmények esetében a befejezettségtől. 

A befejezettség tekintetében megemlítendő egyébként, hogy ahogy az elkövető cselekménye 

tényállásszerűvé válva megvalósítja a befejezetti szakot, megszűnik a lehetőség a kísérleti szakban 

még lehetséges önkéntes elállásra. 
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1.2. A befejezettség és bevégzettség elkülönülése az egyes kiemelt bűncselekmény-kategóriák 

tükrében 

 

A legtöbb bűncselekmény esetén a befejezetti és a bevégzetti stádium egybeesik, azonban egyes 

bűncselekmény-kategóriák esetén el is válhat egymástól. A jogirodalom elsősorban a tartós és az 

állapot-bűncselekményeket szokta említeni a vázolt aspektusból, ám szólni kell az erőszakos 

közösülésről, valamint a lopás egyes eseteiről is ugyanezen kérdéskörön belül. 

 

1.2.1. Az erőszakos közösülés 

 

A Btk. 197. §-ban szabályozott deliktum jogi tárgya a nemi kapcsolatok szabadsága. A törvényhozó a 

sokszínű szexuális jellegű magatartás közül kiemelte a közösülést mint a különnemű partnerek 

legfokozottabb védelmet érdemlő nemi aktusát, valamint annak minden kényszertől és befolyástól 

mentes, szabad kialakításához fűződő fokozott védelmet igénylő érdeket, ezért önálló Különös Részi 

tényállásban szabályozta a büntetőjogi védelmét. 

Mindenképp megemlítendő, hogy a közösülés büntetőjogi, illetve hétköznapi értelme eltér 

egymástól. A büntetőjogi fogalom alatt az elkövető nemi szervének a passzív alany nemi szervéhez 

közösülési célzattal való közvetlen hozzáérintését értjük. A közösülés hétköznapi értelmével szemben 

tehát a büntetőjogi értelemben vett, befejezett közösüléshez nem szükséges ejakuláció, de még a 

behatolás sem. Fontos azonban, hogy a nemi szervek érintkezése közvetlenül közösülési céllal 

történjék meg, mert ha az elkövető célja nem erre irányul, akkor a Btk. 198. §-ban szabályozott 

szemérem elleni erőszak tényállása alapján minősül a cselekmény. Erről beszélhetünk például, ha az 

elkövetőnek csupán a nemi szervek összedörzsölése áll a szándékában közösülés célzata nélkül. Ez 

különösen gyermekkorú sértett sérelmére elkövetett erőszakos nemi erkölcs elleni cselekmények 

esetén merül fel. 

A BH 1988. 342. kimondja, hogy a koránál fogva fejletlen gyermek sérelmére elkövetett nemi 

erkölcs elleni bűncselekmény esetén a nemi szervek érintkezése csak akkor alapozza meg a befejezett 

erőszakos közösülés megállapítását, ha az elkövető szándéka közösülésre irányult, ellenkező esetben 

szemérem elleni erőszak bűntette valósul meg. 



Azonban a joggyakorlat szerint akkor is megállapítandó a gyermek sérelmére elkövetett 

erőszakos közösülés bűntette, ha a passzív alany fejletlen korára tekintettel a nemi szervek közösülés 

céljából való érintkezésén felül a közösülés egyáltalán nem is lenne megvalósítható1172. 

A fentiekben vázolt probléma már Battlay többször idézett művében is felmerült. A szerző a 

következőképp nyilatkozik:,,Nagyobb nehézségekbe ütközik a bevégzés momentumának 

megállapítása az erőszakos nemi közösülés bűntetténél. A doktrína nem mondotta ugyan még ki az 

utolsó szavát, de azt a nézetet mindenesetre helytelenítenie kell, hogy ennek a bűntettnek a 

kísérletéhez úgyszólván bevégzés szükséges”. 

A Csemegi-kódex 232. §-a szerint erőszakos nemi közösülés bűntettét az követte el, aki 

valamely nőszemélyt erőszakkal, vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy vele házasságon kívül 

nemileg közösüljön vagy erre öntudatlan, akarata nyilvánítására, védelmére tehetetlen állapotát 

használja fel1173. 

A Csemegi-kódex tényállása jelentős eltéréseket mutat egyebekben a jelenlegi 

szabályozástól: 

1) A passzív alany nemét a Csemegi-kódex meghatározta, azaz az 1878. évi V. törvény csupán nők 

sérelmére tartotta elkövethetőnek az erőszakos közösülés bűntettét. Ma ezt a nézetet, ahogy a 

hatályos szabályozás tényállása is mutatja, a tudomány meghaladottnak tekinti. 

2) Erőszakos közösülést házasságon kívül élő nő sérelmére követhetett el férfiember, tehát, ha valaki 

tulajdon feleségét kényszerítette nemi kapcsolatra, azt nem tartotta büntetendőnek a törvény. A 

jogtudomány mai álláspontja ezt a nézetet is felülírja. Az Alkotmánybíróság elvi éllel szögezte le, hogy 

a házastársi életközösség még nem jelenti azt, hogy a felek teljes mértékben lemondjanak a szabad 

szexuális kapcsolat létesítéséhez való jogukról. 

3) A törvényi tényállás nem említi a sértett öntudatlan állapotát, a mai értelemben ez belefoglaltatik 

az akaratnyilvánításra képtelen állapot fogalmába. 

Már a XIX. század végén elfogadott volt a nézet, miszerint közösülés alatt a törvényszéki 

orvostan a nemi részek természetszerű egyesítését érti, anélkül, hogy az immissio vagy emissio 
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seminis fennforgását is szükségesnek tartaná1174. Immissio jelentése egyébként a férfi nemi szerv női 

nemi szervbe történő bevezetését, míg az emissio seminis pedig az ejakulációt jelenti1175. 

A fejletlen gyermek sérelmére elkövetett erőszakos közösülés kérdéséről így fogalmaz 

Battlay: ,,Ha törvény idézett szakaszában meghatározott körülmények közt a férfi olyan felnőtt nővel 

érintkezik nemileg, akinél a nemi közösülésnek a részek természetszerű egyesítésével való 

véghezvitele lehetséges, akkor erőszakos nemi közösülés bűntette kétségtelenül be van végezve. 

Ámde, ha az erőszakos közösülés bevégzéséhez a nemi részek ily értelemben vett természetszerű 

egyesítését kívánnák meg, akkor többször juthatnának abba a visszás helyzetbe, hogy kísérletet 

kellene megállapítani, holott a bántalmazott nő teherbe is esett, másrészt bevégzés nem lenne 

megállapítható, ha oly fejletlen gyereklány jelentkezik passzív alanyként, akinél a nemi közösülésnek 

említett módon való véghezvitele a lehetőség köréből rendszerint ki van zárva, mert a hüvelybe való 

behatolás nem lehetséges. Ez pedig homlokegyenest ellenkezne azzal a tartozó oltalommal, melyben 

a közhatalom az.életkoruk 12. évet be nem töltött leánygyermekeket is részesíteni köteles”. Ezt a 

nézetet támasztotta alá a Magyar Királyi Kúria 1881. február 22-én hozott decíziója is, mely szerint az 

ily, azaz 12. életévüket be nem töltött gyermekeken tényleges erőszak alkalmazása nélkül elkövetett 

vagy megkísérelt nemi közösülés a Csemegi-kódex 232. §-a alá eső erőszakos nemi közösülést, illetve 

annak kísérletét képezi1176. 

Visszatérve a befejezettség és bevégzettség elválásának problémájára: az erőszakos 

közösülés tehát már az elkövető és a passzív alany nemi szerveinek összeérintésekor befejezett, 

bevégzetté viszont csak akkor válik, amikor a jogi tárgynak, azaz a sértett nemi szabadságának 

gyakorlásának sértése befejeződik, azaz az elkövető felhagy a közösülésre irányuló szándékával. Jelen 

fejezet második alpontjában részletesen kitérek a két kategória, azaz a befejezettség és a 

bevégzettség elválásának legfontosabb aspektusaira, mint például a bevégzettségig a sértett javára 

fennálló jogos védelmi helyzet, vagy a befejezetti és bevégzetti szak között megvalósuló esetleges 

társtettességre vagy bűnrészességre. 

   A dogmatika továbbá kimondja, hogy a befejezett és bevégzett bűncselekmény közti 

elkövetői cselekmények egységként veendők figyelembe. Ezzel magyarázható, hogy ugyanazon 

elkövető által, ugyanazon sértett sérelmére elkövetett több erőszakos közösülés természetes 

egységnek számít. Sőt, a cselekmény akkor is egységnek számít, ha a kifejtett közösülésre részben az 

első fordulat, részben a második fordulat szerinti módon kerül sor. 
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Továbbá a bírói gyakorlat szerint az erőszakos közösülés nem állhat alaki halmazatban a 

szemérem elleni erőszak bűntettével, mivel az azonos alkalommal elkövetett fajtalan cselekmények 

az erőszakos közösülésbe konszumálódnak a jogalkalmazói gyakorlat szerint. Ezt a bírói gyakorlat 

korábban arra alapította, hogy az enyhébben büntetendő cselekmény, azaz a szemérem elleni 

erőszak beleolvad a súlyosabb deliktumba, azaz az erőszakos közösülésbe. Ez indokolható volt 

egészen 1993. május 15. napjáig, mivel a szemérem elleni erőszakot a törvény egytől öt évig terjedő 

szabadságvesztéssel rendelte büntetni. Jelenleg azonban a két cselekmény azonos büntetési tétellel 

bír. Ennek ellenére a bírói gyakorlat több közzétett eseti döntésben is fenntartotta ezt a szemléletet, 

tekintettel arra, hogy a két cselekmény társadalomra veszélyessége csak egy és azonos 

vonatkozásában mutatható ki. 

Az EBH 2000. 187. szerint ugyanazon sértett sérelmére összefüggő cselekménysorozat 

keretében megvalósított erőszakos közösülés, vagy annak kísérlete és a szemérem elleni erőszak 

bűnhalmazatban nem állapítható meg. A két cselekmény anyagi halmazata csupán látszólagos, mert 

az erőszakos közösülés bűntettébe (kísérletébe) az azzal összefüggésben megvalósított szemérem 

elleni erőszak bűntette (kísérlete) beleolvad. 

A BH. 2000. 279. azonban épp ennek ellenkezőjét mondja ki azzal, hogy ha erőszak, illetve 

élet vagy testi épség ellen közvetlenül irányuló fenyegetés hatása alatt álló sértettel az elkövető 

közösül, és a sértettel azonos alkalommal rajta kívül több személy fajtalankodik: a cselekmény 

egységesen többek által elkövetett szemérem elleni erőszak bűntettének minősül; ilyen esetben az 

erőszakos közösülésnek és a szemérem elleni erőszaknak bűnhalmazatban való megállapítása az 

azonos körülmény kétszeres büntetőjogi értékelését eredményezné. 

A befejezetti és bevégzetti szak közötti időintervallum alatt sor kerülhet arra a speciális 

esetre is, hogy az elkövetővel azonos alkalommal egy másik személy is közösül a sértettel, ám a 

cselekményt a bevégzetti szak előtt társtettességben magvalósító személy kóros elmeállapotú. Ebben 

az esetben a Legfelsőbb Bíróság iránymutatása, azaz a 27. számú büntető kollégiumi vélemény1177 

segít nekünk eligazodni. Eszerint a többek által elkövetett erőszakos közösülés bűntette 

megállapításának nem képezi akadályát, ha a bűncselekmény elkövetési magatartását megvalósító 

két személy közül az egyiknek büntethetőségét a kóros elmeállapot kizárja. 

Az ítélkezési gyakorlatban felmerült az a kérdés, hogy ha az erőszakos közösülést két személy 

valósítja meg, s ezek egyike kóros elmeállapota folytán nem büntethető, lehet-e a büntetőjogi 

felelősséggel tartozó másik elkövető cselekményét a Btk. 197. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján 
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minősíteni. A bírói gyakorlat válasza erre egyértelmű igen. Ezt pedig azzal indokolja, hogy olyan 

magatartást, amely valamely bűncselekményt meghatározó törvényi tényállás alapja is lehet, nem 

büntethető személy is megvalósíthat, csupán a deliktumot nem lehet megállapítani a terhére, mivel 

ezt a büntethetőséget kizáró ok megakadályozza a bűnösség hiánya folytán. Ez azonban csak azt zárja 

ki, hogy az a személy bűncselekmény elkövetője legyen, akinél a kóros elmeállapot fennáll, de az 

ilyen személynek a büntethető elkövető bűncselekményt megvalósító magatartásában való 

közreműködése esetén a büntethető elkövető büntetőjogi felelősségét ugyanúgy kell megállapítani, 

mintha a másik közreműködő is büntethető lett volna.  

Ez azzal magyarázható, hogy a büntethető elkövető tudata átfogta a nem büntethető 

elkövető cselekményben való közreműködését, így ezen elkövető cselekménye az ő tulajdon 

tudatállapota szerint kell, hogy minősüljön, nem befolyásolva a másik, nem büntethető elkövető 

tudati állapota által, mely akadályozta, vagy korlátozta a nem büntethető elkövetőt abban, hogy 

cselekménye társadalomra veszélyességét felismerje. 

Az erőszakos közösülés esetében elmondható tehát, hogy a befejezetti és bevégzetti szak 

elkülönülése alapvetően abból adódik, hogy a közösülés büntetőjogi és hétköznapi értelme nagyban 

eltérnek egymástól, hiszen a jogirodalom szerint a közösülés már a nemi szervek érintkezésével 

befejezetté válik, ha ez a közösülés közvetlen szándékával történik, ám a bevégzetti szakot csupán az 

élettani értelemben vett közösüléssel éri el, mivel a tényálláshoz az is hozzátartozik. Ez alapján nevezi 

a jogirodalom az erőszakos közösülést előrehozott befejezettségű bűncselekménynek1178. 

 

1.2.2. Tartós és állapot-bűncselekmények 

 

A jogirodalom és a gyakorlat is nagy jelentőséget tulajdonít a befejezett és a bevégzett 

bűncselekményi kategóriák különválására a tartós és az állapot-bűncselekmények estében, amelyek a 

jogellenes állapot létrejöttével azonnal befejezetté válnak, ám a bevégzettséget csak akkor érik el, ha 

az így létrejött jogellenes állapot megszűnik. Ez az időtartam egyes esetekben szembeötlően hosszú is 

lehet. Lássuk tehát ezeket közelebbről! 

Az úgynevezett állapot- és tartós bűncselekmények közötti különbségtételnek közelmúltunk 

büntetőjogi irodalmában nem minden szerző tulajdonított jelentőséget. Tokaji Géza például így 

fogalmaz 1984-es monográfiájában: ,, A tartós, más terminológia szerint az állapot-
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bűncselekményeket (mint például a személyes szabadság megsértését, vagy a robbanóanyaggal, 

robbantószerrel, illetve lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés…”1179. 

Tokaji tehát a két kifejezést még egymás szinonimájaként használta. 

A különbség tartalmi szempontokon alapuló megvonásának jelentőségét Angyal Pál 

magyarázata is jól érzékelteti:,,Az állapot-bűncselekmény rendszerint egyetlen tevékenységből áll, 

mely azonban hosszabb ideig tartó jogellenes állapotot létesít; a tartós bűncselekménytől abban 

különbözik, hogy míg annál a jogellenes helyzet fenntartása is elkövetési tevékenység, addig itt a 

jogellenes állapot létesítésével a bűncselekmény be van végezve; ott az elkövetés tartós, itt az 

állapot”1180. 

Az állapot-bűncselekmények esetében a deliktum befejezetté válik, ahogy a jogellenes állapot 

létrejön, emellett a törvényi tényállás külön elkövetési magatartásként általában nem fogalmazza 

meg a jogellenes állapot fenntartását is, azaz a jogellenes állapot megújítására a tettes részéről 

általában nincs szükség. Más aspektusból megközelítve az állapot-bűncselekmények esetében nem az 

elkövetési magatartás, hanem az általa létrejött jogellenes állapot a tartós, és épp ez különbözteti 

meg ez a deliktumfajtát a tartós bűncselekményektől. Az állapot-bűncselekmények törvényi 

tényállásában általában nem passzív alany, hanem elkövetési tárgy nyer megfogalmazást. Ilyen 

deliktum többek között a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés esetében a 

robbanóanyag, robbantószer vagy ezek felhasználására szolgáló készülék tartása a Btk. 263. §-a 

alapján, vagy a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés esetében a lőfegyvernek vagy lőszernek 

engedély nélküli tartása a Btk. 263/A. §-a alapján. 

A jogirodalom a tartós és az állapot-bűncselekmény tekintetében még ma sem egészen 

kiforrott. Anyaggyűjtés során bukkantam a következő szövegre  az egyik Btk. magyarázatban: ,,A 

robbanóanyagnak, robbantószernek és az ezek felhasználására szolgáló készüléknek az engedély 

nélküli tartása azonban tartós, vagy állapot-bűncselekmény, ezért elévülése akkor kezdődik el a Btk. 

34. §b d) pontja alapján, amikor a jogosulatlan tartás megszűnik”1181.  Az előbbi szövegből kitűnik, 

hogy a magyarázat írója szinonímaként használja a két kifejezést. Véleményem szerint ez az álláspont 

ma már a jogtudomány által jócskán meghaladott, hiszen a tartós és az állapot-bűncselekmények 

nem is egy jelentős szempontból különböznek, így válnak el egymástól élesen. 

A tartós bűncselekmények esetén, mint például a személyi szabadság megsértése (Btk. 

175.§), vagy ennek speciális formájaként megvalósuló jogellenes fogvatartás (Btk. 228.§), illetve a 
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magánlaksértés (Btk. 176.§) esetén, a deliktum a tényállás megvalósításával befejezetté válik, de a 

jogi tárgy elleni támadás általában az elkövető akaratától függően megújítható, folytatható, és olyan 

hosszú ideig tart a befejezetti szak, mint  a bűncselekmény által teremtett jogellenes helyzet. Csupán 

ezen állapot megszűnésével lesz a deliktum bevégzett is, nem csupán befejezett.  

Angyal Pál megfogalmazásában ,,a tevékenység bizonyos időn keresztül ismétlődik” a tartós 

bűncselekmények esetén1182. Tehát az elkövető a jogellenes állapotot nem csak létrehozza, hanem 

fent is tartja azt. 

A személyi szabadság megsértése esetében a befejezetti szak akkor létrejön, amikor az 

elkövető a sértettet a személyi szabadságától megfosztja, míg a bevégzettség csak akkor következik 

be, ha ez a jogellenes állapot megszűnik, azaz a sértett kiszabadul. A két időpont között pedig 

megvalósulhat társtettesség, bűnsegély vagy épp a bűncselekmény minősített esete, ahogy erre majd 

a dolgozatom következő alfejezetében részletesen ki is térek. Ugyanez elmondható a jogellenes 

fogvatartás esetében is, melyet a Btk. mint a személyi szabadság megsértésének speciális, csakis 

hivatalos személy által elkövethető alakzatát szabályoz. 

Szintén tartós bűncselekmény lehet a magánlaksértés (Btk. 176.§), amely már a tettesnek 

más lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre történő jogtalan 

behatolásával befejezetté válik, ám a bevégzettséget csak akkor éri el, amikor a tettes a törvény által 

védett helyiséget elhagyja. 

 

1.2.3. A lopás egyes esetei 

 

Az állapot-bűncselekményekhez hasonlóan viselkedhetnek a befejezettség szempontjából más 

bűncselekmények is. Ilyen deliktumnak tekinti a joggyakorlat a lopás egyes eseteit1183, indokolva ezt 

azzal, hogy a lopásnak két mozzanata különíthető el. Az első, azaz az idegen dolog jogtalan 

eltulajdonítás szándékával történő elvétele megvalósítja a lopás befejezetti alakzatát, ez pedig mind 

addig tart, amíg az így elvett idegen dolog a sértett hatóköréből ki nem kerül. Tehát a cselekmény 

második mozzanata, azaz a sértett hatóköréből való kikerülés valósítja meg a bűncselekmény 

bevégzetti állapotát. E két szak a lopás egyes eseteinél elválik egymástól. Ez magyarázza azt a tényt, 

hogy a leleplezés esetén (tehát amikor a dolog még nem került ki a sértett hatóköréből), az elkövetőt 
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befejezett deliktumért vonják felelősségre, de a társtettesség vagy részesség, mely a befejezetti és 

bevégzetti szak között megvalósulhat, mindaddig megállapítható, amíg a dolog a sértett hatóköréből 

ki nem kerül. 

Ezt az álláspontot támasztják alá a következő BH-k is: 

A BH 1995. 73. szerint befejezett a lopás akkor, ha az elkövető az önkiszolgáló boltban a 

polcról levett árut a ruházatába rejti. Ezzel ellentétes az az ítélkezési gyakorlat, amely szerint, ha az 

üzlet rendelkezik lopásgátló berendezéssel, és ezáltal derül fény az elkövető cselekményére, akkor 

csupán a lopás kísérletét látja megállapíthatónak, hiszen a lopásgátló eszköz épp azt hivatott 

megakadályozni, hogy az elkövető által az eltulajdonítás szándékával elvett dolog a sértett, azaz az 

üzlet hatóköréből kikerüljön. Ez a nézőpont tehát ahhoz, hogy a lopás befejezetté váljon, megköveteli 

mindkét mozzanat bekövetkezését. 

A lopás ezen elkövetési formái  kapcsán megemlíthető, hogy a bűncselekmény minősített 

esete is megvalósulhat a befejezetti és a bevégzetti szak között, ha például az elkövető az áruházban 

a jogtalan eltulajdonítás szándékával elvett és elrejtett dologról a lopásgátló készüléket leszakítja, ám 

mégis leleplezik a térfigyelő kamerák segítségével. Ekképpen, azaz dolog elleni erőszakkal 

megvalósított lopás esetén az elkövetés módja a szabálysértési értékre elkövettet cselekményt is 

bűncselekménnyé minősíti. 

A BH 1995. 142. kimondja, hogy a gyár területén elkövetett lopás befejezett 

bűncselekménynek minősül, ha a vádlott az elvett dolgok felett a rendelkezési jogot akként szerzi 

meg, hogy azokat a teherautóban az általa vásárolt és engedéllyel elszállított salak alá rejti, és csak a 

véletlenszerű bejelentés folytán tartóztatják fel, még az üzem területén belül. 

 

1.3. A joggyakorlat kritikája egy kiemelt ítélőtáblai határozat kapcsán 

 

Még ma sem teljesen egyértelmű a joggyakorlat atekintetben, hogy mely bűncselekménytípusoknál 

is veszik figyelembe a befejezettség és bevégzettség elkülönülését.  

Kutatásaim során találtam a Szegedi Ítélőtábla következő ítéletét1184. 
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A táblabíróság többek között kimondta, hogy tévesen foglalt állást az elsőfokú bíróság a 

fegyvercsempészet1185 stádiumait illetően. Az ítélőtábla szerint ezen bűncselekmény kriminalizációja 

a lőfegyverek, lőszerek stb. nemzetközi forgalmának, kereskedelmének, az országhatáron való 

keresztülvitelének a szigorú ellenőrzés alatt tartása indokolta. A szóban forgó bűncselekmény egy 

alaki, azaz immateriális bűncselekmény, amely megvalósulása során az elkövetési magatartás a 

fegyverek, lőszerek stb. határon való átjuttatásához (az országba való behozatalához, kiviteléhez, 

átszállításához) kapcsolódik. 

Ez tehát nem egy ,,állapot” vagy ,,tartós” bűncselekmény. Az adott dolgok határon való 

átcsempészésével a bűncselekmény befejezetté válik. Bár egyes védők álláspontjával ellentétben egy 

bűncselekmény ,,bevégzettsége” létező jogi, méghozzá stádiumtani kategória, amelyhez kötődhet 

tettesi és bűnsegédi magatartás is, de jelen bűncselekmény esetén, annak nem állapoti, illetve tartós 

jellege folytán, a bevégzettség szakasza nem merülhet fel.” 

A fenti ítéletrészletből jól kitűnik a befejezettség-bevégzettség közötti különbséghez való 

jogalkalmazói hozzáállás. Az ítélőtábla helyesen fogalmazta meg, hogy a fegyvercsempészet sem nem 

állapot-, sem nem tartós bűncselekmény, mivel a tényállásban foglalt magatartások 

megvalósulásával befejezett és egyben bevégzett is. Ám nem kerülheti el a figyelmünket, hogy az 

ítéletben nem hiába használja a jogalkalmazó az állapot-, illetve a tartós bűncselekményt idézőjelben. 

Ez nem jelenthet mást, mint azt, hogy a bíróság ezekre a kategóriákra csak mint ködös dogmatikai 

fogalmakra hivatkozik, mintha a joggyakorlatban ezek jelentősége rendkívüli csekélységet mutatna.  

Továbbá szembeötlő, hogy az ítélőtábla csupán a tartós és állapot-bűncselekmények 

esetében tartja lehetségesnek a befejezetti, illetve bevégzetti kategóriák elválását, figyelmen kívül 

hagyva a fentiekben hosszasan ismertetett erőszakos közösülés vagy egyes lopási cselekmények 

eseteit. 

Ezen kívül az ítéletben kiemelik, hogy egyes védők egyenesen tagadják a befejezett és a 

bevégzett bűncselekmény közti különbségtétel létjogosultságát. Véleményem szerint ez 

megengedhetetlen, hiszen e két stádiumtani kategória elválását már evidenciaszinten oktatják 

minden színvonalas, európai szellemben oktató egyetem jogi karán. 

E két kategória elválásának jelentősége nem csupán dogmatikai kérdés, igenis a 

jogalkalmazás húsába vájó problémák forrása lehet, mint azt be is bizonyítom a dolgozat következő 

                                                                                                                                                                                     
 

 

 



alfejezetében. Ezen a megállapításon keresztül juthatunk el a harmadik alfejezetben megfogalmazott 

de lege ferenda javaslat nagyon is időszerű kérdéséhez. 

 

2. A befejezettség és a bevégzettség szétválásának konzekvenciái 

 

2.1. A befejezettség és a bevégzettség szétválásának konzekvenciáiról általában 

 

Az előző alfejezetben ismertetett bűncselekménytípusok, azaz a tartós, állapot-bűncselekmények, az 

erőszakos közösülés és a lopás néhány esetkörében a befejezetti és a bevégzetti szak nem esik egybe, 

azaz hiába valósítja meg az elkövető a bűncselekmény befejezetti stádiumát abban a pillanatban, 

amikor cselekményével teljesen kimeríti a Különös Részi tényállást, attól a jogi tárgy elleni támadás 

még folytatható vagy épp megújítható egészen a bevégzettség állapotának eléréséig, amikor is a 

védett jogtárgy elleni támadás véglegesen megszűnik.  Az erőszakos közösülés esetében ezt a 

közösülés büntetőjogi és élettani értelme közötti eltérés, a lopás egyes eseteiben a jogtalan 

eltulajdonítási szándékkal történő elvétel és azon pillanat elkülönülése eredményezi, amikor is a 

lopott dolog kikerül a jogos tulajdonos vagy birtokos hatóköréből. A tartós és az állapot-

bűncselekmények kategóriájánál pedig az elkövető a jogellenes cselekményével létrehozza a 

büntetőjogilag releváns állapotot, de a bevégzettség mindaddig nem áll be, amíg ez az állapot meg 

nem szűnik. 

Lássuk tehát, hogy a befejezettség és bevégzettség kategóriájának elválásának maximálisan 

milyen konzekvenciái lehetnek! 

a) a jogos védelmi helyzet a bűncselekmény természetétől függően a befejezetté válás után is 

fennáll a passzív alany oldalán, egészen a bevégzettségig, 

b) főleg a tartós és az állapot-bűncselekmények esetén a bűnsegély, de példának okáért az 

erőszakos közösülés esetén annak befejezetté válása után a más által kifejtett erőszak alapján a 

társtettesség is egészen a bevégzettségig kifejthető, 

c)  a befejezetté válást követően, a bevégzettség megvalósulásáig lehetőség van arra, hogy az 

elkövető az adott deliktum minősítő körülményeit megvalósítsa, 

d) a tartós és állapot-bűncselekmények elévülési ideje nem a befejezetti, hanem a bevégzetti 

szaktól számítandó, 



e) a bevégzetté válástól nyílik meg a lehetőség a Btk. és Be. által is szabályozott, ám igen szigorú 

határidők (30nap) közé szorított magánindítvány megtételére, 

f) egység-többségtani szempontból a deliktum a befejezetti szaktól a bevégzésig terjedő 

időszakban egy bűncselekményként értékelendő. 

Ezen konzekvenciák a jogirodalom fejlődése, ezirányú kutatások sűrűsödése által nyerték el 

mai számukat. Az 1984-es Tokaji-féle1186, de még az 1993-as Nagy-Tokaji-féle1187 tankönyv is csak 

három aspektusból említi a befejezetti és bevégzetti szak közti, egyes bűncselekményeknél 

jelentkező időtartam jelentőségét. Ezek pedig a következők voltak: jogos védelmi helyzet fennállta, 

bűnsegély, illetve erőszakos közösülés esetén a társtettesség megvalósulásának lehetősége, valamint 

az elévülés idejének számítása a bevégzetti szaktól kezdődően. Tehát ezek a művek a 

magánindítványt, a bűncselekmény egységét és a minősítő körülmények realizálásának lehetőségét 

még nem is említik. 

Kutatásaim során két, a jogirodalom által még külön aspektusokként nem említett 

konzekvenciára bukkantam, melyek anyagi és eljárási jogi kérdéseket is érintenek: 

g) Ha az adott bűncselekményt befejezetti szakba az elkövető még fiatalkorúként juttatja, ám a 

bevégzettség már azt követően áll be, hogy az elkövető a felnőtt kort elérte, az ügy tárgyalására már 

nem a fiatalkorúak bírósága, hanem az általános szabályok szerint eljáró, úgymond felnőttkorúak 

bírósága rendelkezik illetékességgel, továbbá 

h) egyes büntetéskiszabási kérdések kapcsán azt az időpontot kell figyelembe venni, amikor az 

elkövető a bűncselekményt a befejezetti, nem pedig a bevégzetti szakig eljuttatta: pl. feltételes 

szabadságra bocsátás lehetősége. 

Most pedig lássuk a fentebb felvázolt hat konzekvenciát egyenként! 

 

2.2. A befejezettség és bevégzettség elválásának konzekvenciáiról egyenként 

 

2. 2. 1. Jogos védelem 

 

Azon bűncselekményi kategóriák esetében, ahol a befejezetti és a bevégzetti szak nem esik egybe, a 

passzív alany vagy a bűncselekmény sértettje egészen a bevégzetti szakik jogos védelmi helyzetben 
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van, azaz egészen addig élhet ezen törvény adta lehetőséggel, amíg az elkövető végleg fel nem hagy a 

jogi tárgy elleni támadással. 

A jelenleg hatályos Btk. a 29.§ és a 29./A §-okban szabályozza a jogos védelmi helyzetet. 

Elmondható továbbá, hogy a 2009. évi LXXX. törvény, mely a Büntető Kódex jelentős mértékű 

módosítására volt hivatva, számottevően megváltoztatta a jogos védelem szabályozását. Beiktatatta 

a 29./A §-sal a jogalkotó a Btk-ba a megelőző jogos védelmet, ezzel együtt a megelőző védelmi 

eszközök használatát, amelyeknek azonban három fontos kritériumnak meg kell felelniük: nem 

lehetnek alkalmasak élet kioltására, csakis a jogtalan támadás aktiválhatja őket, valamint az 

alkalmazó mindent tőle elvárhatót tegyen meg annak érdekében, hogy a sérelem okozását elkerülje. 

A törvényhozók ezzel az új § beiktatásával elvileg a méltánytalan bírói ítélkezés által teremtett 

helyzetet szerették volna megváltozatni. Arra a kérdésre adott válasz, hogy sikerült-e nekik, még 

várat magára, valószínűleg csak évek múltán, az addig kialakult bírói gyakorlaton végigtekintve lesz 

csak meghatározható. 

A módosítás továbbá kiiktatta a büntetés korlátlan enyhítésének lehetőségét, így egységesen 

nem büntetendővé nyilvánítja azokat a cselekményeket, melyekkel a jogos védelemmel élő túllépi a 

törvény adta kereteket, ám mindezt ijedtségből vagy menthető felindulásból teszi. Továbbá az új 

szabályozás elvi éllel jelenti ki, hogy általában a jogos védelmi helyzetben lévőnek nincs kitérési 

kötelezettsége, ráhárítva így a jogtalan támadóra jogellenes cselekményével kiváltott esetleg súlyos 

következmények viselését. 

A befejetzettség és a bevégzettség közötti időintervallumban tehát végig fennáll a passzív 

alany vagy egyéb sértett oldalán a jogos védelem lehetősége. Így képzelhető el, hogy a tettenért 

tolvajt bárki feltartóztathatja, és mindaddig megfoszthatja személyi szabadságától, minden egyéb 

megtorló intézkedést mellőzve, amíg az a hatóságok őrizetébe nem kerül. 

A BH 1997. 512-ben a Legfelsőbb Bíróság elvi éllel jelentette ki, hogy a jogos védelmi helyzet 

megállapítása szempontjából a jogtalan támadás fogalma alá vonható az elkövető részéről tanúsított 

olyan passzív magatartás is, amely a jogellenes állapot további fenntartását célozza. Továbbá: ha a 

fegyveres emberrablást megvalósító személyeknek a terheltek életét közvetlenül fenyegető 

támadását a fogva tartottak úgy hárítják el, hogy a fogva tartó személy életét kioltják, jogos védelem 

címén felmentésnek van helye. A Legfelsőbb Bíróság az ügy kapcsán kifejtette, hogy a 15. számú 

állásfoglalás alapján a cselekmény egész folyamatát kell figyelembe venni, és ezáltal megállapítható, 

hogy a fogva tartó által kifejtett passzív magatartás, azaz a sértettek el nem engedése, a jogtalan 

állapot fenntartását célozta, azaz támadásnak minősült akkor is, ha az elhárítás pillanatában nem is 

párosult aktív támadó magatartással. A sértettek ezáltal személyi szabadságuk visszanyeréséig jogos 



védelmi helyzetben voltak, tehát minden alapjuk meg volt arra, hogy életüket ez alatt fenyegetve 

érezzék, így nem lépték túl a jogos védelem adta törvényi keretet, amikor fogva tartójuk életét 

kioltva szabadultak ki a fogságból. 

Ez a nézet képezi az alapját annak az álláspontnak is, mely szerint erőszakos közösülés során 

a sértett védekezés közben kiolthatja a támadója életét, ha a befejezetti és bevégzetti pillanat közötti 

időszakban (amely a közösülés egymástól eltérő jogi és élettani fogalmából ered) a támadás 

rendkívüli brutalitással valósul meg. 

 

2.2.2. Bűnsegély, társtettesség 

 

Mivel az említett bűncselekmény-kategóriák estén a befejezetti szak megvalósulásával az elkövetői 

magatartás még nem zárul le (akkor sem ha ez csupán a jogellenes helyzet fenntartásában nyilvánul 

meg), értelemszerűen kapcsolódhat hozzá bűnsegédi, erőszakos közösülés esetén társtettesi 

magatartás is. Ezek az elkövetési formák ugyanis tettesi magatartást feltételeznek, csakis ahhoz 

kapcsolódva jöhetnek létre. 

Személyi szabadságtól megfosztás és jogellenes fogvatartás esetén, tartós bűncselekmények 

lévén a jogellenes állapot mindaddig fennáll, amíg a sértett a személyi szabadságát vissza nem nyeri. 

Ezen időtartam alatt képzelhető a tettesi alapcselekményhez kapcsolódó bűnsegély megvalósulása, 

például akképpen, hogy a pszichikai bűnsegéd csak a személyi szabadságtól megfosztás pillanata után 

értesül a jogellenes helyzet fennálltáról, és lebeszéli arról a tettest, hogy a sértettet szabadon 

engedje. Társtettesség képzelhető el, ha az elrabolt személyek őrzését az elkövető az időközben 

helyszínre érkező más személyre bízza, aki ezt el is vállalja, fenntartva az eredeti elkövető által 

teremtett jogellenes állapotot. Bűnsegélyt valósít meg továbbá az, aki arról értesülve, hogy az 

elkövető emberrablást valósított meg, felajánlja használaton kívüli ingatlanát a sértett fogva 

tartásának további színhelyéül.  

 Erőszakos közösülés esetében pszichikai bűnsegélyt valósít meg az, aki a tettest azok után 

buzdítja a cselekmény folytatására, miután az már eljuttatta a közösülést a befejezetti stádiumba, ám 

élettani értelemben még nem fejezte be azt, tehát még nem juttatta el a cselekményt a bevégzetti 

stádiumba. Ilyenkor a bűnsegéd arra buzdítja a tettest, hogy a közösülést élettani értelemben is 

folytassa. Ugyanígy társtettesség is megvalósítható, ha például a társtettes csak azután fejti ki az 

erőszakot vagy minősített fenyegetést a sértett irányába, amikor az eredeti tettes már megkezdte a 



közösülés folyamatát. A jogirodalom hangsúlyozza, hogy az ilyen társtettesi minőségben elkövetett 

cselekményt a sértettel azonos nemű személy is kifejtheti, hiszen ő úgy válik a bűncselekmény 

társtettesévé, hogy közösülést egyáltalán nem valósít meg1188. 

 

2.2.3. Minősítő körülmények megvalósulása 

 

Személyi szabadságtól megfosztás és jogellenes fogva tartás esetében ilyen minősítő körülményt 

jelent a sértett sanyargatása, vagy jelentős érdeksérelem okozása. 

Ezekben az esetekben a befejezetti szak abban a pillanatban létre jön, ahogy a sértett észleli azt, 

hogy személyi szabadságában korlátozva van, ám a bevégzetti szakot a deliktum csupán akkor éri el, 

amikor a sértett kiszabadul a fogságból. E két esemény közti időtartam alatt megvalósulhat a 

deliktumok minősített esete a sértett sanyargatásával például, ha a fogva tartó nem csupán bezárja a 

sértettet, hanem éhezteti, szomjaztatja is őt, avagy más módon éri el, hogy a sértettre gyakorolt 

ártalmas hatás nagyban meghaladja a személyi szabadságtól megfosztáshoz szükséges erőszak, 

fenyegetés vagy más magatartás szokásos mértékét, és ezen túlmenően nélkülözésnek, 

megalázásnak, testi vagy pszichés kínzásnak teszi ki a sértettet. Eképpen minősül az is, ha az elkövető 

rendkívül hideg vagy épp ellenkezőleg, nagyon meleg helyre zárja be a sértettet, illetve, ha a fogva 

tartása során nem hagyja aludni, vagy esetleg emberi méltóságában megalázza. A sanyargatást 

azonban, mint minősítő körülményt az elkövető tudatának át kell fognia. Jelentős érdeksérelmet 

okozva követi el a fenti deliktumokat az az elkövető, aki a hosszú szabadságelvonás által maradandó 

pszichés vagy testi megbetegedést okoz a sértettnek. Ez különösen kisgyermek vagy idős sértett 

estében jöhet szóba. 

Erőszakos közösülés esetén megvalósulhat a befejezetti és bevégzetti szak közötti időben az a 

minősített eset, amit  a törvény úgy fogalmaz meg, hogy a sértettel azonos alkalommal, egymás 

cselekményéről tudva, többen közösülnek. Azonos alkalom alatt általában a közösülések röviddel 

egymást követően történő végrehajtását kell érteni; de a fogalmi elem legalább azt feltételezi, hogy a 

passzív alany az előző erőszakos közösülés által kiváltott rendkívüli állapotban legyen. A többen 

közösülnek megfogalmazásból eredően a minősített eseti tényállás objektív eleme a több, azaz 

legalább két közösülés, amit több, azaz legalább két személy valósít meg. Nem tényállásszerű, ha a 
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két közösülést, másik személy, akár tényállásszerű közreműködésével, azonos elkövető realizálja, 

ilyenkor ugyanis csupán a bűncselekmény társtettességben elkövetett alapesete valósul meg. 

A minősített eset továbbá csakis szándékosan valósítható meg. az elkövetőnek tudnia kell 

arról, hogy a sértettel azonos alkalommal már más közösült, vagy közösülni fog. Továbbá az 

elkövetőknek egymás cselekményéről tudva kell eljárniuk. Ennek értelmében az elkövetők egyikének 

cselekménye nem minősíthető többek által realizáltnak, ha a közösülő cselekménye véghezvitelekor 

még nem tudott a másik elkövető későbbi közösülésre irányuló szándékáról.1189  A Legfelsőbb Bíróság 

27. számú büntető kollégiumi véleménye (régi számozás szerint BK. 71.) kimondja, hogy a többek 

által elkövetett erőszakos közösülés bűntette megállapításának nem akadálya, hogy a bűntett 

elkövetési magatartását megvalósító két személy egyikének büntethetőségét kóros elmeállapot 

kizárja. Ez a logika érvényesül akkor is, ha az egyik elkövető még gyermekkorú, illetve akaratot törő 

kényszer vagy fenyegetés hatása alatt cselekszik. Az erőszakos közösülés ezen minősített eseténél a 

befejezettség szempontjából annak már nincs jelentősége, hogy kettőnél több elkövető közösült-e a 

sértettel, azonban a minősítetteset az utolsó szándékolt közösülés véghezviteléig nem lesz 

bevégzett1190. 

 

2.2.4. Elévülési idő számítása 

 

A befejezettség és bevégzettség elválásának további konzekvenciája az, hogy az elévülési idő a 

bevégzettségtől számítandó, azaz csak onnan, amikor a jogi tárgy elleni támadással az elkövető már 

végleg felhagyott. Legnagyobb jelentősége ennek a tartós és állapot-bűncselekményeknél lehet, 

melyek egy hosszabb időn át tartó jogellenes folyamatot, helyzetet teremtenek.  

Az elévülés intézményének indoka az, hogy a büntetés célja (Btk. 37.§) kevéssé érhető el, ha 

a deliktum elkövetését nagyon hosszú idő múlva követi az elkövető felelősségre vonása. Másrészről 

az idő múlásával a bizonyítás is nehezebbé válik, és ez akadályozza az eljárás lefolytatását és nehezíti 

a terhelti védekezést is. Általános elvként mondható el továbbá, hogy minél súlyosabb a deliktum, 

annál hosszabb az elévülési idő, mivel a Btk. 33. § (1) bekezdés alapján az elévülési idő a törvényi 

büntetéshez igazodik. 
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Az elévülés kapcsán elmondható, hogy ezen jogintézmény által a jogalkotó azt a nézetét 

fejezi ki, miszerint az állami büntetőigény egyre kevésbé jelentkezik sürgető erővel, minél több idő 

telt el a bűncselekmény elkövetése óta. Tulajdonképpen a hatóságok késlekedése esetén így juttatja 

előnyösebb helyzetbe a bűncselekmény elkövetőjét. Ez az időmúlással egyre méltányosabbá váló 

helyzet csakis akkor veheti kezdetét, amikor is az elkövető végleg felhagyott a jogi tárgy elleni 

támadással. Ez pedig nem jelent mást, mint a deliktum bevégzettségét, amely akkor valósul meg, 

amikor a személyi szabadságától megfosztott vagy jogellenesen fogva tartott személy kiszabadul, a 

jogtalan megszerzés szándékával megszerzett dolog kikerül a tulajdonos vagy birtokos hatóköréből, a 

jogellenesen birtokolt lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, robbantószer vagy ezek felhasználására 

szolgáló készülék birtoklásával az elkövető felhagy. 

 

2.2.5. A magánindítvány előterjesztése 

 

Az elkövetett bűncselekmények általában hivatalból üldözendők, ám vannak kivételt képező, csakis 

magánvádra üldözendő deliktumok is. Ezek a következők: magánlaksértés, magántitok megsértése, 

levéltitok megsértése, magántitok jogosulatlan megismerése, rágalmazás, becsületsértés, 

kegyeletsértés, a könnyű testi sértés alapesete, valamint az erőszakos közösülés és a megrontás 

alapesetei, illetve a hozzátartozó sérelmére elkövetett legtöbb nem erőszakos vagyon elleni 

bűncselekmény. A Btk. által meghatározott ezen esetekben a bűncselekmény elkövetése miatti 

felelősségre vonást a sértetti magánindítvány indítja meg. Ennek előterjesztésére pedig a bevégzetti 

szak után nyílik lehetőség. A felsorolt bűncselekményeket tekintve befejezetti-bevégzettségi 

szempontból a magánlaksértés, az erőszakos közösülés és a hozzátartozó sérelmére elkövetett lopás 

jöhet szóba. Sorba véve e három bűncselekményt, megállapítható, hogy tulajdonképpen csakis a 

bevégzetti szak után van értelme és lehetősége is a sértettnek arra, hogy magánindítványát 

előterjeszthesse. A magánindítvány egyébként az azt követő 30 napon belül terjeszthető elő, ahogy a 

sértett tudomására jutott az elkövető kiléte 1191 . Egyébként a bírói gyakorlat joghatályos 

magánindítványnak tekinti az ismeretlen tettes ellen tett feljelentést is.  

 

2.2.6. Rendbeliség 
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A befejezetti és bevégzetti szak között megvalósuló deliktumok egy bűncselekményként 

értékelendőek. Itt a törvényi egység azon formájáról beszélhetünk, amely a tartós és állapot-

bűncselekmények esetében merül fel. Ilyen deliktumok, amikor az elkövetési magatartás jogilag 

tilalmazott tárgy birtokban tartásával valósul meg, vagy ha az elkövetési magatartást a befejezetté 

válás után is tovább folytatják. Ide sorolható például a kábítószerrel visszaélés kábítószert tart 

fordulata. A Legfelsőbb Bíróság 1/2007. BJE-ben úgy foglalt állást, hogy a kábítószerrel visszaélés akár 

azonos, akár különböző elkövetési magatartásait megvalósító részcselekmények természetes 

egységet alkotnak, ha ugyanazon törvényi tényállásba ütköznek. 

Továbbá a BH 1978.509. kimondja, hogy a lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés nem minősül 

több rendbelinek, ha az engedély nélkül fegyvert és lőszert birtokában tartó személy jogtalanul 

további lőszert szerez. 

 

2.2.7. Ha az elkövető fiatalkorúként juttatja el a bűncselekményt a befejezettség stádiumába, ám a 

befejezettség és bevégzettség közti időtartam átnyúlik az elkövető felnőtt korára 

 

A BH 1981. 272. elvi éllel jelentette ki a következőket: ha az állapot-bűncselekmény átnyúlik az 

elkövető felnőttkorára is: nem a fiatalkorúak bírósága, hanem az általános rendelkezések szerinti 

(felnőtt korúak ügyeiben illetékes) bíróság jár el. A Legfelsőbb Bíróság a fentieket egy, a Fejér Megyei 

Bíróságtól hozzá felterjesztett ügyben mondta ki, mely szerint az 1962. szeptember 15. napján 

született vádlott ellen az ügyészség lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat. A 

vádirati tényállás szerint a vádlott 1980. júliusában horgászás közben egy pisztolyt és hozzávaló 

lőszereket talált a Duna partján, majd ezeket a lakásán elrejtette. Cselekményét 1980. szeptember 

19. napján leplezték le, azaz a tizennyolcadik születésnapját követő 4. napon. A városi bíróság az 

iratokat a megyei bíróság székhelyén lévő járásbíróságra, mint fiatalkorúak bíróságára rendelte 

áttenni, hivatkozva arra, hogy a vádlott a bűncselekményt 1980. július hónapjában követte el, ekkor 

pedig még fiatalkorú volt. 

A városi bíróság végzése elleni fellebbezés arra utalt, hogy a vád tárgyává tett bűntett 

állapot-bűncselekmény, erre tekintettel az elkövetés ideje átnyúlt a vádlott felnőtt korára is, ennek 

értelmében az áttételt elrendelő végzés jogszabályt sért. A megyei bíróság az ügyészi fellebbezésnek 

helyt adott, és a városi bíróságot az eljárás lefolytatására utasította. 



 Véleményem szerint továbbá, ha a bűncselekmény csak az elkövető 18. életévének 

betöltését követően válik bevégzetté, rá a felnőttekre és nem a fiatalkorúakra vonatkozó 

jogkövetkezményeket kell alkalmazni. 

 

2.2.8. Egyes büntetéskiszabási kérdések kapcsán a befejezetti, nem pedig a bevégzetti szakba jutás 

időpontját kell figyelembe venni 

 

Szintén a befejezettség és a bevégzettség elkülönülése kapcsán merülhet fel az alábbi példa: abban 

az esetben, ha az elkövető a feltételes szabadság tartama alatt juttatta a lőfegyverrel visszaélés 

bűntettét a befejezettség szakába, ám a bevégzetti szak, amely annak folytán következett be, hogy 

egy házkutatás alkalmával az illegálisan tartott lőfegyvert tőle a nyomozó hatóság lefoglalta,  

bekövetkezésekor a feltételes szabadság tartama már eltelt, nem a bevégzettség, hanem a 

befejezettség időpontját kell figyelembe venni a feltételes szabadság kizártsága szempontjából. 

Ennek indokát abban látom, hogy büntetéskiszabási kérdések (mint például az, hogy az elkövető 

újabb szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsátható-e vagy sem) nem tehetők függővé attól 

a gyakorlatilag a véletlenen alapuló körülménytől, hogy a hatóság a lőfegyvert a feltételes szabadság 

tartam alatt, vagy csupán annak elteltét követően találta-e meg az elkövetőnél. 

 

2.3. Összegzés 

 

A fentiekben vázolt aspektusokból érdemes tehát vizsgálni a befejezetti és bevégzetti szak 

elkülönülését az említett bűncselekmény kategóriákon keresztül. Remélem, hogy a dolgozatom ezen 

alfejezete kellőképpen megvilágította, hogy e két stádiumtani kategória elkülönülése nem csupán 

dogmatikai, hanem igencsak jelentős jogalkalmazói kérdések felvetetésére is alkalmas. Épp ezért 

továbbra is hangsúlyozom, hogy a befejezettség-bevégzettség problémájának kellően tág és a 

jogtudomány által kimunkált teret kell biztosítani a mindennapi joggyakorlat terén is. 

 

3. De lege ferenda javaslat 

 



Mint azt már a dolgozat előbbi alfejezeteiben is hangsúlyoztam, véleményem szerint még mindig 

nem kap elég teret és elismertséget a befejezett és bevégzett bűncselekmény kategóriájának elválása 

és ennek egyes aspektusai.  

Meglátásom szerint az is járható út lenne, ha a Btk. kifejezetten lefektetné, hogy egyes 

bűncselekményeknél a bevégzetti szak elkülönül. Zárójelben említem csak meg, hogy korábban is volt 

már arra példa, hogy egy jogirodalmi kifejezés törvénybe való beemelése által az beleivódott a 

jogalkalmazói mindennapok gondolkodásába is. Példának említhetjük a törvényi tényállás terminus 

technicusát, melyet a jogalkotó törvényi szintre emelve következetesen használ az elkövetőkre 

vonatkozó szabályanyagban. 

A Btk-ban való direkte szabályozást azonban azért nem tartom kívánatosnak, mert ahogyan 

azt Nagy Ferenc is kifejtette egyik, a Magyar Jog című folyóiratban megjelent cikkében1192, a 

bevégzettség nem tekinthető a bűncselekmény önálló stádiumának. A deliktumok megvalósulási 

szakaszainak ugyanis a legfontosabb szerepe az, hogy megalapozzák azon elkövető büntetőjogi 

felelősségét, aki a bűncselekményt a szóban forgó stádiumba juttatta. E szempontból pedig a 

befejezettség és bevégzettség között nincs különbség. 

Mint ismeretes, a Btk. Különös Részi tényállásai általánosságban a deliktum befejezetti 

alakzatára épülnek, és mivel a bevégzettség nem képez önálló stádiumot a bűncselekmény 

megvalósulási folyamatában, nem jelentkezik elemi erővel a kívánalom, hogy ez utóbbi kategóriát a 

jogalkotó a törvény szövegében szabályozza, ám az indokolásba érdemes lenne belefoglalni, mivel a 

befejezetti szak szétválásának több dogmatikai aspektusa ismert, melyek kihatnak a jogalkalmazásra 

is. 

Meglátásom szerint törvényi módosítás hiányában is mindenképp gyökeret kellene vernie a 

bírói gyakorlatban annak a felfogásnak, miszerint egyes bűncselekmények esetében a jogi tárgy elleni 

támadás igenis lehet folyamatos, és az ezáltal életre hívott és magának létjogosultságot követelő 

bevégzetti szaknak akkor is van önálló dogmatikai hatásköre, ha nem képez elkülönülő stádiumot a 

bűncselekmény megvalósulási folyamatában. Továbbá az a szempont sem elhanyagolható, hogy ezt 

nem csak a tartós és állapot-bűncselekmények esetében kell messzemenően figyelembe venni, 

hanem például a lopás egyes eseteiben és az erőszakos közösülést tekintve is. 

 

IV. A sui generis deliktumként szabályozott előkészületi jellegű cselekmények 
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1. A sui generis bűncselekményekről általában 

 

A jogalkotó a védendő jogi tárgy érdekében a büntetőjogi védelmet egyes esetekben előbbre 

hozta1193. Így jött létre a bűncselekmények egy sajátos kategóriája, amely nem más, mint a befejezett 

bűncselekményként szabályozott sui generis előkészületi cselekmények köre. Ekkor ugyanis a 

jogalkotó egy vagy több, de semmiképpen sem mindegyik előkészületi cselekményt Különös Részi 

tényállásban befejezett deliktumként büntetendővé nyilvánít. A törvényhozó ezáltal kiszélesíti a 

büntetőjogi felelősségre vonás lehetőségét, így is biztosítva e deliktumok által a sértett vagy 

veszélyeztetett jogi tárgyak fokozott védelmét. 

Ilyen sui generis deliktum például a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 242.§), a kiskorú 

veszélyeztetésének második alapesete, amikor a nagykorú személy a kiskorút bűncselekmény 

elkövetésére vagy züllött életmód folytatására rábírni törekszik (Btk. 195. § (2) bekezdés), vagy a 

megrontás egyes alakzatai [Btk. 201. § (2) bekezdés, 202. § (2) bekezdés]. 

Ezen bűncselekmények tényállásait tekintve elmondható, hogy a jogalkotó sajátos 

fogalomrendszerrel dolgozik: a rábírni törekvés nem jelent mást, mint az eredménytelen rábírást, 

azaz a sikertelen felbujtást; a felhívás pedig nem más, mint a gondolatközlésben megnyilvánuló 

előkészületi magatartások egyike. 

Az ilyen sui generis deliktumok mindig immateriálisak, azaz a tényálláshoz nem tartozik 

eredmény. Ez azt jelenti, hogy a tényállásszerű magatartás tanúsításával befejezetté válnak. A kísérlet 

megállapítására is sor kerülhet az általános szabályok szerint, ellentétben a valódi előkészülettel, 

melynek kísérlete fogalmilag kizárt. A befejezett bűncselekmény esetén értelemszerűen az 

előkészület esetében értékelendő önkéntes visszalépés szabályai nem alkalmazhatók (Ez egyébként 

nem csupán a sui generis bűncselekményekkel kapcsolatosan mondható el, hanem minden 

befejezett deliktum esetében így van.)  

A sui generis deliktumok esetében ugyanis az előkészületi jellegű cselekmény nem csupán a 

befejezett bűncselekményhez való viszonyában, hanem önmagában is súlyosan veszélyezteti a 

védelmet igénylő jogi tárgyat, ezért a törvényhozó anélkül szabályozza  befejezett 

bűncselekményként, hogy efféle büntethetőséget megszüntető okot kapcsolna hozzá. Vegyük 
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például azt az esete, amikor a nagykorú személy a kiskorút sikertelenül igyekszik rábírni a 

bűncselekmény elkövetésére, vagy a züllött életmód folytatására. Ezen magatartások által a 

jogtárgysérelem mindenképp és visszavonhatatlanul megvalósul. A már bekövetkezett veszély pedig 

utólagos magatartással nem tehető semmissé. Megrontásnál pedig a rábírni törekvés szintén már 

önmagában súlyosan veszélyeztetheti a kiskorú egészséges fejlődését a továbbiakban. 

A kerítés előkészületének büntette is egy sajátos sui generis deliktum, melyet a Btk. 207.§ (4) 

bekezdése szabályoz. Sajátossága abban rejlik, hogy veszélyessége azonos elvek mellett határozható 

meg, mint bármely más, valódi előkészületi jellegű cselekményé, hiszen nem önmagában közvetlenül, 

hanem az alapcselekményhez kapcsolódása révén veszélyezteti a jogi tárgyat. 

Ha törvény egyes előkészületi cselekményekhez önálló büntethetőséget megszüntető okot 

fűz, azzal kifejezésre juttatja, hogy ebben a körben az előkészülettől való önkéntes visszalépés szóba 

sem jöhet. A Btk. 147. §-ának (3) bekezdése a kémkedés valamennyi előkészületi cselekményét 

egységesen, előkészületként rendeli büntetni. Ennek ellenére e szakasz (4) bekezdése önálló 

büntethetőséget megszüntető okot létesít egyes előkészületi cselekmények, azaz az ajánlkozás és a 

vállalkozás vonatkozásában. Ebből az a következtetés is levonható, hogy az ajánlkozás és a vállalkozás 

valójában nem is előkészületi, hanem sui generis előkészületi cselekmény1194. 

 

2. A sui generis bűncselekmények jellemzőinek összefoglalása 

 

Mindezeket egybevetve megállapítható tehát, hogy a sui generis bűncselekmények dogmatikai 

értelemben vett befejezett deliktumok. Felveszik a befejezett deliktum természetét ezért: 

a) egyes esetekben, figyelembe véve az adott bűncselekmény megvalósulási folyamatának 

természetét, lehetnek stádiumaik, mivel felveszik a befejezett bűncselekmény természetét. Pl. az 

elkövető a hamis tanúzásra felhívást levélben igyekszik magvalósítani, ám a levél elkallódik, 

b) hozzájuk kapcsolódhatnak részesi magatartások, 

c) e deliktumok elkövetőire az előkészületnél megfogalmazott büntethetőséget megszüntető 

okok ( úgy, mint az önkéntes elállás; az elkövetés elhárítása céljából a felhívás, ajánlkozás vagy 

vállalkozás visszavonása, vagy arra való törekvés, hogy a többi közreműködő az elkövetéstől elálljon, 
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feltéve, ha a bűncselekmény elkövetésének megkezdése bármely okból elmarad; továbbá az 

előkészület hatóságnál való feljelentése1195) nem alkalmazhatók. 

 

V. Összegzés 

 

Dolgozatom összegzéseként kiemelném, hogy a stádiumtan, különös tekintettel a befejezett 

bűncselekmény körében tett vizsgálódásom során igyekeztem feldolgozni és álláspontomnak 

megfelelően felhasználni a régebbi, valamint a jelenlegi magyar büntetőjogi irodalom e témakörben 

született műveit; továbbá hangsúlyt fektettem a gyakran nem csak a dogmatikával, hanem 

önmagával is ellenkező bírói gyakorlat tanulmányozására. A judikatúra behatóbb vizsgálata vezetett 

el de lege ferenda javaslatom megtételéhez is, mely szerint a befejezett és bevégzett bűncselekmény 

stádiumtani kategóriái közötti különbségtételt, ha nem is magában a Büntető Kódexünkben, de 

annak indokolásában mindenképpen érdemes lenne szabályozni annak érdekében, hogy a 

jogalkalmazói gyakorlat ezáltal rá legyen kényszerítve arra, hogy ezen két megvalósulási szak 

elválásának aspektusait következetesen és a jogirodalommal harmonizáló módon alkalmazza. 

Véleményem szerint ugyanis bizonyos bűncselekményi kategóriák esetében a befejezettség-

bevégzettség elkülönülésének nem csupán dogmatikai szempontból érdekes, hanem a mindennapi 

joggyakorlatban is figyelembe veendő, hatóképes konzekvenciái vannak 
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I. Bevezető 

 

Hogyan tudott Róma egy kis városállamból hatalmas és gazdag világbirodalommá válni? A kérdésre 

nyilvánvalóan csak összetett válasz adható, de mégis elgondolkodtató, hogy a hódítás rablást, 

zsarolást és kizsigerelést jelentett-e, vagy éppen fejlődést és gazdagságot hozott magával a leigázott 

provinciák lakói számára. Nem tagadhatjuk, hogy a hódítás útján szerzett területekről származó adók 

és zsákmányok adták Róma nagyságát és gazdagságát, társadalmának pedig meghatározó 

mozgatórugója volt a provinciákban betöltött tisztségekért folytatott versengés. Ezeknek a 

tisztségeknek a megszerzése anyagi áldozatokkal járt és – mivel a magistratusi tisztviselők 

tevékenységükért honoráriumot nem kaptak – gyakran eladósodott a tisztséget megszerző személy, 

mire a provinciába került. De vajon miért szeretett volna eladósodni az adott tisztviselő, ha csak nem 

azért, hogy még nagyobb gazdagságra tegyen szert az általa irányított területen. A hatalom, 

különösen a szinte korlátlan hatalom szükségképpeni velejárója a korrupció. A modern szakirodalom a 

korrupciót a következőképpen definiálja: a korrupció okai nem csak az egyén jó erkölcshöz való 

viszonyában keresendők (etnocentrista magyarázat), hanem a társadalom erre történő 

berendezkedésén is, ami a megadja a lehetőséget az egyén ez irányú döntésének (evolucionista 

okságmagyarázat).1196 

 A dolgozat azt vizsgálja, hogy az ókori Rómában, a Mediterraneumot körülölelő óriási 

birodalomban milyen korrupciós jelenségek diagnosztizálhatók. Mi volt a határa a vagyonszerzésnek? 

Egyáltalán volt-e határa, és ha volt, hol húzható meg pontosan? Melyek azok a cselekmények, 

amelyek büntetlenül maradtak a vagyonszerzés és a gyűjtögetés során és melyek azok, amelyek 

elérték a római közvélemény ingerküszöbét, amelyeknek Róma megálljt parancsolt? A kutatást és a 

rekonstrukciót Cicero Verres elleni beszédeire korlátozzuk. 

 

II. Korrupciós bűncselekmények Rómában 

 

Sorra vesszük azokat a cselekményeket, amelyek tipikusan alkalmasak voltak a provinciákban történő 
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vagyonszerzésre és emellett büntetendők voltak, majd gyakorlati példával fogunk rávilágítani, 

mennyire érvényesült hatékonyan az állami büntető igény. 

 

1. Crimen pecuniarum repetundarum 

 

Elsőként a crimen pecuniarum repetundarumról, mint különös bűncselekményről kell szólni. A 

köztársaság utolsó két századában oly mértékben eluralkodott a tisztviselők vesztegetése, a részükről 

történő zsarolás, és ajándékelfogadás, hogy szükségessé vált ennek törvényi visszaszorítása. Venuleius 

a következő módon fogalmazza meg a tényállást: quo magis aut minus quid ex officio suo faceret.1197 

Ez még meglehetősen tág kört ölel fel, azonban Macer szűkít rajta: Lege Iulia repetundarum tenetur, 

qui, cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob iudicandum vel non iudicandum decernendumve 

acceperit. 1198  Ennél is szűkebb, jóval kezelhetőbb megfogalmazást ad Marcianus: Lex Iulia 

repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu potestate curatione legatione vel quo 

alio officio munere ministeriove publico cepit. 1199  E bűncselekménynek az elkövetője csak 

meghatározott személy lehet. Így az állami tisztviselők, katonai elöljárók, senatorok, hivatali teendőt 

ellátó magánszemélyek, esküdtek, vádlók, alacsonyabb beosztású hivatalnokok. A bűncselekmény 

közvetlen elkövetési tárgya a tisztviselő felelőssége alá tartozó pénz és egyéb vagyontárgyak.1200 Az 

első ezt szabályozó törvény a lex Cincia1201 volt (Kr. e. 204.), amely szerint a tisztviselő gazdagodásának 

nem lehetett ajándékozás a jogalapja, így a tisztviselő részére történő ajándékozásra tett ígéret 

érvénytelen, az adott ajándék pedig egy éven belül visszakövetelhető. E törvény alapján több per 

keletkezett a Kr. e. második század első felében, amely túlterhelté tette a comitialis büntető 

törvénykezést,1202 így Kr. e. 149-ben a lex Calpurnia1203 volt az a törvény, amely létrehozta a 

repetundae cselekmények elbírálására hivatott állandó törvényszéket (quaestio repetundarum), 

melynek elnöke a praetor peregrinus, majd a praetor repetundarum1204 volt, „aki ellentétben az 

annakelőtte minden egyes bűnesetre kirendelt quaestorral, magistratualis évében előforduló 
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prosecution to which such a governor was liable, was the recovery of the money which he had taken.” 
1201

ZLINSZKY, 125. o. 
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valamennyi repetundae iránt illetékes volt (quaestio perpetua), de nem maga ítélt, sem nem 

választhatta meg szabadon consiliumát, hanem szavazattöbbséggel határozó bíróság élén állott.”1205 A 

lex Calpurnia által lerakott alapokon később megszülettek a leges de pecuniis repetundis, amelyek1206 

finomítottak a tényállásra és az eljárásra vonatkozó szabályokon, illetve megerősítették azokat: 

„Spätere Gesetze, die leges Iunia, Acilia, Servilia erneuerten, ergänzten und verschärften die 

Bestimmungen jener ersten lex Calpurnia.”1207 Richardson a következőket írja: „The lex Calpurnia is an 

important piece of legislation, but, like so much else which happened in the middle of the second 

century, its details remain irritatingly obscure. Apart from Cicero's mention that this was the first lex 

de repetundis, and the allusion to those prosecuted under the lex Calpurnia and the lex Iunia in the 

lex de repetundis inscribed on the Tabula Bembina, there is nothing more in the literary or epigraphic 

sources.”1208 Ezen törvények közül a lex Iunia valóban szinte teljesen ismeretlen tartalmú, azonban a 

lex Acilia és Servilia tartalma részben fennmaradt számunkra. 

 A lex Acilia – a későbbi lex Serviliával szemben – még megengedi a bíró számára a 

comperendinatiót, avagy a tárgyalás harmadnapra történő elhalasztását.1209 

 A lex Servilia kettős actiót enged: „a vádnak ártatlanul vagyonosbodott harmadik személyrei 

kiterjesztését (quo ea pecunia pervenerit) megrendelé és a vádlót civitas-sal jutalmazá.”1210 

 Egy részben fennmaradt lex repetundarumból,1211 amelynek neve ismeretlen, megtudjuk, 

hogy a municipalis magistratus elleni vád (petitio, nominis delatio) még akkor is megengedett, ha a 

lex Calpurnia és Iunia miatt előzőleg szabályos eljárás folytán már elítélték őket. Ennek a – 

feltehetően politikai alku vagy kompromisszum alapján született – néppártbarát intézkedésnek 

valószínűleg az lehetett az oka, hogy a senatori rend tagjaiból álló bíróságok gyakran alaptalanul 

enyhe ítéletet hoztak párttársukkal szemben. Ezt támasztják alá a rendkívüli praetor quaesitor 

valamint az esküdtek kiválasztásának e törvény által rendelt különös szabályai is, amelyeknek célja 

nyilvánvalóan az esküdtbíróság pártatlanságának biztosítása. Ebben az esetben tehát alapvetően sérül 

a res iudicata szabálya, amennyiben új körülményre való tekintet nélkül meg lehetett ismételni az 

eljárást. 

 A lex Julia (Kr. e. 59.) 100 fejezetben részletesen felsorolta a hivatalos hatalommal való 

visszaéléseket, különösen a zsarolás fajait és szigorú büntetéseket szabott ki. A császárkor később 
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részletesen nevesíti a hivatali hatalommal való visszaélés minden faját.1212 

 

1. 1. A leges repetundae alapján rekonstruált tényállások Mommsen1213 szerint 

 

Az ajándékelfogadás (Geschenke von Ess- und Trinkwaaren, Ehrengaben, Geschenke von Verwandten) 

mellett hamarosan megtiltották a magistratusok kereskedését az adott tartományban (untersagter 

Geschäftsverkehr) feltehetőleg azért, mert ez a gyakorlatban a közpénz forgatását jelentette volna a 

helytartó részéről saját magánpénztára javára.1214 Cicero szerint ezek mellett a közpénzek magáncélú 

kölcsönzése (Ausleihung öffentlicher Gelder zu eigenem Nutzen) 1215  szintén megalapozza a 

repetundaet, de ugyanez peculatusként is minősíthető. Ez utóbbi nézettel Zlinszky és Riggsby egyaránt 

foglalkozik Mommsen nyomán.1216 A második századtól az ajándékok kizsarolása (Erpressung) már 

önálló bűncselekménynek minősült, mint ahogyan azon pénzek adókénti beszedése, amely az 

adószedő egyéni meggazdagodását szolgálta censori engedély és követelés hiányában (Auflegung 

neuer Steuern).1217 Feltétlenül ide tartozik a tisztviselői vesztegetés (Beamtenbestechung) is, amelyet 

szintén nem tűrt el a római jog. 

 Úgyszintén a helytartók és senatorok hajótulajdona is tiltott volt (Halten von Seeschiffen 

durch den Statthalter und den Senator), mindez azért, hogy a tisztviselő ne gazdagodhassék a 

provincia kárára, mint az például Verres esetében többször is előfordult,1218 valamint a lovagrend 

előjogai sérültek volna, ha a senatori rend kivette volna a részét a tengeri kereskedelemből.1219 

Pusztán az is megalapozta a vádat, ha a helytartó elhagyta az általa igazgatott provincia határait 

(Ueberschreiten der Grenzen der Provinz durch den Statthalter). Bár ez utóbbi nem tűnik komoly 

bűncselekménynek, mégis leginkább ettől tartottak Rómában, hiszen ha római legio – senatusi 

engedély nélkül – lép Italia földjére, komoly veszélyt jelenthetett a város számára.1220 Ennél fogva ez a 

tényállás beilleszthető az államellenes bűncselekmények közé, mint ahogy azt Zlinszky és Riggsby is 

teszi: crimen laesae maiestatis.1221 

 Elmarasztalás esetén becslést folytattak le (litis aestimatio), amelyben megállapították a 

kizsarolt összeget. Kr. e. 123. előtt még csak az összeg egyszeresét, majd a lex Acilia meghozatalától 
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már ezen összeg duplumát kellett megfizetnie az elkövetőnek. Sulla újra leszállította a büntetés 

összegét egyszeresre, majd a Verres-per idején (Kr. e. 70.) már két és félszeres összegre menő 

büntetésről beszélhetünk.1222  Augustustól a négyszeresét kellett megfizetnie a zsarolónak, akit 

emellett infamiával is sújtottak.1223 

 

1. 2. A helytartói hatáskörben kivethető adók 

 

E helyen szólni kell a Kr. e. 195-ben keletkezett lex Porcia de sumptu provincialiról, amely a provinciák 

lakóinak a helytartó számára fizetendő – a senatus határozatától független – saját hatáskörben 

kivethető illetékeit törvény szabta korlátok közé szorította még mielőtt az előzőekben említett 

törvények nagy része megszületett volna.1224  Liviusnál olvashatjuk a következőket: Siciliam M. 

Marcellus, Sardiniam M. Porcius Cato obtinebat, sanctus et innocens, asperior tamen in faenore 

coercendo habitus; fugatique ex insula faeneratores et sumptus quos in cultum praetorum socii facere 

soliti erant circumcisi aut sublati. 1225 Long nem tartja pontosnak1226 Livius leírását a lex Porciáról és 

egy plebiscitumra1227 hivatkozik, amely cizelláltabb megfogalmazást ad a törvényről, habár Long 

megjegyzi,1228 hogy a plebiscitumból kivett részlet a törvényi formulák azon példányainak egyike, 

amelyek rosszul – véleményünk szerint talán inkább táj jelleggel, vagy régiesen1229 – vannak idézve: 

NEIVE QVEIS MAGISTRATVS PROVE MAGISTRATV LEGATVS NEV QVIS ALIVS FACITO NEIVE IMPERATO 

QVO QVID MAGIS IEI DENT PRAEBEANT AB IEISVE AVFERATVR NISEI QVOD EOS EX LEGE PORCIA DARE 

PRAEBERE OPORTET OPORTEBIT.1230 

 A lex Porcia egy olyan törvény, amely ugyanakkor megszünteti a helytartók 
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kiszolgáltatottságát a provincia lakosságának, amennyiben a helytartók zsarolnák, vagy fosztogatnák a 

provinciákban élőket. Azt mondhatjuk, távolodik a szövetségesek bíróságai által eddig gyakorolt 

exorbitáns joghatóságtól: immáron római törvényszék elé tartozik az is, amelyben eddig a 

szövetségesek bíróságai is eljárhattak. 

 Elmondható, hogy a törvényalkotás valamelyest követte a polisból világbirodalommá váló 

Róma1231 társadalmi változásait, de a törvények betartása nehezen kérhető számon egy olyan 

birodalomban, ahol még az alapvető kereskedelem is akadozott (ld.: kalózok aktivitása a században). 

Dunlop szintén ezt a véleményt erősíti: „The first laws against extortion were promulgated during the 

early centuries. But they afforded little relief to the oppressed nations, who in vain sought redress at 

Rome.”1232 

 

2. Peculatus 

 

A peculatus a közvagyon ellopását vagy elsikkasztását jelenti: „Depeculatus oder peculatus publicus, 

gewöhnlich bloss peculatus heisst das Furtum am beweglichen Staatsgut, davon benannt, dass vor 

dem Beginn der Geldwirthschaft unter dem beweglichen Gemeindegut das für die Opfer bestimmte 

Vieh in erster Reihe stand und namentlich für die Entwendung vorzugsweise in Betracht kam.”1233 A 

sikkasztás önálló, speciális tényállási mivolta még nem jelenik meg a római jogban, így a rábízott 

idegen dolog jogtalan eltulajdonítása, vagy az azzal sajátként való rendelkezés is lopásnak (pl. usus-

furtum) minősül ellentétben a mai cizellált büntetőjogi dogmatikával.1234 Ennél fogva tehát ide 

tartozik a közvagyon elsikkasztása céljából történő közokirat-hamisítás, 1235  a közszámadások 

meghamisítása, 1236  jogellenes lemondás egy közösséget illető követelésről, 1237  a jogellenes 

pénzrontás,1238 hajó elvesztésének hamis jelentése,1239 és a város ingó vagyonának ellopása is akár a 

közpénztárakból1240, akár azon kívül.1241 A ránk maradt forrásanyag alapján nem bizonyítható, hogy a 
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peculatus elbírálására Sulla külön quaestio perpetuát (lex Cornelia de peculatu) hozott volna létre.1242 

 A lopás büntetése tetten érés esetében négyszeres, házkutatás esetében háromszoros, 

minden egyéb esetben pedig kétszeres volt a klasszikus korban. Infamiával járt még abban az esetben 

is, ha beismerést követő egyezség született a felek között a perben.1243 

 Itt kell szólni a közbeszerzések gyakorlati megvalósulásáról is, hiszen a közbeszerzés1244 ma is a 

közvagyon magánvagyonná fordulásának gyakori esete. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy a 

közvagyon ne kerülhetne magánkézbe, hiszen nem végezhetnek minden közmunkát állami cégek, 

társaságok. A közbeszerzés célja kettős: egyrészt a relatíve legjobb minőségű szolgáltatás 

igénybevétele, másrészt a megfelelő ár-érték arány biztosítása, lehetőleg minél olcsóbb 

megvalósítása az elvégzendő feladatnak. A közbeszerzés kettős céljából eredően az állam számára 

okozott kár is kettős lehet. Az egyik, ha a kifizetett közpénzen jobb minőségű munkát várhatott volna 

el a köz, a másik pedig, amikor a maximális minőségű szolgáltatásért aránytalanul nagy árat fizet az 

állam. Gyakran e kettő együtt jelentkezik.1245 Nyilvánvaló, hogy a cég, akivel a szerződést kötik, a nála 

keletkező haszon egy részét átadja a közvagyon kezelőjének, mint magánembernek. A közvagyon ilyen 

módon történő magánkézbe kerülése viszont beleillik a furtum, illetőleg a peculatus tényállásába. 

 A közbeszerzéssel rokon fogalom az állam kizárólagos jogosítványainak átengedése, a 

koncesszió. Az állam már az ókortól fogva fenntartott magának bizonyos jogokat, amelyeket 

magánszemélyek csak az állami engedély alapján gyakorolhattak. Ezek a jogok kortól és helytől 

függetlenül állandóak1246 voltak az állam lényegéből fakadóan. Ezen jogok köre legfeljebb bővült1247 az 

idők változásával, illetve a társadalom és a technika fejlődésével. Annak meghatározása viszont 

minden esetben az adott államtól (kortól és helytől) függ, hogy a kizárólagos jogosítványok mely köre 

vehető koncesszióba. Az adók beszedése kiváló példa ennek szemléltetésére. Rómában természetes 

volt, hogy az adóbérlők az állammal kötött szerződés alapján jogosultak voltak adót beszedni, míg ma 

már elképzelhetetlen, hogy az adóhatóság feladatait magánszemélyek végezzék. 

 

III. A provinciák közigazgatása, a helytartó szerepe, jogai és kötelezettségei 

 

Róma két első tartománya Sicilia és Sardinia voltak Kr. e 227-től.1248 Mindkét tartományt egy-egy 

külön erre a célra választott praetor irányította. Ez a rendszer Sulla idejéig működött így, amíg a 

                                                           
1242

KUNKEL, W.,  Quaestio, 62. o. 
1243

ZLINSZKY, 131. o. 
1244

KRÁNITZ, Korrupció Magyarországon, 19-20. o. 
1245

KRÁNITZ, Korrupció Magyarországon, 71. o. 
1246

pl.: pénzverés, bányászat, közlekedés, adók beszedése 
1247

pl.: szerencsejáték, posta, távközlés, vasúti fuvarozás 
1248

PECZ, Ókori Lexikon, Provinciák; RICHTER, 12. o.: „Sicilien war die erste römische Provinz geworden, 

seitdem durch dem ersten punischen Krieg 241. v. Chr. Der westliche bei weitem grössere Theil gevonnen war, 

mit dem 210 auch das Königreich Syracus vereinigt wurde.” 



dictator el nem rendelte, hogy a provinciák élére csak olyan tisztviselők kerülhetnek, akik Rómában 

előzőleg már teljesítették hivatali évüket és legalább praetori rangúak voltak (pro praetore, pro 

consule).1249 Consularis provinciának számítottak azok a tartományok, amelyekben háború folyt, a 

pacifikált tartományok - így Sicilia is - praetori provincia voltak, élükön a praetor, majd propraetor, 

akik évenként sorsolás vagy egyezség1250 útján kerültek a provincia élére. Később, Augustustól kezdve 

a háborgó, immáron császári provinciákba a princeps nevezte ki a helytartót, míg a békés 

tartományok megtartották senatusi jellegüket.1251 

 A megbízatás rendszerint egy évre szólt, de gyakran került sor ennek meghosszabbítására, míg 

végül a lex Iulia Caesaris (Kr. e. 46.) a propraetorok kormányidejét egy évre, a proconsulokét kettőre 

szabta meg.1252 E rövid idő mindenképpen hátrányos lehetett a provinciák számára, hiszen a legjobb 

szándékkal érkező helytartó sem bocsátkozhatott nagyszabású fejlesztésekbe, átható változtatásokba, 

arról nem is szólva, hogy a helytartók általában csak anyagi eszközként tekintettek a provinciára, 

amelyet minél több haszonnal szándékoztak elhagyni. A helytartók senatus felé való felelőssége a 

gyakorlatban jórészt nem volt számon kérhető néhány ritka kivételtől eltekintve (vö.: Lucius Valerius 

Flaccus, Caius Verres). 

 

1. A helytartó jogai és kötelezettségei 

 

A provincia élén álló helytartó ugyanazzal az imperiummal1253 bírt, mint amivel Rómában bírt volna, 

ha ott tölti be a praetori vagy consuli tisztséget. Rendelkezett a provincián belül katonai főhatalommal 

(imperium militare), büntető és bírságoló főhatalommal (coercitio), szabályrendeletet bocsáthatott ki 

(ius edicendi) és a provincia igazságszolgáltatását (iurisdictio) a helytartó irányította. Az imperiumhoz 

tartozó további két jogosítvány, a népgyűlés összehívása és törvényjavaslat előterjesztése (ius cum 

populo agendi) és a senatus összehívása és tanácsának kikérése (ius cum senatu agendi) elvben 

fennállt, de a gyakorlatban nehezen juthatott szerephez, hiszen a provincialis helytartó még a 

tartomány határait sem hagyhatta el, ahogyan az már az előzőekből kiderült,1254 ráadásul bizonyos 

tengerentúli provinciákból az év bizonyos részében nehezen lehetett csak Rómába jutni. A helytartót 

az igazságszolgáltatás során kötötte a birodalmi jog és a tartományi rendtartás, amelyet a római nép 

állapított meg a provincia lakosaira nézve.1255 

 Ezek mellett a helytartónak voltak tisztségéhez kötődő kötelezettségei is: a közigazgatásra 
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való felügyelet, az igazságszolgáltatás (mint kötelezettség), a tizedek bérbeadása és ezek behajtásának 

ellenőrzése, a tizeden felül szükséges gabona vásárlása, és a tartomány megvédelmezése mindenféle 

ellenség, főleg a kalózok támadásai ellen.1256 

 

2. A tartományi törvénykezés 

 

A törvénykezés érdekében a tartomány községei kerületeket (fora vagy conventus) alkottak s a 

helytartó minden egyes kerület székhelyén tartozott megjelenni, hogy igazságot szolgáltasson.1257 

Siciliában legalább négy ilyen kerület létezett: Syracusa, Lilybaenum, Panhormus, és Agrigentum.1258 A 

helytartó rendszerint preafectusok útján látta el ezt a feladatot. 

 A törvénykezés magában foglalta a polgári és a büntető joghatóságot1259 is. A büntető 

joghatóság a tartományi helytartó esetében viszont nem a magistrualis iurisdictión, hanem annak 

imperiumán alapult. Ez büntetőjogi tekintetben teljhatalmat (merum imperium) jelentett a helytartó 

kezében, amelyet némiképp csak az mérsékelt, hogy a környezetében levő római polgárok 

véleményének (consilium) figyelembe vételével gyakorolhatta. E joghatóság csak a tartomány 

bennszülött lakóira és a római polgárjoggal rendelkező katonákra vonatkozott, az egyéb római 

polgárok tekintetében a helytartó csak az elfogatás jogával (ius prensionis) élhetett.1260 

 A polgári igazságszolgáltatás szintén a helytartó hatáskörébe tartozott. A ius edicendi 

keretében  határozta meg az általa követni rendelt polgári szabályokat. A rendelet kibocsátása során 

figyelembe  szokta venni elődeinek, vagy akár más tartományok kormányzóinak, és a római 

praetoroknak az edictumait. (Ezen momentum Verres esetében, mint később látjuk, különösen 

tanulságos.) A tartományi edictum tartalmazta az ottani városok kül- és belviszonyait, az adóbérlők 

viszonyait, és a conventusban ítélő praefectusok személyének meghatározását. 

 

3. A siciliai helytartó jövedelmei 

 

Feladatainak ellátásáért a helytartó nem tarthatott igényt fizetésre, hiszen megbízatását tisztán 

politikai ambícióból és a haza szolgálatára vállalta.1261  A haza szolgálata mellett nyilvánvalóan 

nagymértékben közrejátszott a későbbi meggazdagodás reménye, amely némely provincia esetében 
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jóval többet ért, mint amennyit egy államtól kapott fizetés ért volna. 

 Az adók bérbeadása és behajtása nem a helytartó feladata volt. Főszabály szerint a censorok 

Rómában intézték az adók bérbeadását, a helytartó mellett tartózkodó quaestorok pedig a pénztárat 

(aerarium) kezelték, valamint közvetlenül beszedték az adót ott, ahol adóbérlő nem vette azt 

bérbe.1262 A helytartó az adókat a quaestor szintjén tudta lefölözni különböző módszerek segítségével. 

Ez egészen Augustus idejéig volt így, aki a princeps jogává tette a császári provinciák adóinak 

bérbeadását a császár által a provinciákba küldött lovagrendű procuratorok által.  Ekkortól kezdve a 

helytartó évi fizetést kapott a megbízatásáért, hogy a tartomány kizsigerelésére semmi ürügye ne 

maradjon.1263 

 Sicilia provincia kivételt jelentett a legtöbb előzőekben említett adójogi szabály alól.1264 

Egyrészt – mivel Sicilia a békés provinciák közé tartozott, az adókat nem a censor Rómában, hanem a 

quaestor helyben adta bérbe.1265 Ez a tartományi helytartó kivételesen nagy befolyására enged 

következtetni az adóknak nem csak a beszedése, de a bérbeadása terén is. Könnyen elképzelhető, 

hogy mindez külön bevételt jelentett a helytartónak a korrupció és a kenőpénzek révén. Valójában 

azzal kötött szerződést, akivel akart, és aki hajlandó volt a „közbeszerzés” során többet fizetni nem 

csak a köz számára, de a helytartó magánvagyonának gyarapítására is.1266 

 Másrészt, mivel helyben történt az adóbérlők kiválasztása, helyzeti előnybe kerültek a helyi 

adóbérlők a római székhelyű lovagrendiekkel szemben, ami azt jelentette, hogy gyakran maga az 

adóalany (a siciliai városok) vette bérbe az általa fizetendő adót. Ez mindenképpen könnyebbséget 

jelentett a városnak azáltal, hogy bizonyos mértékben megtarthatta autonómiáját az adózás terén: 

nem kellett idegen adóbérlőket eltűrnie, illetve eltartania a helyi közösségnek. 

 Harmadrészt meg kell említeni a terményadót, amely szintén helyi specialitásokkal bír 

Siciliában. Tekintetbe véve azt, hogy Róma mindig is különösen rá volt szorulva a gabonára és Sicilia 

volt a legközelebbi nagy gabonatermelő vidék,1267 bevezették az ún. frumentum emtumot1268 a 

közönséges decumán (prima decuma) felül. Ennek értelmében a földműves köteles volt 

meghatározott mennyiségű gabonát nyomott áron eladásra felkínálni a helytartónak, hogy az 

biztosíthassa Róma zavartalan gabonaellátását. Ezen speciális adónak két alfaja létezett: az egyik az 

ún. altera decuma, amelynek modiusáért a senatus határozatának megfelelő – meglehetősen 

nyomott – összeget fizették és a prima decumával azonos mennyiségben vetették ki (Verres idejében). 

A másik az ún. frumentum imperatum, amelyért szintén határozott – de kevésbé nyomott – árat 
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fizetett a senatus.1269 

 A gabonaszállítással kapcsolatos adóknak létezett egy harmadik fajtája is, amely az előzőekkel 

ellentétben minden provinciában egységes volt: a frumentum cellae vagy frumentum in cellam 

imperatum, majd pedig a pénzben fizetendő frumentum aestimatum.1270 Ezeknek az volt a célja, hogy 

a helytartó háztartásának szükségleteit biztosítsa. A frumentum aestimatum a senatus által kirendelt 

meghatározott összegű adó volt, amelyet a helytartó magánpénztárába gyűjthetett be erre a célra. Ha 

azonban a gabona piaci ára alacsonyabb volt, a szükségleteinek kielégítése után fennmaradó pénzt 

megtarthatta a helytartó.1271 

 

IV. Sicilia szerepe a birodalom provinciái között 

 

Sicilia soknemzetiségű sziget volt a rómaiak bejövetelekor és maradt Verres idejében is. A sziget 

középső részén a siculusoknak nevezett őslakók éltek, nyugaton a föníciaiakkal rokon Karthagói 

kereskedők leszármazottai, keleten pedig dór és ión alapítású városok terültek el,1272 amelyek Verres 

idejében még tartották görög identitásukat.1273 Long ezzel kapcsolatban a következőket írja: „The 

Greek towns of Sicily, which were of various origin, had a great diversity of customs, and most of 

these customs were retained under Roman domination.”1274 Rómához való hűségükért cserébe 

többségük megtarthatta magát a várost, a földjeiket és a törvényeiket. Ennek rögzítésére szolgált  

Syracusa utolsó szövetséges királyának (II. Hieronnak)1275 rómaiak által később szintén megtartott 

törvénye, a lex Hieronica (Kr. e. III. sz. második fele)1276; amely világosan rögzítette a városokban 

történő tized fizetésének szabályait,1277 majd a lex Rupilia (Kr. e. 131.), amely az első nagy siciliai 

rabszolgafelkelés leverése után lefektette a siciliai igazságszolgáltatás alapjait, kiegészítve a lex 

Hieronicát: „Die lex Rupilia dehnte die lex Hieronica auf ganz Sizilien aus, das Gesetz regelte die  

Steuer- und Gerichtsordnung sowie ceterae res.”1278 Zumpt így ír a lex Rupiliáról: „Nam orator, cum 

initio, qui legibus iudicare deberent, ostendisset, nimiram cives et suarum quique civitatum et lege 

Rupilia sortiti ex aliis civitatibus, aut senatus, aut selecti iudices et Siculorum et civium Romanorum in 

causis privatis inter Siculos Romanosque, aut denique iterum cives Rom. in ceteris causis, id est 
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praecipue capitalibus: his igitur expositis, addit quae Verres fecerit, eripuisse primum Siculis suas 

leges, hoc pertinet ad primam classem causarum inter Siculos unius civitatis, de sortitionibus ex lege 

Rupilia paulo post dicit, item de senatibus libere iudicare prohibitis.”1279  A siciliai városoknak 

biztosított tehát önálló bíráskodást a lex Rupilia, 1280  amely más provinciák városaihoz képest 

biztosított kivételes jogokat, amelyeket a rabszolgák leverése során tanúsított hűségük miatt 

jutalomból kaptak Rómától. Ezen kivételes jogokat1281 hagyta figyelmen kívül Verres. 

 E két törvény Verres hivatalba lépéséig hatályos és a gyakorlatban is alkalmazott szabályozás 

volt Siciliára nézve, így a Verres elleni vád nem kizárólag a lex Cincia, Porcia, Calpurnia és Acilia 

alapjain nyugodott, de a lex Hieronica és Rupilia megsértése, a ius edicendivel való visszaélés is 

hozzájárult Cicero sikeres érveléséhez.1282 

 Ezen városok lakói saját senatust, magistratusokat és templomi tisztviselőket választhattak 

maguknak: „The condition of Sicily and of its towns under the Roman government was not uniform … 

The Romans did not touch the constitutions of the Sicilian towns.”1283 A templomi tisztviselők 

választásához fűződő jog nem egyszerű formalitás volt, hanem a gazdag siciliai templomok 

vagyonának megtartását jelentette. Ilyen volt a syracusai Iuppiter1284 és Minerva1285 templom, eryxi 

Venus temploma, az assorusi Chrisas1286 szentély, az engyumi Cybele, a catinai, és a hennai Ceres 

templom is.1287 

 A sziget Róma leggazdagabb tartományának számított több szempontból is (Cic.: In Verr. 

2.2.5): Itaque ille M. Cato sapiens cellam penariam rei publicae nostrae, nutricem plebis Romanae 
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Siciliam nominabat.1288 Egyrészt tehát a mezőgazdaság által nyújtott javak1289 (gabona!, gyümölcsök, 

méz, stb.) nélkül Róma aligha vált volna nagyhatalommá, hiszen a tengeri gabonaszállítást egyedül 

Siciliából lehetett zavartalanul megoldani Itáliához való közelsége révén, hiszen a sziget földrajzilag 

tulajdonképen Italiához tartozik, amelytől csak a Messanai szoros, a fretum Siculum választja el, 

amely legészakibb és egyúttal legkeskenyebb helyén csak 3150 méter széles.1290 Minden más Földközi 

tengeri gabonatermő hely (Aegyptus, Africa) a kalózok által elzárt volt, gyakran szabályos tengeri 

ütközetek zajlottak a kalózok és a gabonát kísérő római flotta közt, amely sokszor a kalózok 

győzelmével zárult. 

 A sziget a korabeli közlekedés szempontjából szintén jelentős helyen fekszik. A 

Mediterraneum keleti feléből Rómába érkező tengeri kereskedelmi forgalom csak a Siciliát Italiával 

összekötő Messinai szoroson tudott áthaladni, ha nem akarta egész Siciliát megkerülni.1291 Ez 

rendkívül figyelmet és hatékonyságot feltételez a helytartó részéről: a kalózok távoltartását teszi 

szükségessé ott, ahol a rakománnyal teli hajók egymást érik az áthaladás során, másrészt a vámok 

beszedése szintén bevételi forrást jelent a római nép számára. 

 

V. A magistratusok megválasztása és felelősségre vonása különös tekintettel a propraetorra 

 

Praetor erat magistratus ordinarius et maior, qui sellam curulem habebat. Comitia centuriata annuale 

elegit praetorem propraetoremque. Senatus inspiciebat vel maiores vel minores. Iurabant ante 

senatum ne derogare lege, sed servire et videre semper in suo anno. Etiam post annum iurabant, ne 

derogaverant legem. Senatus possit compellare magistratum minorem in suo anno, sed magistratum 

maiorem – sic etiam propraetorem – non possit compellare, nisi post annum suum, post iusiurandum 

secundum. Magistratus obligatus erat statim post anno ex senatus consulto etiam rationem dare. 

Rationes praetorum saepe quaestores eorum dabant.1292 Initium anni erat Cal. Ianuarii. Magistratus 

omnis habebat magistratum uno anno, nisi censorem, qui habebat quinque annum. Tempore 

Ciceronis multae provinciae habebat magistratum plus quam uno anno. Longiorem temporem 

prorogabant magistrati.1293 Magistratus maior, qui anno suo criminem commisit, obligatus est ante 
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comitiam1294 centuriatam stare post annum suum. Aetate rei publicae omnem criminem cognoverat 

comitia, sed tempore principati tantum crimen oriebat, ut crimina quaestibus perpetuis (consulare aut 

praetorale capite) cognoscerentur. Erant septem quaestiones perpetuae post Sullam. In occasione 

rapina, furto, peculatu, et extorsio aut proconsulis (propraetoris) aut aliquis alteri quaestio perpetua 

repetunda habebat potestas ad iurisdictionem.1295 

 Verres helytartót mint propraetort a senatus bízta meg Sicilia irányításával. Ennek 

megfelelően a senatusnak felelősséggel tartozott tevékenységéért. Feltehetően Verres is esküt tett a 

kinevezésekor, hogy a törvényt nem szegi meg és hivatali ideje alatt mindvégig hű marad hozzá. 

Siciliai hivatali évei letelte után szinte biztosra vehetjük, hogy ismét esküt tett, hogy a törvényt 

betartotta, hiszen tudnánk róla Cicero beszédeiből, ha a senatus eljárt volna emiatt ellene, ráadásul 

nem volt érdeke Verresnek, hogy épp az eskü megtagadásával vonja magára a senatus eljárását. Azt 

viszont vitatja Cicero, hogy az esküt igazoló számadást (ratio) is megtette volna Verres: nunc denique 

praeturae, quam ex senatus consulto statim referre debuit, usque ad hoc tempus non retullit.1296 

Cicero elmondása szerint éppen azért, mert a quaestorok nélkül nem is tudott számot adni, mint 

ahogyan ez szokásban volt, és a senatus általában el is fogadta ezt az indokot a leköszönt praetortól. 

Meg kellett várnia, míg mindkét quaestor Rómába érkezik. Ha a propraetor felelősségre vonása 

esetén kiderült, hogy az államnak kárt okozott, egész magánvagyonával felelt annak megtérítéséért. 

Emellett a Comitia Centuriata, majd a quaestiók jártak el a büntetőjogi felelősségre vonás terén, nem 

csak az államellenes bűncselekmények elbírálásában, de a hivatali év alatt a magánszemélyek 

személyét és vagyonát érintő bűncselekményekkel kapcsolatban is. Verres tehát a senatus előtt még 

nem adott számot tevékenységéről. A quaestorokra várva feltehetően még folyamatban volt az 

elszámoltatás. Azonban a siciliai magánszemélyekkel szemben elkövetett bűncselekményekért már 

megindult a büntetőeljárás Cicero által. 

 A senatus általi elszámoltatás a következő módon zajlott. A római gazdasági élet fejlettsége 
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ZLINSZKY, 47. o. 
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A praetor magistratus ordinarius és maior volt, aki sella curulissal is bírt. A Comitia Centuriata évenként 

választotta mind a praetort, mind a propraetort A Senatus ellenőrizte mind a maior, mind pedig a minor 

magistratusokat. A senatus előtt esküt tettek, hogy a törvényt nem szegik meg, hanem hivatali idejük alatt 

mindvégig betartják azt és hűek maradnak hozzá. Hivatali évük letelte után szintén esküt tettek arra, hogy nem 

szegték meg a törvényt. A Senatus felelősségre vonhatta a minor magistratusokat hivatali évük alatt is, viszont a 

maior magistratusokat – így a praetort is – csak hivatali évük letelte után, a második eskütétel után. A hivatali év 

január elsejével kezdődött. Minden magistratus egy évig viselte a hivatalt, kivéve a censor, aki öt évig volt 

hivatalban. A köztársaság végén sok provincia helytartója több, mint egy évig volt hivatalban. Ezt prorogatiónak 

nevezték. 

Az a magistratus maior, aki hivatali ideje alatt bűncselekményt követett el, köteles volt a Comitia Centuriata elé 

állni hivatali éve letelte után. A köztársaság idején minden criment a comitia bírált el, de a köztársaság utolsó 

éveitől már olyan sok bűncselekményt követtek el, hogy a crimeneket már a quaestiones perpetuae bírálták el (a 

consul vagy a praetor elnöklete alatt). Sulla után hét quaestio perpetuáról beszélhetünk. A proconsul 

(propraetor) vagy bárki más részéről történt rablások, lopások, közlopások, vagy zsarolások ügyében a quaestio 

perpetua repetunda bírt hatáskörrel az igazságszolgáltatás terén. 
1296

 Cic. in Verr. II. 1. 98.: „Végezetül pedig praetori működéséről, amiről a szenátus határozata alapján azonnal 

el kellett volna számolnia, mind a mai napig nem adott számot.” (Ford.: Nótári, Válogatott vádbeszédek, 102. o.) 



elérte azt a szintet, hogy a kereskedelem és közpénzek áramlása írott dokumentumok által igazolható 

volt. Többek közt igazolták a kifizetéseket (expensi lato), banki könyveket vezettek (mensae ratio). 

Ezen könyvelések meghamisítása kimerítette a furtum tényállását (chirographi furtum). 

Magánszemélyek is gyakran vezették saját pénzügyeket kiadási és bevételi oldalak szerint (numni 

scribi et rescribi).1297 Egy esetleges perben bizonyítékként szolgáltak ezek a könyvek (rationes, 

tabulae), amelyeket gyakran nem önmagukban, hanem más könyvekkel összehasonlítva 

értelmeztek.1298 Azt ellenőrizték ezáltal, hogy az egyik könyvben kiadásként szereplő adat megegyezik-

e a másik könyv bevételi oldalával. Verres esetében bizonyosan tudunk róla, hogy könyvelést vezetett: 

Homo stultissime et amentissime, tabulas cum conficeres et cum extraordinariae pecuniae crimen 

subterfugere velles, satis te elapsurum omni suspicione arbitrabare si, quibus pecuniam credebas, iis 

expensum non ferres, neque in tuas tabulas ullum nomen referres, cum tot tibi nominibus acceptum 

Curtii referrent? Quid proderat tibi te expensum illis non tulisse? an tuis solis tabulis te causam 

dicturum existimasti?1299 Amint látjuk, Verres készült a senatus általi elszámoltatásra, felelősségre 

vonásra, mivel előre meghamisította az adatokat saját könyvelésében a rendkívüli pénzosztások 

elfedésére. Ez ott derült, amikor mások könyvelésével hasonlította azt össze Cicero. Azt is láthatjuk, 

hogy nem csak a senatus használta ezeket a könyveket a felelősségre vonás során, hanem a vádló is a 

magánszemélyek által indított perben, amennyiben hozzá tudott jutni. 

Dunlop szavai hűen tükrözik Verres korának rendezetlen állapotát a helytartók provinciai 

lakosokkal szembeni túlkapásai terén: „In the advanced ages of the republic extortion and viloence 

almost universally prevailed among those magistrates who were exalted abroad to the temptations of 

regal power and whose moderation in earlier times called forth the applause of the world”1300 

Ahogyan már korábban is említettük (a repetundáról kifejtetteknél), a társadalmi változásokat követni 

próbáló törvényalkotás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a törvényeket sikerült is betartatni. 

Meglátásunk szerint – amely igen közel áll a minimalista koncepcióhoz – senki nem kérte számon a 

törvények betartását egy helytartón, amíg Róma saját gazdasági elvárásainak megfelelően profitált az 

adott provinciából, azaz a helytartó el tudott számolni a közpénzekről és a Róma által elvárt gabona 

mindig időben megérkezett,1301 emellett pedig a katonai helyzet rendezettnek volt mondható. Maróti 
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 BRISSONIUS, Lib. VI. Cap. CIX. 
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 A könyveléshez részletesen lásd: NELSON – MANTHE, Gai Insitutiones III 88-181, 496 skk.; BÜRGE 117; 

119; 133. 
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 Cic. in Verr. II. 1. 98.: „Te ostoba, őrült ember, minthogy könyvelést vezettél, és minthogy a rendkívüli 

pénzosztás vádját el akartad kerülni, azt hitted, hogy kellőképpen ki tudod magad vonni mindenféle gyanú alól, 

ha azok terhére, akikre a pénzt rábíztad, nem jegyzel be kifizetést, és könyvelésedben semmiféle tételt nem 

jegyzel be – noha a Curtiusok azt, amit tőled kaptak, számos tételnél bejegyezték? Mi hasznod volt abból, hogy 

nem könyvelted le, amit számukra kifizettél? Vagy azt hitted, hogy csak saját könyvelésed alapján vonnak majd 

felelősségre?” (Ford.: Nótári, Válogatott vádbeszédek, 103. o.) 
1300

DUNLOP, 280. o. 
1301

MARÓTI, A Spartacus-felkelés, 82. o.: Cicero maga sem tagadja, hogy Verres minden évben megküldte a 

Róma által elvárt gabonamennyiséget 



alátámasztja ezt: „A római közvéleményt pedig a provinciák és ezek lakóinak helyzete, valljuk meg, 

alig vagy legfeljebb addig a határig érdekelte, ahol a saját közvetlen, szűk érdekeivel ellentétbe nem 

került.”1302 Legfeljebb a Rómán belüli konfliktusok (szenátori rend – lovagrend) hozták felszínre olykor 

a városon kívül elkövetett visszaéléseket, ahogyan ez Verres esetében is történt. Erre utal Havas 

László1303 is, amikor ezt írja: „(Cicero) Verres pere után egy évvel védelembe vette azt az M. 

Fonteiust,1304 aki nem sokban maradt el a siciliai propraetor zsarolásaitól, ámde az ő esetében a 

lovagrend érdekelt volt a fölmentő ítélet meghozatalában.” Miért állt érdekében a lovagrendnek 

Fonteius védelme, és Verres védelme miért nem? Az előbbiekben már kifejtettük, hogy Verres mint 

Sicilia praetora közjogilag erősebb helyzetben volt, mint más provinciák helytartói, hiszen a római 

censorok helyett ő maga rendelkezett azzal a joggal (és egyben kötelezettséggel), hogy helyben 

meghatározza, mely adóbérlők juthatnak adóbérleti lehetőséghez a provinciában, ő osztotta ki az 

adók beszedésének jogát. Tudjuk, hogy a bérleti lehetőségeket barátainak és a hozzá közelállóknak 

adta azzal, hogy a szenátori arisztokrácia és a lovagrend között régóta meglévő íratlan megállapodást 

felrúgta: a lovagrendieket illették a provinciai adóbérletek. Ezzel teljesen érthetővé válik, miért nem 

állt érdekében a lovagoknak Verres védelme, ellenben Fonteiusszal, aki Gallia Transalpina 

helytartójaként nem volt abban a helyzetben, hogy adóbérleti lehetőségek fölött döntést hozhasson, 

ebből kifolyólag nem akadályozta a lovagrendet, sőt érdeke volt a vele azonos entitással rendelkező 

megszálló réteg védelme egy idegen provincia meghódított lakosságával szemben. 

 Nyilvánvaló, hogy a helyzetet orvosolni kellett, mint ahogyan azt később a császárok meg is 

tették. A helytartók jogosítványainak csökkentésével elősegítették a provinciák jólétét valamint azt, 

hogy a provinciák lakói és Róma kapcsolata minél békésebb legyen. Részben ezért is rendelt Augustus 

minden császári provinciába procuratort, akiknek az adók bérbeadásán és behajtásán kívül feladatuk 

volt az is, hogy a provincia helytartójának magaviseletéről informálja a császárt, valamint lehetőséget 

adott maguknak a provinciák lakosainak is, hogy panasszal éljenek: a községek kiküldötteiből (legati) 

évenként egyszer összelő tartományi gyűlésnek (concilium, commune) joga volt panaszt emelni a 

császárnál a helytartó ellen. 

 

VI. Az in Verrem történeti háttere1305 (Verres pályafutása és a per előzményei) 

 

Verres életére vonatkozóan csak Cicerótól vannak adataink, amelyek mindenképpen túloznak Verres 
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HAVAS, 13. o. 
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 RYAN, F. X., 250-251. o.: Marcus Fonteius Gallia Transalpina provincia helytartója volt a hetvenes évek 

közepén, majd Kr. e. 69-ben vádolták meg a quaestio repetundae előtt. Cicero vállalta a védelmét. 
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ZUMPT, Car. Timoth.: M. Tullii Ciceronis Verrinarum Libri Septem; RICHTER, Friedrich: Ciceros Rede 

Gegen C. Verres, Viertes Buch; MARÓTI, idézett művek; HAVAS László, Cicero: de Signis; LONG, George: M. 

Tullii Ciceronis Orationes; INCZE, in Verrem Acc. Liber IV. 



erkölcseit illetően, ahogyan az egy vádbeszédben illik. Verres római senatori család sarja volt, a 

Cornelius nemzetség tagja, és emellett sokat hangoztatta a Metellusokkal való rokonságát.1306 Először 

Kr. e. 82-ben tűnik fel, mint Gallia Cisalpina quaestora Cn. Papirius Carbo helytartó mellett, aki Marius 

pártjához tartozott. Carbo meglehetősen nagy pénzösszeget bízott rá, amelyet a hadsereg ellátására 

és zsoldjára kellett volna fordítania, azonban Sulla győzelme után hamarosan a dictator mellé pártolt, 

a rábízott állami pénzeket pedig elsikkasztotta. 1307 

 Nem sokkal ezután Ciliciában Dolabella legatusaként – saját imperium és potestas nélkül1308 – 

tevékenykedik, ahol – még így is – számos bűncselekmény elkövetésével tovább gyarapítja vagyonát, 

többek közt műkincsek ellopása, elrablása, sikkasztás, csalás, és állam elleni bűncselekmények 

révén.1309 Cicero Dolabellát ártatlanul tünteti fel, mint aki Verres nyomására tűrte annak gaztetteit: 

„Cicero enim nunc quidem totam Dolabellae calamitatem Verri imputat, et illum dicit primum 

afflictum atque oppressum esse, quod Verres contra eum extiterit, deinde damnatum earum maxime 

rerum causa, quas Verres, cum ei legatus fuerit, fecerit.” – írja Zumpt.1310 Dolabella meggyűlöltette 

magát Ciliciában azzal, hogy Verres tevékenységét elnézte: „… quod Dolabellam suis maleficiis in 

invidiam adduxit, ut Verres depopulandis urbibus illud ipsum videri potuerit egisse, ut Dolabellae 

noceret.”1311  Mindebből arra következtethetünk, hogy Dolabella részesült a Verres gaztetteiből 

származó haszonból, hiszen „népszerűségének” csökkenését nem nézte volna el szó nélkül. Az is 

nehezen hihető, hogy Verres nyomást tudott volna gyakorolni Dolabellára, hiszen ciliciai 

tartózkodásuk idején (Kr. e. 80-79.)1312 Dolabella már tekintélyes, consuli hivatalt viselt ember volt (M. 

T. Cicero volt a társa 81-ben),1313 míg Verres még csak a quaestori évén volt túl. Mindezzel Verrest 

mentjük fel azon vád alól, hogy zsarolta volna Dolabellát a legatusi ideje alatt. Ezt támasztja alá Steel, 

aki a lampascusi Philodamus pere kapcsán Dolabellát tünteti fel érdekeltként1314 az ügyben (habár itt 

nem anyagiakról van szó), nem pedig Verrest, akit Cicero egyedüli bűnösként akar beállítani. Cicero 
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RICHTER, 1. o.: „C. Verres stammte aus einer kürzlich emporgekommenen Familie, obwohl er selbst sich 

zum alten Adel rechnete, als Cornelier seiner Freigelassenen den Geschlechtsnamen Cornelius verlieh und 

Verwandtschaft mit den Metellern beanspruchte, die auch von diesen für reelle Dienste anerkannt wurde.” 
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 Cic. in Verr. II. 1. 
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WALFORD, 286. o.: „Legatus … had no 'potestas' or 'imperium' of his own, but only the acted in the name 

of, and used the power of his superior.” 
1309

 Cic. in Verr. II. 1. 

1310
ZUMPT, 125. o.: Most pedig Cicero Dolabella teljes szerencsétlenségét Verresre fogja, és azt állítja, hogy az 

előbbi el volt nyomva és szorongatva volt általa, hogy Verres ellene volt, ezenkívül főként azon dolgok okán 

vétkes, amelyeket Verres követett el, amikor követe volt neki. 
1311

ZUMPT, 60. o.: … (Verres) saját gaztetteivel meggyűlöltette Dolabellát, mivel a városok elnéptelenítésekor 

az saját szemével láthatta, mit tesz Verres, amivel Dolabellának ártott. 
1312

RICHTER, 2. o.: „Als Legat begleitete er in den Jahren 80 und 79 den Cn Dolabella nach Cilicien.” 
1313

ZUMPT, 120. o.: Factum hoc est triennio post M. Tullio, Cn. Dolabella Coss. ante Chr. 81. composita per 

Sullam dictatorem re publica. 
1314

 STEEL, 249. o.: „Verres was his (Dolabella’s) legate and Rubrius could ultimately have been attached to 

Dolabella and not Verres. The trial was a matter of interest to Dolabella.” 



odáig megy, hogy Dolabella elítéléséért Verrest teszi felelőssé, mivel Dolabellát Verres közpénzekről 

történő hamis számadásai miatt ítélték el, minthogy ő volt a felelős saját legatusa tetteiért.1315 

 Hazatérése után 74-ben Rómában elnyerte a praetor urbanus címet, ahol Cicero elmondása 

szerint szintén főleg vagyona gyarapításával foglalkozott. Különösen kedvelte az árvák és örökösök 

vagyonának csalárd megkaparintását.1316 Római hivatala után a következő évre (Kr. e. 73.) Sicilia 

propraetora lett, a hivatali éve lejárta után azonban még kettő, összesen tehát három évig1317 volt 

helytartó a szigeten. Ennek kettős oka volt: egyrészt a helyére érkező Q. Arriust háborúba küldték, 

amely nem tűrt halasztást, másrészt az Itáliában dúló Spartacus-féle rabszolgafelkelés miatt jobbnak 

látta a senatus, ha nem történik személyi változás Sicilia provincia élén. Siciliában eltöltött ideje alatt 

– Verresnek tevékenységének következtében – a tartomány olyan súlyos veszteségeket szenvedett el, 

mint ha háború söpört volna végig rajta. Havas részletesen elemzi Cicero erre vonatkozó állításait: „A 

sziget termőföldjei elnéptelenedtek. Leontini területén Verres előtt 84 szántóvető dolgozott a 

földeken, propraetorsága harmadik évében már csak 32 a számuk, Mutykában 187-ről 86-ra, 

Herbitában 252-ről 120-ra, Agyriumban 250-ről 80-ra csökkent.”1318 A felháborodott siciliaiak Cicerót 

kérték fel, hogy vállalja el a Verres elleni vádemelést. Cicero eleget tett a kérésnek és Kr. e. 70-ben 

vádat emelt Verres ellen, amelyet aztán sikerre vitt.   

 

VII. A vád 

 

A vád szerepe két szempontból is figyelemreméltó a Verres-per esetében. Egyrészt a vádat képviselő 

személye, másrészt a vádemeléshez szükséges bizonyítékok összegyűjtéséhez szükséges idő 

tekintetében. 

 A vádat csak római polgár képviselhette, így a sértett siciliaiak nem élhettek az accusatio 

lehetőségével. 1319  Azonban popularis actiók és egyes közbűncselekmények esetében – így a 

repetundae esetében is – lehetőség volt arra, hogy a sértett érdekében fellépjen valaki 

(postulatio).1320 Az accusator a közvetlen sértett felkérésére lépett fel, de felléphetett a saját 

akaratelhatározása alapján is, hiszen a közbűncselekmény sértettje a római nép. Így megtörténhet az 

a lehetőség, hogy több vádló is fellépjen ugyanazon személy ellen, ugyanazon ügyben. Ebben az 
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 Cic. in Verr. II. 1. 99-100. 
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 Cic. in Verr. I. 41-49.; I. 50-55. 

1317
A helytartók hivatali idejét szabályozó lex Iulia Caesaris csak Kr. e. 46-ban született meg, így Verres 

törvényesen hosszabbíthatta meg hivatali idejét. 
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HAVAS, 9-10. o.; MARCZALI, A rómaiak története, A provinciák állapota 
1319

 A siciliai városok joga, habár főleg szövetséges városokról van szó, a római jogrendszer része, így nem 

beszélhetünk idegen (modern szóval: külföldi) elemről, amelynek alapján szerepet kaphatna az ókori kollíziós 

jog. Lásd ezzel kapcsolatban: HAMZA, Jogösszehasonlítás és antikvitás, 149-153. o. Hamza részletesen 

foglalkozik a római jog univerzalitásának kérdésével. 
1320

ZLINSZKY, 57-58. o., BURÁNY, 48. o. 



esetben a vádlóknak kellett megegyezniük, ki lesz a fővádló (accusator), és ki a mellékvádló 

(subscriptor). Az is megtörténhetett, hogy nem tudtak ebben megegyezni a leendő vádlók. Ekkor – 

mivel a vád elfogadása (nominis delatio), mint eljárási cselekmény a iurisdictiós hatóság jogkörébe 

tartozott – ugyanezen hatóság döntött arról, kit illet meg a vádolás joga (potestas nominis deferendi) 

az egymással megegyezni nem tudó jelentkezők közül. Incze magyarázata szerint: „Az ilyen eljárásnál 

a bírák nem megállapított jogszabályok alapján határoznak, hanem mindkét fél érveit meghallgatva 

mintegy megsejtik (divinare), hogy melyik fél fogja tisztét hívebben teljesíteni.”1321 Richter hasonlóan 

vélekedik: „divinatio genannt, weil die Richter ohne sichere Zeugnisse und Beweisstücke es 

gewissermasser herausfühlen und ahnen mussten, wer der geeignetere Ankläger wäre”1322 Gellius 

többek között a következő definitiót adja (N. A. II. 4.): „Sed alii quidam "divinationem" esse 

appellatam putant, quoniam, cum accusator et reus duae res quasi cognatae coniunctaeque sint 

neque utra sine altera constare possit, in hoc tamen genere causae reus quidem iam est, sed 

accusator nondum est, et idcirco, quod adhuc usque deest et latet, divinatione supplendum est, 

quisnam sit accusator futurus.” 1323 

 Ulpianusnál találunk utalást a divinatio pontos szabályaira (D. 48. 2. 16.): Si plures exsistant 

qui eundem publicis iudiciis accusare volunt iudex eligere debet eum qui accuset. Causa scilicet 

cognita aestimatis accusatorum personis vel de dignitate vel ex eo quod interest vel aetate vel 

moribus vel alia iusta de causa..1324 Cicero a naturalis ratio egyszerűségével foglalja össze a lényegét 

(Div. In Q. Caec. I.): Divinatio dicitur haec oratio, quia non de facto quaeritur, … sed de futuro, quae est 

divinatio.1325 Az ehhez kapcsolódó kereset az actio de accusatore constituendo volt.1326 

 A sértett siciliaiak M. Tullius Cicerót kérték fel a vád képviseletére, mint akiben megbíztak, 

hiszen Cicero azelőtt siciliai quaestor volt (Kr. e. 75.), és lelkiismeretes, emberséges hivatalviselésével 

az egész tartomány megbecsülését elnyerte.1327 Long megadja ennek pontos időpontját is: „In the 

year B. C. 70. the praetor M. Acilius Glabrio presided in the trials for repetundae, and early in the year 

Cicero applied to him for permission to prosecute Verres.”1328 Cicero tehát vállalkozott a per vitelére, 

amelynek több oka közül említésre méltó, hogy a néppárt ügye volt a senatori arisztokrácia 

befeketítése, amelyhez Verres is tartozott, másrészt pedig ezzel alkalma nyílt a szónoki felemelkedés 
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kezdetén levő Cicerónak, hogy a Verrest védő híres szónok, Hortensius kihívója lehessen.1329 Sikeres 

védőbeszédei után ekkor lépett fel először vádlóként is: „It was the first time he had appeared as an 

accuser in a public trial”1330 

 Verres minden lehetséges eszközzel megpróbálkozott védelme érdekében, mint azt a 

későbbiekben látjuk majd. Egyik próbálkozása a vádló személyének meghatározására tett kísérlete 

volt: „Als Cicero sich gegen Bestechung unzugänglich erwies, trat ein vormaliger Quästor des Verres, 

Q. Cäcilius Niger, ein Siculer seiner Herkunft nach, vor den Prätor Manius Acilius Glabrio, dem die 

Leitung der quaestio de pecuniis repetundis für das J. 70. durch das Loos zugefallen war, mit der 

Forderung auf, ihm die Anklage des Verres zu gestatten.”1331 Tervei szerint tehát Q. Caecilius Niger,1332 

korábbi siciliai quaestor képviselte volna ellene a vádat, aki egyben Verres barátja volt és a vád 

megfogalmazásában valamint a bizonyításban enyhébben járt volna el, mint Cicero. Mindez a 

preklasszikus kor végén nem jelentett törvénysértést, ugyanis még nem született meg1333 az a törvény, 

ami szerint a vádló köteles volt ún. iuramentum calumniaet (rágalmazási eskü) tenni, amelyben 

vállalta, hogy „a vádat legjobb tudása szerint emeli; sem enyhébben, sem súlyosabban nem 

fogalmazza, mint ahogy meggyőződése szerint helytáll.”1334 

 Mivel köztük természetesen nem kerülhetett sor egyezségre a fő- és segédvádlói posztok 

elosztásáról, divinatio következett. Caecilius azt hozta fel érvként, hogy a Siciliában történteket jobban 

ismeri, mint Cicero, Verres pedig ellensége. Cicero viszont olyan meggyőzően és alapos érvekkel adta 

elő a Divinatio in Caeciliumot, hogy a senatorokból álló bizottság, amelynek tagjai közt biztosan voltak 

olyanok is, akik Verres lekötelezettei voltak, nem merték őt a vádolás jogától elütni, sőt Caeciliust még 

segédvádlónak sem engedték fellépni.1335 Nyilvánvaló érve volt, hogy a siciliaiak nem hiába őt kérték 

fel erre a feladatra, a sértettek neki szavaztak bizalmat a vád képviseletére,1336 annál is inkább, mert 

Cicerót alkalmuk volt megismerni siciliai hivatali éve alatt Kr. e. 75-ben.1337 Emellett Zumpt szerint 

Cicero szívesen hivatkozott a Verres által okozott veszélyre, amely nem csak őt magát, de a bírákat is 

fenyegeti: „Libenter enim Cicero, ubi potest, sese consortem, periculi facit iudicibus.”1338 

 A divinatiót követte a nominis delatio, majd pedig az interrogatio lege (a vádlott előzetes 

meghallgatása) a bírói fórum által, melynek elnöke M. Acilius Glabrio, a praetor repetundarum volt 

(mivel már túl vagyunk Sulla reformjain). A meghallgatás után következett az in ius vocatio, majd 
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pedig, ha jelen volt a vádló, a vádlott, és a leendő esküdtbírák, akik a névjegyzékben szerepeltek, 

megkezdődött az ítélő bírák kiválasztása.1339 Ennek módja lehetett az editio és a sortio vagy subsortio. 

A Kr. e. 111-ben született lex Servilia repetundarum szerint1340 a repetunda cselekmények elbírálására 

hivatott bíróságot editio útján kellett létrehozni, ami meglehetősen ritkán fordult csak elő. Ennek 

során mindkét fél külön-külön 100-100 bírát jelölt ki azzal, hogy a másik fél által választott bírák közül 

ötvenet visszautasíthattak, így összesen százan maradtak csak a quaestio bírái. A lex Cornelia azonban 

Kr. e. 81-ben, a Verres-per előtt 11 évvel eltörölte ezt az eljárást, és bevezette a sortiót és a subsortiót. 

Ennek keretében a kisorsolt 50 bíró közül bizonyos számú bírát visszavethettek a felek (reiectio), 

először a vádló, aztán a vádlott. A visszautasított bírák helyett új bírákat sorsoltak. A Verres-per 

esetében Cicero 3-3- visszautasítható bíráról beszél.1341 

 A vád a lex Cornelia de repetundisra épült: Cicero állítása szerint Verres a siciliaiaktól 40 millió 

sestertiust zsarolt ki.1342 A törvény szerint ennek két és félszeresét tartozott Verres büntetésül 

fizetni.1343 

 Ezen a helyen kell említést tenni arról, hogy Cicero fel volt készülve arra az eshetőségre is, 

hogy Verrest esetleg felmentik az esküdtek a repetunda vádja alól. Erre az actio secunda azon része 

utal, amelyben Cicero arról beszél, hogy újabb vádat fog emelni Verres ellen, méghozzá perduellio 

miatt,1344 ha az előző vád nem jár sikerrel „A fenyegetett vád a hivatalos hatalommal való visszaélésre, 

a római polgárok kivégeztetésére vonatkozott.”1345 Verres önkéntes száműzetésbe vonulása miatt erre 

már nem került sor. 

 Az eljárás következő része (in iudicio)1346  az első vád- és védőbeszédek elmondásával 

kezdődött (actio prima), majd kutatással, a bizonyítékok összegyűjtésével folytatódott (inquisitio), 

hogy végül összefoglaló beszédet mondhasson a vádló, majd a védő (actio secunda), 

megtörténhessen a bizonyítás (probatio: testis, tabula, servus), és megszülethessen az ítélet 

(sententiae latio). A bizonyítást követő eljárás során fordulhatott elő halasztás1347 (comperendinatio, 

ampliatio). 

 Cicero 110 napot kapott a bizonyítékok összegyűjtésére (tempus inquirendi), amely alatt be 

kellett járnia Siciliát, valamint meg kellett szerkesztenie a beszédét. 
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 Verres a vádló személyének befolyásolásának sikertelensége után a per elhúzásával is 

megpróbálkozott,1348 amely természetesen többet jelentett, mint egyszerű öncélú időhúzást. Verres 

arra számított, hogy a következő évtől barátai, Q. Caecilius Metellus, és M. Caecilius Metellus, 

valamint a szónok, Q. Hortensius jutnak majd praetori és consuli hivatalba, akiknek imperiuma alatt 

könnyebben ment volna Verres felmentése, akinek pedig érdeke volt ezért pénzelni a választási 

kampányukat.1349 

 Az időhúzás érdekében tehát Verres arra vette rá egyik barátját, hogy egy achaiai helytartó 

ellen zsarolás címén panaszt nyújtson be és a bizonyítékok megszerzésére csak 108 napot kérjen, 

kettővel kevesebbet, mint amennyit Cicero kapott. Így hamarabb kezdődhetett volna el az achaiai 

zsarnok elleni hosszadalmas per, amely Verres perét minden bizonnyal kitolta volna a következő évre. 

 Cicero, talán mert gyanította, hogy Verres efféle tervvel áll elő (lehetséges, hogy bevett szokás 

volt a perek ilyen módon történő elhúzása), meglepően hamar: 50 nap alatt összegyűjtötte a 

bizonyítékokat és visszatért Rómába a tárgyalásra készen.1350 A tárgyalás első része pedig 9 nap alatt 

véget ért, mert Cicero önmagához képest rövid beszédet mondott, amelyben tömören összefoglalta a 

vádpontokat, majd pedig rögtön hívatta a tanúkat, akiket Hortensiussal is kikérdeztetett. 

 Ezzel Verresnek minden reménye meghiúsult a tárgyalás befolyásolására, amelynek 

következtében be sem várta a második tárgyalást, hanem önként száműzetésbe vonult. 

 A kártérítés nagyságára nézve Hortensius megegyezett Ciceróval (litis aestimatio) 1351 

kevesebb, mint 40 millió sestertiusban, amelyet le is foglaltak Verres vagyonából.1352 Emellett infamis 

személlyé vált, hiszen az infamia beismerés és egyezségkötés esetében is sújtotta az elkövetőt. 

Kérdésként merülhet fel, miért ment bele Cicero, és miért mentek bele a siciliaiak egy ilyen 

egyezségbe azzal, hogy a zsarolt összeg két és félszerese illette volna meg őket? Erre szinte csak az 

lehet az ésszerű magyarázat, hogy e módon könnyebben juthattak hozzá pénzükhöz és az 

értéktárgyaikhoz, mintha Verres akarata ellenére kellett volna azokat elvenni tőle. Az ítélet ellenére 

ugyanis elrejthette, elmenekíthette volna azokat a jogos tulajdonosok elől. Verres oldaláról 

egyszerűen indokolható ez az egyezség: rabolt vagyonának maradványait száműzetésében Kr. e. 43-
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ban bekövetkezett haláláig élvezhette.1353 Neve Antonius proscriptióján szerepelt, amely Cicero 

halálának is okozója volt. 

 

VIII. A védelem 

 

Verres Quintus Hortensius Hortalust kérte fel védelme ellátására. Hortensius első perbeszédét 19 éves 

korában mondta egy Africa provinciabeli helytartó ellen, akit zsarolással (crimen repetundarum) 

vádoltak a tartomány lakói.1354 Hírnevét Nicomedesnek, Bithynia királyának védelmében elmondott 

sikeres beszédével alapozta meg.1355 Ezt követően számos fenn nem maradt beszéddel vált híressé. 

Azon perei maradtak ránk, amelyekben Cicero is részt vett egyik vagy másik oldalon. Ilyen volt Publius 

Quinctius pere (Kr. e. 81.), amelynek során a két nagy szónok először találkozott a bíróság előtt.1356 Ezt 

követte Verres pere (Kr. e. 70.), majd az államellenes bűncselekménnyel megvádolt Caius Rabirius 

senator pere (Kr. e. 63.), amely közös feladatot jelentett Cicerónak és Hortensiusnak: a védelmet 

ezúttal együtt látták el. A per kimeneteléről ugyan nincs forrásszerű adat, de a vádlottat nagy 

valószínűséggel felmentették.1357 A következő évben szintén közösen látták el P. Cornelius Sulla és 

Lucius Licinius Murena védelmét (Kr. e. 62),1358 akit Cato vádolt ambitus miatt. Lucius Valerius Flaccus 

pere (Kr. e. 59.) különleges abból a szempontból, hogy Flaccus – Verreshez hasonlóan – szintén crimen 

repetundarum miatt került bíróság elé, ebben az esetben viszont Cicero és Hortensius közösen látták 

el a védelem feladatait, amelynek következtében felmentették Flaccust. 

 Verres azzal, hogy védőjeként tarthatta számon Hortensiust, már előre felmentve tudhatta 

magát az ellene folyó eljárásban, hiszen Hortensius személye önmagában elég biztosíték volt 

akkoriban a rablásból hazatért helytartóknak, hogy nem fogja bűnösnek találni őket a törvényszék 

(vö.: Hortensius korábbi sikeres védőbeszédei). Smith így ír Hortensius biztos törvényszéki sikereinek 

titkáról: „Nor did he neglect baser methods to ensure success. Part of the plundered money, which he 

was engaged to secure to his clients, was unscrupulously expended in corrupting the iudices.”1359 

Verres pénze és Hortensius kapcsolatai a szenátori körökkel, akik közül a bíróság tagjai kikerültek,1360 

kiegészültek azzal, hogy Hortensius ezekben az években érte el szónoki karriere csúcsát, amiért Cicero 
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a Q. Caecilius elleni divinatióban rex iudiciorumnak nevezi őt.1361 

 Hortensius 7 évvel volt idősebb Cicerónál, így szónoki karriere hamarabb érhette el 

fénypontját. Kr. e. 70-ben Hortensius, mint 40 éves érett, a szónoki pulpituson veretlen orator áll 

szemben a 33 éves feltörekvő Ciceróval. A Verres-per jelentette Hortensius első számottevő vereségét 

a szónoklatban, 1362  de nem a politikában, hiszen 69-ben Verresnek is köszönhetően consullá 

választották. 1363  Mindezek ellenére vagy éppen következtében Cicero barátjaként tekintett 

Hortensiusra.1364 

 

IX. Hortensius: oratio pro Verre – elveszett vagy meg sem íródott? 

 

Fel sem vetődik a kérdés, hogy Hortensius mondott-e védőbeszédet Verres érdekében, hiszen a 

második tárgyalás elmaradt. Általánosan elfogadott tehát a tény, hogy Hortensius nem készítette el a 

beszédet. Meg kell azonban említeni néhány olyan körülményt, amely arra enged következtetni, hogy 

létezett a pro Verre,1365 habár a szakirodalom többnyire nem említi, illetve nem tud róla. Quintilianus 

olyan bizonyítékot szolgáltat a beszéd létezésére, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül: Quin 

etiam si minus pares videbuntur aliquae, tamen ad cognoscendam litium quaestionem recte 

requirentur, ut contra Ciceronis orationes Tuberonis in Ligarium et Hortensi pro Verre.1366 További érv, 

hogy Cicero Verres elleni beszéde két fő részből áll. A másodikat, amely a második tárgyaláson 

hangzott volna el, később kiadta. Az ékesszólás szeretete és a közvélemény meggyőzése mellett az is 

alapjául szolgálhatott a későbbi kiadásnak, hogy Hortensius is kiadta előzőleg a Verres védelmében írt 

beszédét, amely megfelelő ösztönzést gyakorolt Ciceróra az actio secunda elkészítésére. A Hortensius 

életművét feldolgozó Forsyth egyértelműen létező műnek tekinti a Verres védelmében írt beszédet, 

egyértelmű bizonyítékként fogadja el Quintilianus szavait.1367 Ugyanerre a következtetésre jutott a 

kérdéssel részletesen foglalkozó Alexander1368 és Sibley is. Utóbbi szerint el kell fogadnunk a beszéd 

létezését csak azért is, mert nincs bizonyíték az ellenkezőjére. 1369  Meg kell jegyezni, hogy 

meglehetősen ritka az, amikor a vádbeszéd és a hozzá tartozó védőbeszéd egyaránt fennmarad az 
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utókor számára. Erre szolgáltatnak példát Démosztenész és Timokratész egymás ellen elmondott 

beszédei. 

 

X. A Verres-rendszer 

 

Verres Siciliában módszeresen fosztotta ki a tartomány városainak lakóit. Természetesen nem csak 

Verres ismerte ezeket a módszereket, hanem más tartományok helytartói is éltek a korrupció kínálta 

lehetőségekkel. Azonban, mivel Verres esete tárja elénk legszélesebb körben a zsaroláshoz szükséges 

„trükköket”, ezért a provinciákban működő korrupció leírását Verres-rendszernek nevezzük a 

következőkben.  

Siciliában Verres helytartósága előtt egy meglehetősen jól működő, a lakosokat érdekeltté 

tevő1370 gazdasági és adórendszer működött, amelynek alapjait a lex Rupilia és a lex Hieronica adták. 

Ezeket a törvényeket minden propraetor figyelembe vette az edictumok kibocsátása során. Verres 

érkezésével azonban egy merőben új, a régi szokásoktól elrugaszkodott gyakorlat vált 

megfigyelhetővé. Verres rendelkezett a jogalkotó, igazságszolgáltató, katonai főhatalommal, valamint 

ő határozta meg az adóbérletek kiosztását is. 

Ennek megfelelően első lépésként a tartomány jogszabályainak (lex Hieronica) reformjával 

(edictum kibocsátás) kezdte helytartói működését. Cicero ezt teljes mértékben jogellenesnek tartja: 

Quam ob rem novam legem te in decumis statuisse non miror... sed quod tua sponte iniussu populi 

sine senatus auctoritate iura provinciae Siciliae mutaveris, id reprehendo, id accuso.1371 Például 

szolgál a következő eset, amelyben a praetor az edictum-alkotási jogát használja fel pénzszerzésre, 

zsarolásra: R. Annius Asellus mortuus est C. Sacerdote praetore. Is cum haberet unicam filiam neque 

census esset... filiam bonis suis heredem institueret. Heres erat filia... (Verres) appellat heredem L. 

Annium, qui erat institutus secundum filiam... dicit se posse ei condonare edicto hereditatem... tamen 

ad pupillae matrem submittebat; malebat pecuniam accipere, ne quid novi ediceret.1372 A lex Voconia 

(Kr. e. 169.) korlátozta a nők öröklési jogát az első censusosztályba tartozóknál. Őket egyáltalán nem 

lehetett örökössé nevezni.1373 R. Annius nyilvánvalóan nem tartozott a leggazdagabbak közé, hiszen 
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 Voluerunt eos in suis rebus ipsos interesse (Cic. In Verr. II. 3. 14.). Úgy akarták, hogy (a siciliaiak) 

érdekeltek legyenek saját ügyeikben. 
1371

 Cic. in Verr. II. 3. 17.: „Nem csodálkozom, hogy a tizedadóról új törvényt alkottál... De hogy önkényesen, a 

római nép parancsa és a szenátus jóváhagyása nélkül megváltoztattad Szicília jogát (a provinciai rendtartást érti 

ez alatt – F. A.) – ezt szemedre vetem és ezzel vádollak.” (Ford.: Nótári, Válogatott vádbeszédek, 202. o.) 
1372

 Cic. In Verr. II. 1. 104-105.: „P. Annius Asellus C. Sacerdos praetorsága idején halt meg. Mivel egyetlen 

leánya volt, és vagyonát nem vették fel a censori jegyzékbe, leányát nevezte meg vagyona örökösének... Leánya 

tehát örökös lett... (Verres) felhívást intéz L. Anniushoz, aki helyettes örökösként volt megnevezve a leány 

után... és kijelenti, hogy edictumával neki tudja juttatni az örökséget... Verres a lány anyjával is tárgyalásokba 

kezdett, ugyanis inkább azért akart pénzt kapni, hogy ne kelljen semmi újat felvenni az edictumba (ne kelljen 

edictum novumot kiadnia – F. A.).” (Ford.: Nótári, Válogatott vádbeszédek, 104. o.) 
1373

 MOLNÁR-JAKAB, 394. o. 



vagyonát nem vették fel a censori jegyzékbe. Ennek megfelelően örökösévé nevezte lányát, és 

helyettes örökössé tette egy másik rokonát, L. Anniust. A lány tekintetében az örökösnevezés 

meghiúsult volna a lex Voconia ellenére Verres edictuma miatt, ha kiterjeszti a tilalmat a szegényebb 

censori osztályokra is, méghozzá visszamenőleg, megváltoztatva az előző praetor (C. Sacerdos) 

edictumát, akinek a praetorsága alatt halt meg az örökhagyó. Ezzel a helyettes örökös (L. Annius) 

lépne a nevezett örökös helyébe. L. Annius többszöri felszólítás ellenére megtagadta a zsarolás 

tárgyát képező pénzösszeg kifizetését Verresnek. 1374  Ekkor Verres a leány anyjával kezdett 

tárgyalásokba, ugyanis tőle azért akart pénzt kizsarolni, hogy ne bocsásson ki új edictumrészt.1375 Az 

első variáció – amely végül megvalósult – mindenképpen alapvető jogelvbe ütközik, hiszen 

visszamenő hatállyal állapított volna meg joghátrányt. Nyilvánvalóan Verres számára is kevesebb 

feltűnéssel járt volna, ha a lány anyja fizet azért, hogy ne változzon az edictum. Nem ismeretlen ez a 

módszer a mai kor számára sem, hiszen a jogszabályok, vagy más (pályázati) feltételek testreszabását 

ma is alkalmazott módszernek tekinthetjük, aktualitását máig sem veszítette el.1376 

Második lépésként az adóbérleteket (és ezzel az adók behajtását) a saját emberei között 

osztotta ki az adójukat eddig maguk beszolgáltató városok helyett. Egyszerűen azzal magyarázható ez 

a lépés, hogy a helytartó az eddigi rendszerben nem kaphatott részesedést az adóbérlők hasznából 

(lucrum), amely az adóbérleti lehetőség elnyerése fejében visszajárt volna a helytartónak. Saját 

embereivel viszont eleve úgy kötött megállapodást, hogy a lucrum legnagyobb része őt magát illesse 

meg: qui primum certos instituerit nomine decumanos, re vera ministros ac satellites cupiditatum 

suarum.1377 Ennek a politikának egyértelműen az adófizetők a kárvallottjai. Egyrészt azért, mert eddig 

a saját maguk által beszedett adót nem terhelte az adóbérlők haszna. Másrészt a Róma által kért 

gabona mennyisége változatlan maradt, viszont a lex Hieronicát megváltoztató edictum alapján mégis 

többet kellett fizetniük, amely többlet végül Verresnél és az adóbérlőknél jelentkezett haszonként: 

nemo erat Sicilia tota quin sciret decumas esse praetoris.1378 Ezzel Verres valójában olyan mértékben 

megemelte a fizetendő tizedet, hogy az már ellenőrizhetetlen visszaélésekre adott lehetőséget: 

Primum edictum, iudices, audite praeclarum: Quantum decumanus edidisset aratorem sibi decumae 

dare oportere, ut tantum arator decumano dare cogeretur.1379 

A következő ábrák közül az első a Verres érkezésekor meglévő állapotot, a második pedig a 

Verres-rendszer működését mutatja:  
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 Cic. In Verr. II. 1. 106.: „saepe appellati pernegaverunt.”  
1375

 Cic. In Verr. II. 1. 105.  
1376

 Korrupció Magyarországon, 138. o.  
1377

 Cic. In Verr. II. 3. 21.: „először iktatott be bizonyos embereket, névleg adóbérlőket, valójában azonban 

kapzsisága szolgáit és segítőit.” (Ford.: Nótári, Válogatott vádbeszédek, 203. o.) 
1378

 Cic. In Verr. II. 3. 136.: „Senki nem volt egész Siciliában, aki ne tudta volna, hogy a tizedadó a praetoré.” 
1379

 Cic. In Verr. II. 3. 25.: „Halljátok először a kiváló edictumot, bírák: a földművesnek annyit kell teljesítenie, 

amennyit a tizedadó bérlőjének kijelentése (előzetes kihirdetése – F. A.) szerint adni köteles.” (Ford.: Nótári, 

Válogatott vádbeszédek, 204. o.) 



 

  

 

 

 

 

 

Sicilia legnagyobb adóbérlőjét Aproniusnak hívták, aki azt állította magáról, hogy a praetor a 

cimborája: Loquebantur enim decumani palam, et praeter ceteros is qui apud istum plurimum poterat 

maximosque agros populabatur, Apronius, perparvum ex illis magnis lucris ad se pervenire, 

praetorem esse socium.1380 Szintén gyakori ma is a korrupció azon formája, amelynek során az 

ajánlatkérő a közbeszerzés során azon ajánlattevőnek kedvez a közszolgáltatás, vagy árubeszerzés 

odaítélésében, aki vele korábban is személyes kapcsolatban állt, vagy a beszerzésből keletkező anyagi 

előny egy részéről lemond a javára az odaítélés fejében.1381 
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 Cic. In Verr. II. 3. 130.: „A tizedbérlők bevallják nyíltan, és (bevallja) mások előtt az, akinek a legtöbbje van 

és a legtöbb földet feldúlta, Apronius, hogy egy keveset megszerzett abból a nagy haszonból és, (hogy ő) a 

praetor a cimborája.” 
1381

 KRÁNITZ, Korrupció Magyarországon, 143. o.  



Harmadik lépésként Verres a iurisdictiós jogkörével élt vissza több ízben. A következő eset 

világosan megmutatja, miként élhet vissza egy praetor a bírói hatalmával. Az előbbiekben láthattuk, 

hogy Apronius mindenki előtt nyíltan beszélt arról, hogy a helytartó a cimborája. L. Rubrius és P. 

Scandilius, római lovagok perbe is hívták őt emiatt: palam Syracusis te audiente maximo conventu L. 

Rubrius Q. Apronium sponsione lacessivit, si Apronius dictitaret te sibi in decumis esse socium.1382 Az 

eset Aproniuson keresztül Verrest is érintette, azonban az ügyet Verres bírálta el a provinciai ítélkezés 

meghatározott szabályai szerint. Ennek megfelelően a helytartó hozott ítéletet azzal, hogy a mellette 

tanácsadási jogkörrel rendelkező consilium többségi véleményét kérte ki, amely nem kötötte a 

helytartót. Ráadásul gyakran a helytartó tekintélye befolyásolta a szavazást, mivel ő szavazott 

elsőként. A consilium összetételét (recuperatores) a helytartó határozta meg (vö.: Cic. In Verr II. 1. 71-

72. a Lampsacusban történtek miatt Asia Minor helytartója, C. Nero és consiliuma ugyanezen elvek 

alapján ítélkezett). Leginkább a provinciában élő lovagrendiek és a helytartó közvetlen kísérete 

alkotta a consiliumot. Apronius esetében Verres szintén eszerint járt el: meghatározta kik legyenek a 

consilium tagjai (recuperatores): Scandilius postulare de conventu recuperatores. Tum iste negat se de 

existimatione sua cuiquam nisi suis commissurum.1383 Instat Scandilius poscere recuperatores. Tum 

iste homo innocens (értsd: Verres), qui illam suspicionem levare atque ab sese removere cuperet, 

recuperatores dicit se de cohorte sua daturum.1384 Ez egy meglehetősen általános, szinte minden 

helytartó által bevett szokás (ld.: Lampsacus), Cicero mégis nagy jelentőséget tulajdonít neki: 

Verresnek előkelő római lovagokat kellett volna esküdtbíráknak választani még ebben az abszurd 

helyzetben is. Scandilius megpróbálkozott az ügy Rómába való áttételével, legalábbis követelte 

Verrestől az áttételt, amelyet ő nem hagyott jóvá (Cic. In Verr. II. 3. 138-139.). Ez mindenképpen 

utalást jelent a bírói összeférhetetlenség ekkor még ki nem forrt szabályaira illetve az ügy áttételének 

jogintézményére, amely a helytartó hatásköre, mint legfőbb bírói szerv a tartományban. Ugyanakkor 

felmerül a helytartó felelősségre vonásának problémája – még ha a per nem is ellene folyik – ugyanis 

hivatali ideje alatt nem perelhető be Rómában. 

A Verres elleni beszédekből rendkívül tiszta és teljes képet kapunk a bíróságok illetékességéről. 

A római jogból ered azon ma is használatos elv, miszerint a bíróság illetékességét főszabály szerint az 

alperes lakóhelye alapján kell meghatározni. Esetünkben ez azt jelenti, hogy a földműves az 
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 Cic. In Verr. II. 3. 132.: „L. Rubrius Szicíliában a nyilvánosság előtt, füled hallatára, a legnagyobb tömeg 

jelenlétében perre hívta Q. Aproniust abban a tárgyban, hogy Apronius azt hangoztatta-e, hogy a tizedadóban 

üzlettársad.” (Ford.: Nótári, Válogatott vádbeszédek, 242. o.) 
1383

 Cic. In Verr. II. 3. 136.: „Scandilius a római közösségből (értsd: a conventus előbbiekben tárgyalt fogalma 

alapján – F. A.) követelt esküdtbírákat. Erre Verres kijelentette, hogy becsülete felől kizárólag övéire bízza az 

ítéletet.” (Ford.: Nótári, Válogatott vádbeszédek, 244. o.) 
1384

 Cic. In Verr. II. 3. 136.: „Scandilius határozottan követelte az esküdtbírákat (véleményünk szerint a 

recuperator jelentése ebben az esetben nem feltétlenül egyezik meg az esküdtbíráéval, ld. ezzel kapcsolatban: 

Kunkel, Quaestio – F. A.). Ekkor ez a bűntelen ember (értsd ironikusan: Verres – F. A.), aki el akarta oszlatni és 

magáról el akarta hárítani a gyanút, kijelentette, hogy az esküdtbírákat saját kíséretéből fogja kinevezni.” (Ford.: 

Nótári, Válogatott vádbeszédek, 243. o.) 



adóbérlőt annak lakóhelye szerint1385 perelheti. A másik oldalról pedig az adóbérlő a földművest 

annak lakóhelye szerint illetékes helytartói forum előtt lenne köteles perelni, mivel az alperes Cicero 

szerint nem kényszeríthető arra, hogy lakóhelyétől távol perbe bocsátkozzék: ne quis extra suum 

forum vadimonium promittere cogatur.1386 Verres eltért ettől a szabálytól edictumában és előírta, 

hogy a földművesek ott bocsátkozzanak perbe az adóbérlőkkel, ahol azok akarják: Statuit iste ut 

arator decumano quo vellet decumanus vadimonium promitteret.1387 Cicero szerint ez a rendelkezés 

nem csak a lex Hieronicának mond ellent, de a római ősök szokásjogának is.1388 

A Verres-rendszer igazságszolgáltatása során szólni kell azokról a perekről is, amelyeket a 

földművesek indítottak az adóbérlők ellen Verres edictuma alapján az ő bírói fóruma előtt.1389 Az 

edictum látszólag szigorított az adóbérlők felelősségén, mivel az adóbérlőt jogosulatlan behajtás, 

illetve túlkapás esetén – amennyiben az többet vitt el, mint amennyivel tartoztak neki – 

nyolcszorosra büntette: dicis enim te in decumanum, si plus abstulerit quam debitum sit, in octu plum 

iudicium daturum.1390 Valójában azonban Verres bírósága minden esetben megvédte az adóbérlőket: 

az edictum ugyanis kimondja, – amint azt már az előbbiekben tárgyaltuk – hogy az adóbérlő 

határozza meg a fizetendő tized mértékét.1391 Ehhez képest értelmezhetetlen a túlkapás fogalma. 

Ebben az esetben is érvényes minden, amit a praetor consiliumával kapcsolatban az előzőekben 

kifejtettünk: de cohorte mea reicies, inquit (Verres).1392 

Összegezve a rendszer működését: Verres a jogszabályok testreszabásával, és az azok alapján 

történő bíráskodással legálissá tette a kizsákmányolást a provinciában. A földművesek és a városok 

olyan útvesztőbe kerültek, amelynek minden lehetséges kijáratában a helytartó állt. Ezt maguk a 

lakosok is belátták, így az igazságszolgáltatás által nyújtott lehetőséggel csak azok próbálkoztak, akik 

nem ismerték Verrest, vagy azok, akik nem féltették tőle saját életüket és vagyonukat: ab homine 

nequissimo ac turpissimo laesi poenam octupli sine ulla dubitatione commissam non persequebantur? 
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 Tudjuk, hogy Sicilia a törvénykezés szempontjából négy kerületre volt osztva: Syracusa, Lilybaenum, 

Panhormus, és Agrigentum. Az adóbérlők többségének Syracusában volt a lakóhelye. 
1386

 Cic. In Verr. II. 3. 38.: „Senkit sem lehet arra kényszeríteni, hogy a saját forumán kívül a perbe bocsátkozást 

(vadimoniumban megígérje).” 
1387

 Cic. In Verr. II. 3. 38.: „Elrendelte, hogy a földműves ott bocsátkozzon perbe az adóbérlővel, ahol az akarja.” 
1388

 Cic. In Verr. II. 3. 38. 
1389

 Cic. In Verr. II. 3. 27.: Vtrum est aequius, decumanum petere an aratorem repetere? Eum qui manu 

quaesierit, an eum qui digito sit licitus possidere? … Venient Syracusas, ut te praetore videlicet aequo iure 

Apronium. „Melyikük a méltóbb: a tizedbérlő, aki követel, vagy a földműves, aki visszakövetel? Az, aki a keze 

(munkájával) keres, vagy az, aki az ujja (felemelésével) kap? … Syracusába jönnek, hogy te tégy igazságot 

Aproniussal, mivel te vagy a praetor.” 
1390

 Cic. In Verr. II. 3. 26.: „Kihirdeted, hogy azon adóbérlő ellen, aki többet vitt el, mint amivel tartoztak neki, 

nyolcszorosra menő keresetet fogsz adni.” (Ford.: Nótári, Válogatott vádbeszédek, 204. o.) 
1391

 Cic. In Verr. II. 3. 25. 
1392

 Cic. In Verr. II. 3. 27.: „A kíséretemből (értsd: katonai kíséret – F. A.) választhatsz, mondta Verres.” 



Quae causa, quae ratio est? ... recuperatores non de absolvendo Apronio deliberarent, sed quaererent 

ecquo modo petitorem ipsum Apronio con demnare possent.1393 

 

XI. Verres érdemei  

 

Verrest nehéz Cicero beszédei alapján megítélni éppen azért, mert kizárólag Cicero vádbeszédeiből 

ismerjük. Logikus következtetés lehet tehát, hogy Verres valójában nem minden helytartói 

kötelességét szegte meg, mint ahogy azt több szerző is megállapítja.1394 

Verres Siciliában töltött idejére esik Spartacus itáliai rabszolgafelkelése, amely komoly veszély 

forrása lehetett a szigetre nézve, hiszen korábban volt már példa arra, hogy a fellázadt Itáliából 

átcsapott a felkelés szele.1395 Cicero azonban – Maróti szerint – kisebbíteni próbálja Verres érdemeit 

arra nézve, hogy komoly szerepe lett volna a Spartacus-féle rabszolgafelkelés átterjedésének 

megakadályozásában.1396 

Itt kell megemlítenünk a Lampsacusban történteket is,1397 amely – habár nem Siciliában történt 

– mégis megkérdőjelezhető Verres Cicero által megállapított felelőssége a történtekért.  

 

XII. Összefoglalás 

 

A római társadalom minden fejlettségével együtt – vagy éppen annak ellenére – hódításra 

rendezkedett be. Hódításokból fedezték a társadalom jólétének fenntartását, az adók eltörlését: „A 

római állam fő jövedelmi forrását már kezdettől fogva a hódítás képezvén, úgy, hogy sikeres 

hadjáratok után a polgárok által fizetendő tributum el lőn engedve,1398 a meghódított országok, a 

provinciák, maradtak is azon forrás, melyből Róma jövedelmének legnagyobb részét folyton 

merítette”.1399 Verres esetén keresztül most már tisztán látjuk, hogy ez a hódítás együtt járt a római 

igények rablás útján történő kielégítésével, amely rablást kezdetben még a provinciai helytartók 

jogkörének szabályozatlansága is segített. Pusztán szabályok nélkül, majd később nehezen 
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 Cic. In Verr. II. 3. 30-31.: „...és senki sem indított ellene a kétségkívül kiérdemelt nyolcszoros büntetésre 

menő keresetet? Ennek mi az oka, mi az indoka? … az esküdtbírák már nem Apronius felmentéséről 

tanácskoztak, hanem azt kutatták volna, hogy magát a felperest hogyan tudnák ítéletükkel Aproniusnak 

kiszolgáltatni.” (Ford.: Nótári, Válogatott vádbeszédek, 206. o.) 
1394

 MARÓTI, A kalózkodás Szicília körül, 27-37. o; MARÓTI, A Spartacus-felkelés szicíliai összefüggéseinek 

kérdéséhez, 40-48. o.; SYME, 211. o.: „For a different view of Verres: Sallust notes, that Verres when governor 

of Sicily protected the coasts against pirates and slaves” Sallust. IV. 10.: C. Verres litora Italia propinqua 

firmavit. 
1395

 Sibley vitatja a rabszolgák által okozott közvetlen veszély tényét. SIBLEY, 52. o.  
1396

 Cic. In Verr. V. 72., V. 8. 42.  
1397

 Lásd részletesen: STEEL, What Really Happened at Lampsacus? 
1398

HOFFMANN PÁL, 77. o: „.Macedonia meghódításából olyan nagy zsákmány jutott az aerariumnak, hogy 

attól fogva Iulius Caesar haláláig a polgárok nem fizettek adót.” 
1399

HOFFMANN PÁL, 77. o. 



kikényszeríthető szabályok révén – legnagyobb jóakarata ellenére is – nehezen tudta „bántatlanul” 

hagyni a római nép a provinciák lakosságát: a Rómának szükséges gabona és egyéb adók beszedésén 

kívül a helytartók zsarnokságait is tűrniük kellett. Ez magával hozta a provinciák gazdasági 

visszamaradottságát, hiszen minden tőke a fővárosban gyűlt össze, gyakran annyira kifosztva egyes 

provinciákat, hogy még az egyszerű megélhetés is veszélybe került. Verres és a többi helytartó szintén 

ezt a politikai helyzetet erősítették jelenlétükkel. 

 Az is nehezítette a korrupció visszaszorítását, hogy a provinciákat kifosztó helytartók a rabolt 

pénzen könnyen meg tudták vesztegetni az egyébként is azonos pártállású bírákat, akiknek a 

provinciák lakosait kellett volna megvédeniük az erre vonatkozó törvények alapján. 

 Végül megállapíthatjuk, hogy a korrupciós bűncselekmények hathatós visszaszorítására csak a 

császárkorban került sor. 
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lehetősége az új piaci körülmények között – különös tekintettel a szabályozott piacokra és az MTF-

ekre vonatkozó szabályokra 

 

Helyezés: Különdíj (Polgári jog III tagozat) 

Témavezető: Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára, egyetemi docens 

 

I. Bevezetés 

 

„Átfogó szabályozási rendszert kell létrehozni a pénzügyi eszközökkel folytatott ügyletek 

végrehajtására, függetlenül az ezen ügyletek végrehajtásánál alkalmazott kereskedési módszerektől 

annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a befektetői ügyletek végrehajtásának kiváló minőségét, 

és a pénzügyi rendszer egységét és általános hatékonyságát. […] El kell ismerni a szabályozott piacok 

mellett a szervezett kereskedési rendszerek új generációjának megjelenését, amelyeket olyan 

kötelezettségeknek kell alávetni, amelyek célja a pénzpiacok hatékony és rendezett működése”.1400 

 A Markets in Financial Instruments Directive, azaz a MiFID preambulumában meghatározott 

célkitűzés tökéletesen összegzi a jogalkotó által az irányelv megalkotásával megvalósítani kívánt 

törekvéseket. Át kell tehát alakítani a pénzügyi piacokra vonatkozó szabályokat, hogy az Európai 

Unióban egységes likvid piac jöjjön létre, amelynek kialakítása felé az EU a MiFID megalkotásával 

tette meg az első lépést. Az irányelv hatályba lépésével egy többszereplős, versengő piaci modell 

alakult ki, ahol még fontosabbá vált e jogterület speciális fogyasztói körének, a befektetőknek 

védelme. A befektető az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelővel, 

árutőzsdei szolgáltatóval, vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, 

egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, 

kockáztatja.1401  A befektető tehát kiszolgáltatott helyzetben van, ugyanis megszerzett javait a változó 

tőkepiac hatásainak teszi ki. A MiFID által újonnan bevezetett transzparencia-követelmény a 

befektetők védelmének, az egységes piac biztosításának, illetve hatékony működésének egyik 

sarokköve. A MiFID tehát az egész piac egy új éráját jelenti, és  minden bizonnyal a pénzpiacok eddigi 

legambíciózusabb átalakítását hordozza magában, amelyet eddig megkíséreltek a világon 1402 . 
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 Harsányi Gyöngyi: Értékpapírok és ügyletek a magyar tőkepiacon. Miskolci Egyetem ÁJK, Miskolc, 2002. 

174. 
1402 Bedő Tibor, Pesel Andrea: A 2004/39/EK Irányelv és végrehajtási intézkedéseinek hatása a befektetési 

vállalkozásokra és a tőkepiacra.http://www.pszaf.hu/data/cms818865/pszafhu_publ_mifid.pdf, 

letöltés ideje: 2010.10.10. 
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Dolgozatunkban az átláthatóság követelményének megvalósulását vizsgáljuk a szabályozott piacok és 

a multilaterális kereskedési rendszerek vonatkozásában, különös figyelmet fordítva az irányelv 

hatályba lépését követően fellépő változásokra, és arra, hogy a szabályanyag milyen irányú és 

mélységű átalakítására van szükség ahhoz, hogy a revízió eredményeként egy rugalmas, előremutató, 

és hosszú évekig megfelelő keretrendszer kialakítására kerüljön sor. 

A dolgozat felépítése során minden kérdéskör kapcsán először az irányelv hatályba lépését 

megelőző állapotot vizsgáltuk meg, azt a gazdasági és jogi környezetet, amelyben a MiFID és 

végrehajtási rendelkezései megszülettek. Ezt követően minden esetben a tételes rendelkezéseket is 

górcső alá vettük. Következő lépésként a gyakorlatban felmerült problémákra koncentráltunk, végül - 

összegezve az így megszerzett tapasztalatokat – saját álláspontunkat fejtettük ki a kérdéssel 

kapcsolatban.  

E munkafolyamat szintéziseként született meg e dolgozat, amely reményeink szerint segítségül 

szolgálhat a szakirodalomban máig fennálló űr kitöltésére, és hasznos információkat nyújthat a 

pénzügyi piacok szereplői számára is. 

 

II. Alapvetések 

 

1. 39/2004/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól 

 

Az Európai Unió vezetői 2000-ben, Lisszabonban fogalmazták meg célkitűzésként, hogy 2010-re az 

Európai Uniót a „legversenyképesebb tudással rendelkező gazdasági térséggé” kell tenni. Ennek 

érdekében több szabályozási területen látták szükségesnek egységes szabályozás kialakítását. Az 

Európai Bizottság terveinek központi részét képezte az egységes európai likvid piac 2010-re 

befejeződő kialakítása is. Az Európai Unió felismerte ugyanis, hogy a globalizáció, a technológiai 

forradalom és az élesedő verseny gyorsított liberalizálást és piaci egységesítést tesz szükségessé 

annak érdekében, hogy a kontinens pénzügyi szektora helytálljon a nemzetközi versenyben.1403 Úgy 

látták, hogy e területen a fejlődés gátját az elaprózott jogrend jelenti, ugyanis az Európai Unió 

minden tagállamában másként szabályozták e jogterületet, ellentétben például az Amerikai Egyesült 

Államok piacával, amellyel – a célkitűzés értelmében – az Európai Uniónak fel kell vennie a 

versenyt.1404  
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 Marján Attila: Az Európai Unió gazdasága – Minden, amit az EU gazdasági és pénzügyi politikáiról tudni 

kell. HVG Kiadói Rt., Budapest, 2006. 438. 
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    Bonyolult Szabadság.  Manager Magazin, 2006/8, 

http://www.managermagazin.hu/magazin.php?page=article&id=573, letöltés ideje: 2010.04.21. Lásd: 

      Mohai György, Tóth Attila: A tőkepiac újraszabályozása az Európai Unióban. 
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Szükséges volt e jogterület egységesítése abból a célból is, hogy a Római Szerződés által 

rögzített négy szabadság elvének részét képező tőke és szolgáltatás szabad áramlása, valamint a 

letelepedés szabadsága s ezáltal az egységes belső piac is megvalósulhasson. 1405 Az egységes belső 

piac ugyanis egy olyan, határok nélküli gazdasági térség, ahol a közösségi jog által harmonizált 

nemzeti szabályok is biztosítják az áruk, a személyek, a tőke és a szolgáltatások mozgásának 

szabadságát, valamennyi tagállam területére kiterjedően.1406  

Az irányelv megalkotását megelőzően egyre több befektetési vállalkozás vált aktívvá a 

pénzügyi piacokon, akik egyre összetettebb és szélesebb körű szolgáltatásokat és eszközöket kínáltak. 

E fejleményekre tekintettel a közösségi jogi kereteknek le kell fedniük a befektető központú 

tevékenységek teljes körét, rendelkezve a befektetők védelméhez szükséges harmonizáció 

mértékéről, amely egyben lehetővé teszi a befektetési vállalkozásoknak, hogy az egységes piac teljes 

területén szolgáltatást nyújtsanak a székhely szerinti tagállam felügyelete alapján.1407 

Az egységes belső piac e szegmensének kialakítása érdekében tehát kidolgozásra került két 

pénzügyi területre vonatkozó akcióterv. Az I. Pénzügyi Szolgáltatási Akcióterv az 1999-2004 közötti 

időszakra a vonatkozott. Ennek keretében revízió alá vették az ISD-t (Investment Service Directive), 

azaz a befektetési szolgáltatásokról szóló irányelvet. Az áttekintés során arra a véleményre jutottak, 

hogy az irányelvnek sokkal szélesebb körűnek és rugalmasabbnak kellene lennie ahhoz, hogy a piac 

fejlődését híven vissza tudja tükrözni.1408  

A jogalkotók arra törekedtek, hogy megtalálják azokat a sarokpontokat, amelyekben 

változtatni, egységesíteni kellene a közösségi szabályozást. Az egységes szabályok kidolgozásához 

azonban nem egy jogrendszer szabályait vették alapul, hanem több tagállam jogrendszerének 

szabályait dolgozták össze. 2004-re kialakult az egységes álláspont, és a leköszönő Európai Parlament 

megalkotta a szabályozás kereteit biztosító 39/2004/EK irányelvet, azaz a pénzügyi eszközök piacairól 

szóló Markets in Financial Instruments Directive-t . A keretek lefektetését követően az ún. 

komitológiai 1409  eljárásban pedig az egyes munkacsoportok tartalmilag is feltöltötték a 
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  Badó Katalin: Útban az egységes európai tőkepiac megvalósítása felé – Dióhéjban a MiFID irányelv 
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 Komitológiai eljárás: A közösségi jogban vannak olyan jogterületek, amelyek irányítása vagy nagy számú 

jogi aktus elfogadását kívánja meg, vagy pedig – és jelen esetben ez az irányadó - a piaci változások gyors 

intézkedést kívánnak meg. Ennek érdekében a Tanács jogalkotói hatáskörét a Bizottságre ruházhatja, ezt 

nevezzük komitológiai eljárásnak. Blutman László: EU-jog - működésben. Bába Kiadó, Szeged, 2004.   92., 

Lásd: Blutman i.m. 2010. 155-160. 



kertszabályokat. Ebben az eljárásban már magyar szakemberek is részt vettek. 1410  A MiFID 

végrehajtásához szükséges részletszabályok megalkotása igen sokat váratott magára. 2006. 

augusztus 10-én született meg a Bizottság 2006/73/EK irányelve, valamint 1287/2006/EK rendelete, 

amelyek a direktíva végrehajtását szolgálják.  

A MiFID 2007 november 1-jén az Európai Gazdasági Térség teljes területén hatályba 

lépett.1411 Hazánkban a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 

általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvénnyel került 

implementálásra.1412  

Az irányelv hatalmas jogterületet fog át, több korábbi joganyagot érint (hatályon kívül helyezi 

például a 93/22/EGK tanácsi irányelvet, illetve módosítja a 85/611/EGK, a 93/6/EGK tanácsi 

irányelveket, valamint a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet).1413 

„A MiFID biztosítja, hogy az úgynevezett „Four I” - Investors (befektetők), Intermediaries 

(közvetítők), Issuers (kibocsátók), Infrastructure enablers (infrastruktúrát biztosítók) – csoportjába 

tartozók tevékenységüket egy nyitottabb és átláthatóbb pénzpiaci környezetben folytathassák, és az 

ebből származó előnyöket gazdaságilag is mérhető előnyökké alakíthassák.”1414 

A szabályozás két alapvető célkitűzése a befektetők védelmének minél magasabb szintű 

biztosítása, valamint egységesítése, továbbá az egységes európai tőkepiac kialakítása. 

A befektető védelem hatékonyabbá tételének biztosítása érdekében vezette be az irányelv a 

legkedvezőbb végrehajtás (best execution) elvét. Ennek értelmében a megbízásokat a legkedvezőbb 

feltételek mellett kell az ügyfél számára teljesíteni. E körben kell kiemelni továbbá az irányelv európai 

útlevélre (single European passport) vonatkozó, valamint a székhely szerinti felügyelet (home country 

control) tárgyában rögzített rendelkezéseit, amelyek szintén a befektetők azonos védelmi szintjének 

megvalósítását szolgálják1415, s emellett az egységes tőkepiac kialakításának fontos elemét is jelentik. 

A befektetők védelmét célozzák továbbá az információk közzétételére vonatkozó előírások, illetve a 

kereskedés előtti és utáni átláthatóság szabályai is, ugyanis a befektető számára minél több 

információ áll rendelkezésre, annál átgondoltabb, megfontoltabb döntést hozhat, amely érdekeinek 

a legmegfelelőbb. Tehát ezen előírások is a befektetői érdekek legteljesebb körű érvényesülését 
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  Még nincs MiFID de nemsokára lesz. Napi Gazdaság, 2007. október 31. 
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  Badó i.m. 316. 
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  Bedő i.m. 3. 
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  Badó i.m. 316. – Harmonizálnak e rendelkezések az európai jogban  teret nyerő állásponttal, miszerint a jogi 
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székhely szerinti jog az irányadó. 
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segítik elő. Emellett a piac átláthatóságára vonatkozó rendelkezések - a tranzakciók jelentésére, 

illetve a nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettségek mellett – az irányelv másik alapvető 

célkitűzésének megvalósításában, az egységes piac biztosításában is kiemelkedő szerepet játszanak. 

Az irányelv e két fő célkitűzése tehát több ponton is összefonódik. 

Az irányelv rendelkezéseinek fontosságát a kiemelt területeken a PSZÁF által 2006-ban közzétett ábra 

jól szemlélteti1416: 
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A táblázatban foglaltak is igazolják tehát, hogy az általunk vizsgált területek mindegyikén szignifikáns 

változásokat hoztak a direktíva rendelkezései. 

 

2. A MiFID által bevezetett új szabályok – az MTF 

 

A tőkepiac pénzügyi piacok egyik szegmense. A pénzügyi piacokat hagyományosan tőkepiacra és 

pénzpiacra szokás osztani, annak megfelelően, hogy hosszú-, vagy rövid távú befektetéseket 
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  Bedő i.m. 6. 



eszközölnek az adott piacon1417. E felosztás mellett az értékpapírok piacait elsődleges, illetőleg 

másodlagos piacokra oszthatjuk. Az értékpapírok elsődleges piacán a befektetők közvetlenül a 

kibocsátótól szerzik meg az adott értékpapírt, míg a másodlagos piacon a tulajdonosok egymással 

kötnek ügyletet. A másodlagos piacok megjelenhetnek szervezetlen, és esetleges működésű 

kereskedési lehetőségektől egészen a központosított és előre meghatározott szabályok szerint 

működő tőzsdéig terjedő skálán számtalan formában.1418 Az értékpapírok tőzsdén kívüli piacának 

egyik formája az ún. OTC piac. Az OTC piacon (over-the-counter), ahogyan az nevéből is következik az 

ügyletkötés közvetlenül történik az eladó és a vevő között, nem pedig egy kifejezetten kereskedést 

elősegítő mechanizmuson keresztül. Ennélfogva, főként a szabályozott információk és a harmadik fél 

felelősségvállalásának hiánya, valamint a likviditás esetleges alacsonyabb foka miatt magasabb 

kockázattal jár, mint a szabályozott piacokon történő kereskedés. 1419  A másodpiaci likviditás 

biztosítására vállalkozhatnak még a rendszeres internalizálók1420, illetve árjegyzők1421 is, melyekre 

vonatkozóan a részletes szabályokat a MiFID irányelv, és annak alapján a Bszt. tartalmazza.1422 A 

tőzsdén kívüli piac egy sokkal szabályozottabb formáját jelentik a multilaterális kereskedési 

rendszerek, azaz az MTF-ek, amelyeket új jogi kategóriaként szintén a MiFID teremtett meg. Az 

irányelv tehát jelentős változásokat hozott a másodlagos piacok szabályozása tekintetében is.1423 

Alapjaiban változatta meg a pénzügyi eszközök piacát azzal, hogy befektetési szolgáltatási 

tevékenységként szabályozta az MTF-ek alapítását, működtetését. 

A direktíva értelmében a „multilaterális kereskedési rendszer (MTF) valamely befektetési 

vállalkozás vagy piacműködtető által működtetett multilaterális rendszer, amely pénzügyi eszközökre 

irányuló több harmadik fél vételi és eladási szándékát hozza össze – a rendszerben és 
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 Szécsényi László: Értékpapírjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002. 213., Lásd: Ulbert József: 

Értékpapírértékelés. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2002. 9. 
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 Gellén i.m. 184., lásd: Kohn, Meir: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok. Osiris Kiadó – Nemzetközi 

Bankárképző, Budapest, 2003. 414-416.  
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  Rendszeres internalizáló: olyan befektetési vállalkozás, amely szervezett, gyakori és rendszeres alapon saját 

számlára kereskedik oly módon, hogy ügyfélmegbízásait a szabályozott piacon vagy MTF-en kívül hajtja       

végre. MiFID 4. cikk (1) 7.  
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  Árjegyző: olyan személy, aki a pénzügyi piacokon folyamatosan jelen van, mint aki hajlandó saját számlára 

kereskedni saját tőkéje ellenében, általa meghatározott árakon pénzügyi eszközök vételével és eladásával. MiFID 

4. cikk (1) 8. 
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   Gellén i.m. 185. 
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   CESR Technical Advice to the European Commission in the Context of MiFID Review – Equity Markets. 

(továbbiakban: CESR Technical Advice) Ref.: CESR/10-802. 
http://www.cesr.eu/index.php?page=document_details&id=7004&from_id=61, letöltés ideje: 2010.10.10. 3. 

Lásd: Are competitive markets more efficient? 
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megkülönböztetésmentes szabályoknak megfelelően – oly módon, hogy az szerződést eredményez 

[…]”1424.  

A likvid másodlagos piac legszigorúbb szabályai szerint az ún. szabályozott piacok működnek. 

„Szabályozott piac: a piacműködtető által működtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer, 

amely a rendszeren belül és annak megkülönböztetésmentes szabályaival összhangban összehozza 

több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát vagy elősegíti ezt oly 

módon, hogy az szerződést eredményez a szabályai és/vagy rendszerei alapján kereskedésre 

bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében, és amely engedéllyel rendelkezik, és a III. cím 

rendelkezéseivel összhangban rendszeresen működik.” 1425  A szabályozott piac kategóriájának 

általában a tőzsdék felelnek meg. A tőzsde az értékpapírok meghatározott feltételek között működő 

piaca1426, nyilvános, központosított és szervezett piac.1427  A világ nagy tőzsdéi (London Stock 

Exchange, Deutsche Börse) a likvid másodlagos piac legismertebb példái.1428 

Az MTF a szabályozott piacok mellett megjelenő új jogi kategória – amely sokban hasonlít a 

szabályozott piacokra -, a szervezett kereskedési rendszerek új generációja, amely ugyan nem 

minősül szabályozott piacnak, mégis a tőzsdén kívüli kereskedés egy szabályozottabb formáját jelenti. 

Az MTF egy elektronikus felület, amely az ügyletkötésre vonatkozóan részletes szabályokkal 

rendelkezik. Mind a szabályozott piac, mint pedig az MTF a székhely szerinti ország hatáskörrel 

rendelkező piacfelügyeleti szervének engedélyével rendelkezik 1429 , és pénzügyi eszközökre 

vonatkozóan több harmadik fél vételi és eladási szándékát hozza össze, megkülönböztetésmentesen 

és oly módon, hogy az szerződést eredményez, tehát kvázi közvetítőként (intermediary) viselkedik. 

 

3. A tőzsde és az MTF viszonya 

 

A lényegi különbség a szabályozott piac és az MTF között abban áll, hogy míg a szabályozott piacot 

csak erre kizárólagos tevékenységi engedéllyel rendelkező szervezet, ún. piacműködtető, addig az 

MTF-et erre engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás illetve hitelintézet, vagy akár szabályozott 

piac is működtethet.1430 Különbség továbbá, hogy a szabályozott piacon kizárólag az oda, szabályai 

szerint bevezetett termékekkel lehet kereskedni, míg az MTF-en bevezetés nélkül lehet kereskedni az 
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  Bácskai Tamás, et. al.: Értékpapírok és értékpapírpiacok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 

1991. 147. 
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   Bakonyi Zoltán, et. al.: Tőke- és pénzpiacok. Perfekt Kiadó, Budapest, s.d. 42. 
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   Gellén i.m. 159. 
1429

    MiFID 5. cikk (1) 
1430  

  Gellén i.m. 214., MiFID 4. cikk (1) 14. és 15.  



egyes termékekre.1431 E különbözőségeket is figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a két platform 

egymást helyettesítő kereskedési mód, amit a jogalkotó az irányelv preambulumában így fogalmaz 

meg: „Be kell vezetni a szabályozott piac és az MTF egymással szorosan összefüggő meghatározását 

azon tény tükrözésére, hogy ezek azonos szervezett kereskedési funkcionalitást képviselnek.[…]”1432 

Az, hogy az MTF-ek a szabályozott piacok versenytársaként jelennek meg, nem elsősorban a 

magyar piacra jellemző - figyelembe véve a magyar tőkepiac méretét és a méretgazdaságosság elvét 

is -, ugyanis az MTF kialakítása fejlett infrastruktúrát igényel, amely nagy költségráfordítással jár, így 

releváns korlátot jelenthet a befektetési vállalkozások számára. Egy kérdőív tanulsága szerint 2006-

ban a válaszadó univerzális bankok egyike sem, míg a befektetési vállalkozások pusztán 6%-a tervezte 

és mindössze 6%-a mérlegelte MTF-ek létrehozatalát.1433  

Ezzel ellentétben azonban a tőzsdék számára kiváló lehetőség lehet a multilaterális 

kereskedési rendszerek működtetése, ugyanis a tőzsdék alacsony kezdeti ráfordítással, 

költséghatékonyan tudnak MTF-et működtetni.1434 Ez a tendencia megfigyelhető a nyugat-európai 

piacokon, azonban nem a kedvező lehetőségek kiaknázása vezérli a tőzsdéket, sokkal inkább a 

megjelenő és piaci részesedésüket veszélyeztető MTF-ekkel szemben „kidolgozott” válaszreakciókról 

van szó. Egyrészt a tőzsdék saját MTF-et hoznak létre. Egyes hírek szerint ezt tervezi a Deutsche Börse 

is.1435 Továbbá részesedésük védelme érdekében felvásárolhatnak már meglévő MTF-eket is. Így tett 

például a London Stock Exchange is, amely 2010 februárjában bekebelezte a Turquoise-t, hogy együtt 

hozzanak létre egy pán-európai kereskedési platformot.1436 

 

4. Az átláthatóság 

 

Az átláthatóság (transparency) a MiFID vonatkozásában a kereskedéssel kapcsolatos információk 

nyilvánosságra hozatalát jelenti. Annak érdekében, hogy a befektetők vagy a piaci résztevők bármikor 

képesek legyenek a tervezett részvényügylet feltételeit felmérni, illetve a végrehajtás feltételeit 

utólag ellenőrizni, közös szabályokat állapít meg a direktíva a végrehajtott részvényügyletek 

részleteire, illetve a részvénykereskedelem aktuális lehetőségeire vonatkozó adatok 
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közzétételére.1437  Fontos annak jogszabályi szintű rögzítése ugyanis, hogy a befektető milyen 

adatcsomaghoz kell, hogy hozzájusson annak érdekében, hogy a számára legkedvezőbb ügyletet 

köthesse meg, így érdekei megfelelő védelemben részesüljenek. 

A MTF működtetőjének, valamint a szabályozott piacok esetében a piacműködtetőnek tehát 

a kereskedést megelőzően (pre-trade transparency) tájékoztatást kell nyújtania a szabályozott piacra 

bevezetett részvények tekintetében az érvényes vételi és eladási árfolyamot, valamint az egyes 

árfolyamokon keresett és kínált mennyiségeket, azaz a kereskedési érdeklődés mértékét illetően. 

Mindezt közérthető és értékelhető formában, a kereskedési rendszer nyitva tartása alatt 

folyamatosan elérhetővé kell tennie a nyilvánosság számára. Ez azt jelenti, hogy amint elérhetővé 

válik az információ, azt nyilvánosságra kell hozni a normál kereskedési idő alatt, és elérhetőnek kell 

maradnia, amíg aktuális.1438 Az információkat ésszerű üzleti alapon kell közzé tenni, az adatokhoz 

könnyű hozzáférést kell biztosítani. Ez nem jelenti azt, hogy ezt ingyenesen kell megtenni, de az 

indokolatlanul magas díj sem elfogadható.1439   

A kereskedés előtti átláthatóság szabályainak alkalmazását az irányelv kizárólag a 

szabályozott piacra bevezetett részvények kereskedése körében írja elő. A kötelezettség kiterjesztése 

a nem részvény típusú eszközökre tagállami diszkréció, amit az irányelv preambuluma is 

megfogalmaz.1440 Magyarország nem terjesztette ki a szabályok alkalmazását a nem részvény típusú 

pénzügyi eszközökre, így azokat csak a szabályozott piacra bevezetett részvények körében kell 

alkalmazni.  

A kereskedést követően (post-trade transparency), annak érdekében, hogy a piac 

transzparens legyen a szabályozott piacra bevezetett részvények tekintetében a multilaterális 

kereskedési rendszer működtetője, illetve a piacműködtető köteles közzé tenni a végrehajtott 

ügyletek során kialakult vételi és eladási árfolyamokat, az egyes árfolyamokon realizálódott ügyletek 

nagyságrendjét, valamint az egyes végrehajtott ügyletek időpontját. Az információkat a valós időhöz 

képest a lehető legkorábbi időpontban kell a nagyközönség számára elérhetővé tennie, ésszerű üzleti 

alapon, azaz nem ingyen, de mindenképpen reális áron.1441 Az adatokat összehasonlítható formában, 

a piaci szereplők számára nem diszkriminatív módon kell publikálni, összhangban a direktíva azon 

alapelvével, hogy a tisztességes verseny fenntartása érdekében biztosítani kell a piaci adatok 

összehasonlíthatóságát.  
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 MiFID 30. cikk (1), 45. cikk (1), E két körön túlmenően a befektetési vállalkozások is kötelesek az OTC 

piacon megkötött részvényügyletek – kizárólag a szabályozott piacra bevezetett részvények tekintetében – 

részleteinek utólagos közzétételére. 



A Bszt. az irányelvben foglaltakkal egyezően határozza meg a kereskedés előtti és utáni 

átláthatósági követelményeket az MTF működtetői, valamint a piacműködtetők számára.1442  

Az átláthatóság, valamint ezzel szoros összefüggésben a legkedvezőbb végrehajtás 

szabályainak irányelvi meghatározása, valamint európai szinten történő egységesítése fontos 

előrelépést jelent e jogterület speciális alanyai, a befektetők védelme körében. 

 

5. A MiFID felülvizsgálata és az átláthatóság 

 

Az irányelv által bevezetett rendelkezések szignifikáns változásokat hoztak a tőkepiac európai szintű 

szabályozásában. A direktíva hatályba lépésekor a jogalkotó még nem tudta felmérni, hogy egy ilyen 

radikális módosításokat tartalmazó szabályanyag milyen mértékű változást generál a piacon, és 

ahhoz a piaci szereplők mennyiben képesek (és hajlandók) alkalmazkodni. Ezért már az irányelv 

hatályba lépésekor leszögezték, hogy a direktíva felülvizsgálatára 2 év után sort kell keríteni.  

Ez a nagy volumenű változás szükségessé teszi, hogy az irányelv piacra gyakorolt hatásait a 

jogalkotó figyelemmel kísérje, hiszen a jogalkalmazásban felmerülő problémák, tapasztalatok 

megmutatják a jogalkotás jövőbeli irányát és tendenciáit. Egy folyamatosan, gyors ütemben változó 

jogterület esetében ugyanis a gyakorlat szinte minden esetben megelőzi a jogszabályalkotást, így a 

jogalkotónak nyomon kell követnie a piac által kialakított új jelenségeket, hogy az annak megfelelő 

jogi környezetet megteremtse.1443 A gyakorlati szereplők kutatásba való bevonásával tehát arra kell 

törekedni, hogy a jogalkotó minél hatékonyabb, rugalmasabb szabályokat tudjon megalkotni a MiFiD 

felülvizsgálata során. 

Az adatok közzététele, és az ügyletek kereskedés előtti és utáni átláthatósága körében is 

felmerültek alkalmazási problémák. Bizonyos szabályok kiterjesztő értelmezése – gondolunk itt 

például a kereskedés előtti átláthatóság alóli mentességekre – , rendelkezések rugalmas elvekként 

alkalmazása ugyanis az irányelv célkitűzéseinek teljes körű megvalósulását sodorta veszélybe. Ezért 

fordított különös figyelmet az Európai Bizottság, valamint a jogalkotási munkát technikai 

javaslatokkal segítő Committee of European Securities Regulators (CESR) az átláthatóság 

szabályanyagának felülvizsgálatára, illetve annak érvényesülését elősegítő eljárási szabályok 

megalkotására.  

Dolgozatunk megírása során ezért fókuszáltunk mi is erre a több kérdést felvető jogterületre, 

főként az e körben az irányelv hatályának több mint 3 éve alatt felmerült anomáliákra. Arra 
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törekedtünk, hogy a gyakorlatban kiütköző problémákat sorra véve, figyelemmel a piaci szereplők és 

a jogalkotó véleményére is, saját meglátásainkat foglaljuk össze és állást foglaljuk a felvetett 

kérdések kapcsán.     

 

III. A kereskedés átláthatósága 

 

A MiFiD, megalkotásával és hatályba lépésével előmozdította a versenyt a különböző kereskedési 

helyek között pán-európai szinten, egy többszereplős, versengő piaci modellt alakítva ki a pénzügyi 

eszközök kereskedése terén. Ezzel lehetőséget teremt a befektetők számára, hogy minél több 

alternatíva közül választhassanak arra vonatkozóan, hogy mely kereskedési helyen, illetve milyen 

típusú ügyleteket kötnek. A kereskedési helyek közötti verseny elősegíti a különböző fejlesztések 

alkalmazását is. Előnye továbbá, hogy az ügylet költségeit alacsonyan tartja, valamint megnöveli az 

árképzési folyamat hatékonyságát1444, tehát összességében olcsóbbá teszi a kereskedést, hiszen a 

versenyképesség megőrzése érdekében a kereskedés résztvevői az ügylet összköltségét a lehető 

legalacsonyabban igyekeznek tartani.1445 

A magas fokú átláthatóság nélkülözhetetlen, alapvető eleme ennek a rendszernek, annak 

érdekében, hogy a jogalkotó egyenlő részvételi lehetőséget biztosítson az egyes kereskedési 

helyeknek, hiszen az árképzési mechanizmust bizonyos részvények tekintetében a likviditás 

elaprózódottsága nem gyengíti, így emiatt a befektetőket sem éri kár.1446  

Azt azonban szükséges megjegyezni, hogy e versengő modell következménye a 

transzparencia információk szétaprózódása, amely egy nem hatékony európai tőkepiac képét vetíti 

elő. A befektetők sokkal több helyről kell, hogy a befektetési döntéseikhez szükséges információkat 

begyűjtsék, sőt éppen e fragmentáció miatt bizonyos információkat el sem érhetnek. E jelenség 

válaszreakciót igényel, amit az irányelvi rendelkezések felülvizsgálata során kell megadni.  

Az átláthatóság továbbá elősegíti a legkedvezőbb végrehajtásra (best execution) vonatkozó 

előírások alkalmazását is.1447 Az ügylet legjobb, legkedvezőbb feltételek mellett történő teljesítése 

során azonban nemcsak a részvények árát kell figyelembe venni, e körben releváns az ügylet 

költsége, a gyorsaság, illetve az elszámolások teljesítése1448, ez azonban nem része a kereskedés előtt 
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illetve azt követően közzéteendő információk körének, így e kívánalom nem teljesül teljes 

mértékben. 

A következő címekben a kereskedés átláthatóságát a szervezett kereskedési platformok, azaz 

a szabályozott piacok és az MTF-ek vonatkozásában tesszük vizsgálat tárgyává. 

 

1. A kereskedés előtti átláthatóság  

 

A MiFID a kereskedés előtti átláthatóság követelményét azzal a céllal vezette be, hogy a szélesebb 

befektetői közönség számára is biztosítsa az érvényes befektetési lehetőségekről szóló 

információkhoz való hozzáférést. A kereskedés előtti átláthatóság követelményét úgy alakították ki, 

hogy az képes legyen enyhíteni a piac illetve a likviditás felaprózódottságának potenciálisan káros 

hatásait, biztosítani tudja az egyenlő részvételi lehetőségeket az egyes kereskedési helyek számára, 

elősegítse az Európai-szintű árképzési folyamatok hatékonyságának növelését. A MiFID ugyanazokat 

a kereskedés előtti átláthatósági követelményeket támasztja mind a szabályozott piacokkal, mind 

pedig az MTF-ekkel szemben, (valamint a rendszeres internalizálókkal szemben is, a likvid 

részvényekre kötött ügyletek vonatkozásában).1449 

A MiFID azonban lehetőséget biztosít az illetékes hatóságok számára, hogy meghatározott 

esetekben a piaci modell vagy a megbízások típusa vagy nagyságrendje alapján mentesítsék a 

szabályozott piac vagy az MTF működtetőjét a kereskedés előtti átláthatóság körébe tartozó 

információk közzétételére vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.1450 A mentességek megadásakor 

az illetékes hatóságok ugyanazon szabályokat kötelesek alkalmazni a szabályozott piacok illetve MTF-

ek esetében is.1451 

Négy esetben adható felmentés a kereskedés előtti átláthatóság körébe tartozó információk 

közzététele alól: 

 a nagyméretű ügyletekkel kapcsolatban (large in scale) 

 referencia-árfolyam alkalmazása esetén (reference price systems) 

 előre letárgyalt ügylet esetén (systems, which formalise negotiated transactions) 

 olyan ügyletek számára, amelyeket közzétételükig egy megbízáskezelő rendszerben tárolnak  

(orders held in an order management facility) 

 

       Az irányelv megalkotói felismerték, hogy bizonyos körülmények között a kereskedés előtti 

átláthatóság teljesítésének követelménye alóli mentesítés szükséges és elengedhetetlen.  
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Azért látták szükségesnek e körülmények között mentesíteni a kereskedési helyeket az ügyeletek 

riportálása alól, mert vagy olyan nagymértékű hatást gyakorolnak a piacra, vagy pedig az átlagos 

nagyságrendhez képest olyan elenyésző jelentőségűek, illetve valamely paraméterükben az átlagos 

kereskedési folyamattól eltérőek, hogy a kereskedésről, és az egyes részvények kereskedésének 

alakulásáról kialakított reális képet eltorzítaná ezen adatok számbavétele. Továbbá az ügyletek 

teljesítése szempontjából, így a befektetők számára is előnyösebb, ha az információk közzétételére 

nem kerül sor. 

A mentességek felállítása azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy szükség van a nagyarányú 

átláthatóság biztosítására, és annak hangsúlyozására, hogy a kereskedési helyeken és máshol 

megjelenő likviditást nem lehet pusztán a közzétételi kötelezettségek szándékolatlan, előre meg nem 

fontolt következményének tekinteni.1452 Átláthatóságra tehát szükség van, a szabályok alapvető 

koncepciója működőképes, hiszen ennek és nem a véletlennek tulajdonítható a kereskedési helyeken 

megjelenő nagyarányú likviditás. 

A CESR kutatásai kimutatták, hogy Európában a szervezett nyilvános piacokon köttetett 

ügyletek több mint 90%-a megfelel a kereskedés előtti átláthatóság követelményeinek. Az adatok 

azonban azt mutatják, hogy a mentességek hatálya alatt kötött ügyletek száma évről-évre növekszik. 

Az is kimutatható, hogy leggyakrabban a nagyméretű ügyletekkel, valamint az előre letárgyalt 

ügyletekkel kapcsolatban hivatkoznak mentességre.1453 

 

1.1. Mentességek a kereskedés előtti átláthatóság követelménye alól 

 

A MiFID hatályba lépését követően a kereskedési platformok igénybe vették a kereskedés 

előtti átláthatóság alóli mentességeket, és sokan közülük több fejlesztési javaslatot fogalmaztak meg 

a mentességek szerkezetének átdolgozására vonatkozóan.  Akárhogyan is, megfogalmazódtak 

aggályok a tekintetben, hogy a jelenlegi, a MiFID által kidolgozott és életre hívott rendszer több 

területen sem működik kielégítően. A mentességek körében volt néhány értelmezési kérdés, amely 

gyakorlati nehézségeket okozott. A következetesség és a biztonság hiánya mind a kereskedési helyek, 

mind az ügyfeleik szerint veszélyezteti az egyes platformok számára biztosítandó egyenlő részvételi 

lehetőséget a kereskedésben. 

A CESR felismerte, hogy a mentességek alkalmazása nehézségekbe ütközik, ezért 2009 

áprilisában egyeztetést indított el, ahol az illetékes hatóságok benyújthatták előterjesztéseiket a 

mentességek alkalmazásával kapcsolatban, amelyek a CESR-on belül kerültek megtárgyalásra. Az 
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egyeztetés célja a felügyeleti tevékenység konvergenciájának elérése és a mentességek következetes 

alkalmazása volt.1454 

Lényegi vita a mentességek szerkezetével kapcsolatban alakult ki a jogalkotó és a piaci 

szereplők között. Így különösen néhány piaci résztvevő arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 

mentességekre vonatkozó szabályanyagot 2006-ban alkották meg, amely az akkori piaci helyzetnek 

megfelelt, de kevésbé alkalmazható a ma létező, versenynek és különféle innovációk alkalmazásának 

teret engedő piaci struktúrában, amelynek kialakulását éppen a MiFID megalkotása tette lehetővé. 

Tehát a piac egyes szereplői indokoltnak és szükségesnek tartják a mentességek 

alkalmazását, annak szélesebb befektetői csoportokra történő kiterjesztését annak érdekében, hogy 

a kereskedés dinamikusabbá, rugalmasabbá váljon, és minél nagyobb likviditást vonjon be a 

kereskedés körébe – kedvezve ezzel a nagyobb befektetők számára. Mások éppen ellenkezőleg, a 

mentességek lehető legszűkebb körben történő alkalmazása mellett teszik le voksukat azzal érvelve, 

hogy akkor lehet hatékony árképzési politikát folytatni, ha valamennyi megkötött ügylet, annak 

minden adatával együtt „kereskedés előtt átlátható”.1455 Álláspontunk szerint is határt kell szabni a 

mentességek alkalmazásának, azt ésszerű keretek közé kell szorítani. Nem kívánatos ugyanis, hogy a 

kivétel a főszabály rovására érvényesüljön, azaz a mentességek szélesebb körben kerüljenek 

alkalmazásra, mint a kereskedés előtti átláthatóságra vonatkozó irányelvi rendelkezések. Azt azonban 

mindenképpen le kell szögezni, hogy bizonyos körülmények között feltétlenül szükség van a 

mentességek fenntartására és alkalmazására. Úgy gondoljuk, hogy a direktíva által kidolgozott 

szabályozási szerkezet alapjában véve megfelelő, a részletszabályok módosítása viszont szükséges, 

amely reform útját és irányát az elmúlt 3 évben bekövetkezett piaci változásoknak kell megadni.  

A CESR mindezt összevetve kidolgozta a kereskedés előtti átláthatóság legmegfelelőbb 

rendszerét, amely megfelel a MiFID hatályba lépését követően kialakult piaci környezetnek. Ennek 

értelmében általános követelményként és főszabályként kell megőrizni, hogy a szervezett 

kereskedési platformokon (azaz a szabályozott piacokon és az MTF-eken) kötött valamennyi 

ügyletnek meg kell felelnie a kereskedés előtti átláthatóság kritériumainak. A főszabály alóli 

kivételként azonban továbbra is lehetőséget kell biztosítani a kereskedés előtti átláthatóság 

követelménye alóli mentesülésre, amennyiben meghatározott körülmények fennállnak. Mindezek 

mellett az „alapelveken nyugvó” megközelítés felől egyre inkább a „szabályokon nyugvó” 

megközelítés felé kell elmozdulni. A mentességi esetkörök pontos jogszabályi definíciója ugyanis 

jobban biztosítaná a piaci események, mozgások átláthatóságát a piac szereplői és az illetékes 

hatóságok számára, és lehetővé tenné a felügyeleti tevékenység folyamatos konvergenciáját az 
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Európai Értékpapír- és Piacfelügyelet (ESMA) keretein belül, tekintettel a mentességekre, és 

figyelembe véve a pénzügyi innovációt is.1456   

Továbbá a CESR indítványozta, hogy az Európai Bizottság rendszeres felülvizsgálati és 

jogalkotási hatáskört biztosítson az ESMA számára, hogy a kereskedés előtti átláthatóság alóli 

mentességek alkalmazásáról éves jelentéseket készíthessen, 1457  illetve kötelező technikai 

standardokat alakíthasson ki a mentességek szabályozására vonatkozóan, így biztosítva azok 

következetes értelmezését. Az ESMA továbbá technikai standardok megalkotásával a piaci 

fejlesztések kapcsán felmerült kérdésekre rövid időn belül reagálni tudna, amennyiben az szükséges, 

így a jogalkotás gyorsabban tudná lekövetni a változásokat.  

A következőkben a kereskedés előtti átláthatóság követelménye alóli mentességek egyes 

eseteit egyenként vesszük górcső alá. 

 

1.1.1. Az ügylet nagyságrendjére tekintettel adott mentesség  

 

Az ügylet nagyságrendjére tekintettel adott mentesség (továbbiakban: LIS) szabályait azzal a céllal 

emelte jogszabályi szintre a jogalkotó1458, hogy megóvja a nagy volumenű megbízásokat a piac káros 

hatásaitól. A MiFID megalkotói ugyanis felismerték, hogy amennyiben ezeket az ügyleteket kötelező 

a nagyközönség számára közzétenni, az megnöveli a végrehajtás költségeit.  

Az ügylet méretére vonatkozóan küszöbértékeket határoztak meg1459 

 

Átlagos napi 
forgalom (ÁNF) 

szerinti 
osztályok 

ÁNF<500 
000 

500 000           
≤ ÁNF<               

1 000 000 

1 000 000     
≤ÁNF <        
25 000 

000 

25 000 
000         ≤ 

ÁNF<      
50 000 

000 

ÁNF ≥     
50 000 

000 
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Szokásos piaci 
nagyságrendhez 

képest 
nagyméterűnek 

minősülő 
megbízások 
minimális 
mérete (€) 

50 000 100 000 250 000 400 000 500 000 

 

 Amennyiben a beérkező megbízás mérete ezt a küszöbértéket meghaladja, úgy azt a 

szabályozott piacok, illetve az MTF-ek nem kötelesek nyilvánosságra hozni. Öt küszöbértéket 

határoztak meg, mind az öt likviditási kategória számára, amelybe a részvények, azok előző naptári 

évi napi átlagos forgalma alapján kerülnek besorolásra.1460  

Az leszögezhető, hogy a kereskedés előtti átláthatóság követelménye alóli mentesülés az 

ügylet nagyságrendjére való tekintettel még mindig létjogosultsággal bír. Meg kell azonban vizsgálni, 

hogy a 2006-ban meghatározott küszöbértékeken mennyiben kell, illetve lehetséges változtatni. 

Sok kereskedési hely arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 2006-ban meghatározott 

határértékek és az átlagos megbízási nagyságrendek között túl nagy az eltérés, és ennek 

következtében a piaci résztvevők nem kapnak megfelelő védelmet a piaci hatásokkal szemben. A fő 

kérdés tehát az, hogy az ügylet nagyságrendjére tekintettel adott mentesség körében jelenleg 

meghatározott küszöbértékek megfelelő egyensúlyt tudnak-e teremteni az átláthatóság általános 

követelménye, illetve az abból eredő előnyök, valamint a káros piaci hatások elleni szükséges 

védelem között. 

A MiFID 2006-ban a leginkább likvid részvények esetében a nagyméretű ügylet határértékét 

500.000 €-ban határozta meg, egészen a legkevésbé likvid részvény esetében meghatározott 50.000 

€-ig haladva. (Összehasonlításképpen a London Stock Exchange-en a kereskedés átlagos 

nagyságrendje 2006-ban 22.266 €, 2008-ban 11.608 €, míg 2009-ben 9.923 € volt.)1461 A befektetések 

átlagos nagyságrendje tehát folyamatosan csökken, messze elmarad a 2006-ban kidolgozott 

értékektől.1462 Ezek a határértékek a jelenlegi rendszer keretei között arra buzdítják a befektetőket, 

hogy megbízásaikat a szabályozott piacok, illetve az MTF-ek megkerülésével hajtsák végre1463, ugyanis  

más kereskedési lehetőségek estében (pl. rendszeres internalizálók, árjegyzők, OTC kereskedés) 
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egyáltalán nincsenek, vagy nincsenek olyan szigorú szabályok a kereskedés előtti átláthatóság 

körében közzéteendő adatokkal kapcsolatban, mint a szabályozott piacok és az MTF-ek esetében. 

Eltekintve a rendszeres internalizáló likvid részvényekkel kapcsolatos kereskedés előtti közzétételi 

kötelezettségétől, amelyet árjegyzői tevékenysége keretében kell, hogy megtegyen, így az árjegyző 

egyben rendszeres internalizáló is. Azzal, hogy a befektetők a szabályozott piacokat, illetve az MTF-

eket megkerülik, alternatív módon biztosítják ügyleteik számára a mentességet. Ezen befektetők 

számára igen vonzó lehetőséget kínálnak továbbá az úgynevezett dark pool-ok1464 is.  

A piac több szereplője egyetért abban, hogy a jelenlegi küszöbértékek megváltoztatására 

lenne szükség. Néhányan gondolják úgy, hogy a jelenlegi beosztás megfelelő, azt fenn kellene tartani 

(a piac szereplőinek egy kis hányada úgy véli, hogy a határértékeket növelni kellene). Mások úgy 

tartják, hogy a jelenlegi beosztást meg kellene változtatni, a küszöbértékeket csökkenteni kellene. 

Egy részük 25 %-os csökkentést javasolt, míg többen jelentősebb (akár 75 %-os) redukciót is 

indítványoztak. A piac résztvevőitől eddig megszerzett adatok nem elégségesek a konkrét álláspont 

kialakításához ezen kérdésben. További kutatások, illetve tapasztalatokon alapuló adatok kellenek 

ahhoz, hogy a küszöbértékek megváltoztatásáról megfelelően állást lehessen foglalni. További 

becslések szükségesek ahhoz is, hogy meghatározzák a nagy befektetések által a mai piaci 

környezetben generált potenciális piaci hatásokat, összehasonlítva az elmúlt 3 vagy 4 év adataival. 

Ezen felmérésnek speciális paramétereken kell alapulnia, megbízható referencia periódus, és 

elfogadható megbízások piaci hatásának alapul vételével. A kereskedés, illetve az ügyletek 

méretének csökkenése önmagában azonban nem szolgáltat elégséges alapot arra, hogy a LIS 

küszöbértékeket megváltoztassák. A CESR felismerte azt is, hogy az említett ügyletméreteken kívül 

más tényezők is szerepet kaphatnak annak megállapításában, hogy a MiFID illetve annak végrehajtási 

rendelete által meghatározott határértékek megfelelő védelmet nyújtanak-e a nagy összegű 

megbízások számára. Az algoritmikus kereskedés fejlődése, valamint a lehetőség, hogy részvényekkel 

különféle platformokon kereskedjenek, olyan szempontok, amelyeket ennek megállapításánál 

figyelembe kell venni, hiszen ezek mind hatással vannak egy nagy összegű megbízás végrehajtására 

anélkül, hogy szükség szerint befolyásolnák annak piaci hatását.1465 

Álláspontunk szerint változtatásra van szükség e körben ahhoz, hogy az átláthatóság 

követelménye, valamint a mentességgel érintett ügyletek részére biztosított kedvezményből a 

megbízók számára fakadó előnyök közötti szándékolt egyensúlyt el lehessen érni, illetőleg azt fenn 

lehessen tartani. Ennek érdekében közelíteni kellene a küszöbértékeket a részvények körében 
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tapasztalható átlagos forgalom volumenéhez. Az átlagos forgalom mértékének meghatározásakor 

elsősorban az európai nagy tőzsdék, például a London Stock Exchange, illetve a Deutsche Börse, mint 

szabályozott piacok, valamint a jelentős MTF-ek, mint a Chi-X, Nasdaq OMX, BATS Europe 

kereskedési adatait kellene figyelembe venni ahhoz, hogy az egyes részvények, részvényfajták 

vonatkozásában megfelelő küszöbértékek meghatározására kerülhessen sor. 

Figyelembe kell továbbá venni a nemzeti piacok sajátosságait is a küszöbértékek 

meghatározásánál és a mentesség alkalmazásánál1466, szögezte le a CESR. Kérdésként merülhet fel 

azonban, hogy a nemzeti piacok karakterisztikáját milyen módon és mennyiben veszik figyelembe a 

szabályanyag kialakításánál. Egységes szabályanyagra van ugyanis szükség, amely egybecseng a MiFID 

megalkotásának céljával is. Ki kell tehát jelölni egy követendő irányvonalat, amelyet valamennyi 

tagállamnak alkalmaznia kell annak érdekében, hogy az egységes európai likvid piac kialakulhasson. 

Így véleményünk szerint nincs nagy mozgástere a tagállamoknak, hogy saját gazdasági, piaci képükre 

alakítsák a rendelkezéseket, illetve azok alkalmazását, hiszen akkor pont a MiFID hatályba lépését 

megelőző – tagállamonként a tőkepiacra vonatkozó eltérő szabályozás, – valamint a hatályba lépést 

követő, de a felülvizsgálatot megelőző – a rendelkezések rugalmas elvekként alkalmazása – 

állapothoz jutunk el ismét. Mindenesetre a jogalkotó nehéz feladat előtt áll a küszöbértékek 

megfelelő beállítását illetően. 

A fentieken túl a jogalkotó felülvizsgálati hatáskört kellene, hogy biztosítson az ESMA 

számára, hogy az folyamatosan figyelemmel kísérhesse a mentesség alkalmazását (ideértve annak 

időszakonkénti vizsgálatát is, hogy a küszöbértékek megfelelőek-e), és a jövőben, amennyiben 

szükséges, kötelező technikai sztenderdeket dolgozhasson ki, 1467  és annak megtartását 

ellenőrizhesse. 

Kérdés továbbá, hogy az ügylet nagyságrendjére tekintettel adott mentesség kiterjed-e 

azokra a nagy összegű ügyletekre, amelyeket teljes egészében nem hajtottak végre („csonka 

ügyletek”). Ez a speciális helyzet akkor merül fel, amikor az ügylet nagyságrendje kezdetben 

meghaladja a mentesség körében meghatározott küszöbértéket, amikor azonban részben 

végrehajtásra kerül, akkor „csonkká” válik, így az összege a releváns határérték alá csökken. 

A kérdésben eltérő nézetek alakultak ki, ezért szükséges a téma egységes megközelítése, így 

kívánatos lenne, hogy szabályozásra kerüljön magában a MiFID-ben is.   

A piac megkérdezett szereplőinek többsége úgy véli, hogy a nagyméretű ügyletekhez 

hasonlóan, a nem teljes egészében teljesedésbe ment ügyletekre is ki kellene terjeszteni a 

mentességet. Álláspontjuk szerint ugyanis ez a megoldás áll legközelebb a LIS mentesség céljához.  
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A CESR tagjainak egy része engedélyezte, hogy ezek a „csonka ügyletek” ugyanúgy LIS 

mentességben részesüljenek. E szerint a kereskedési helyek nem kell, hogy töröljék, vagy 

nyilvánosságra hozzák a részben teljesített nagy összegű ügyleteket, amelyek így a LIS határérték 

alatt maradnak.  

Mások úgy tartják, hogy a „csonka ügyleteknek” nyilvánosságra kell kerülniük, ugyanis a LIS 

mentesség célja, hogy mérsékelje a káros piaci hatásokat a nagy összegű ügyletek vonatkozásában, 

azonban az nem megalapozott, hogy a „csonka ügyletek” is élvezzék a LIS mentesség előnyeit, hiszen 

egy csonka ügylet nem vált ki ugyanolyan hatást, mint a nagy összegű megbízások. Egyesek azt is 

hangsúlyozták, hogy amennyiben lehetőség van arra, hogy a részben teljesített ügyletek, amelyek a 

LIS küszöbérték alatt maradnak, ne kerüljenek nyilvánosságra, az következetlenséget eredményezhet 

az ugyanakkora összegű új megbízásokkal szemben támasztott átláthatósági követelmények 

tekintetében. Sőt előfordulhat, hogy amennyiben a „csonka ügyletek” titkosak maradhatnak, az 

lehetőséget teremt a piaci résztvevőknek a LIS mentesség szabályainak kijátszására is.1468  

Az illetékes hatóságok többsége is osztja azt a véleményt, amely szerint azon nagy összegű 

megbízásokból fennmaradó csonka rész, amelyeket a megbízó a kereskedési helyhez a menetesség 

hatálya alatt nyújtott be, azonban később csak részben kerül teljesítésre, szükséges, hogy 

nyilvánosság elé kerüljön. Amennyiben nem így lenne, úgy az árképzés eltorzulna. A nyilvános 

kereskedési helyek esetében ugyanis az ugyanolyan méretű ügyleteket 

ugyanolyan módon kell kezelni, tekintet nélkül arra, hogy az egy részben teljesített, nagy összegű 

ügylet fennmaradó része, vagy sem. 

A hatóságok egy kis része azonban azon az állásponton van, hogy lehetővé kell tenni, hogy 

„csonka ügyletek” ne kerüljenek nyilvánosságra, azon az alapon, hogy ha nyilvánossá válnak, akkor 

egyszerűen törlésre kerülnek, vagy amennyiben közvetlenül a végrehajtás után megjelenik az ajánlati 

könyvben, akkor ténylegesen felfedheti a nagy összegű megbízás eredeti nagyságrendjét. 

Álláspontunk egyezik a többségi véleménnyel, miszerint ugyanúgy kell kezelni az azonos 

méretű ügyleteket, akár egy nagyméretű ügylet „megmaradt részéről” van szó, akár sem. Ezen 

ügyletek nem tartozhatnak a mentesség hatálya alá. Úgy gondoljuk, hogy a nyilvánosságra kerülésből 

eredő esetleges károkat a legteljesebb körű átláthatóságból eredő előnyök globálisan kompenzálni 

tudják. 

A kérdés ezek után az, hogyan kellene szabályozni a „csonka ügyleteket”. A LIS mentesség 

jelenlegi szerkezete tehát nagyon homályos a „csonka ügyletek” kezelésére vonatkozóan. Ezért 

kívánatos lenne, ha a felülvizsgált MiFID irányelv, illetve végrehajtási rendelete szövegében 

konkrétan rögzítésre kerülne, hogy a mentesség hatálya kiterjed-e a „csonka ügyletekre”, vagy sem.  
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Még általánosabban, a MiFID felülvizsgálata során azt is tisztázni kellene, hogy mi az alapvető 

célja a LIS mentességnek, eltekintve a nagy összegű megbízások piacra gyakorolt túlzott hatásainak 

elkerülésétől. Különböző nézetek láttak napvilágot, így a MiFID felülvizsgálata során érdemes lenne 

egy hivatalos, konkrét álláspontot kialakítani e témakörben. 1469  Miután pedig magának a 

mentességnek az alapvető, és legfőbb célja tisztázásra került, sor kerülhet annak eldöntésére, hogy a 

mentesség szabályai alkalmazhatóak legyenek-e a részben teljesedésbe ment, eredetileg nagy 

összegű megbízásnak számító ügyletekre. 

 

1.1.2 A referencia-árfolyamon kötött ügyletekre vonatkozó mentesség 

 

A referencia-árfolyamon alapuló mentesség olyan rendszerek számára lett kialakítva, amelyek a 

keresletet és a kínálatot nem egyedi árképzés alapján, hanem egy fix referencia-árfolyamon 

kapcsolják össze. A referencia árfolyam nyilvános és a piaci szereplők által általánosan elfogadott.1470 

(Ez a referencia-árfolyam lehet a nyitáskor, vagy a záráskor jegyzett árfolyam, vagy egy olyan 

referencia-árfolyam, amelyet az adott kereskedési nap során egy másik kereskedési helyen 

jegyeztek). 1471 

Referencia-árfolyamon alapuló rendszerek néhány tagállamban már a MiFID implementálása 

előtt is működtek, de szűkebb körben. A MiFID hatályba lépését követően a referencia-árfolyam 

alkalmazása kiterjedt, a kereslet kevésbé likvid részvényekből történő kielégítésétől a piac leginkább 

likvid részén történő kereskedésig, részben oly módon, hogy egy kereskedési hely árfolyamát kínálják 

referencia-árfolyamként, részben pedig különböző kereskedési helyek árfolyamait ajánlva. 

Kutatások azt támasztják alá, hogy azon ügyletek száma, amelyeket e mentesség égisze alatt 

hajtottak végre jelenleg alacsonyabb, mint azon ügyletek száma, amelyek esetében a LIS 

mentességet alkalmazzák, illetőleg amelyek előre letárgyalt ügyleteket formalizálnak, és ennélfogva 

mentesülnek a kereskedés előtti átláthatóság követelménye alól. Jelenleg csupán négy tagállam 

adott mentesítést valamely szabályozott piaca és/vagy MTF-e részére a referencia-árfolyamon 

alapuló mentesség alkalmazására, a szervezett kereskedési rendszereken e mentesség alkalmazása 

elég csekély. A MiFID hatályba lépését követően alkalmazása valamelyest emelkedett, azonban a 

szabályozott piacokon és MTF-eken végrehajtott ügyleteknek még mindig elenyésző részét teszi ki. 

A referencia-árfolyamon alapuló rendszerek népszerűsége növekszik, különösen az újonnan 

piacra lépő MTF-ek nyújtják e szolgáltatást, de nem kizárólagosan. Néhányuknak ez az egyetlen 

kereskedési-modellje. Mindamellett a piaci fejlesztések már túlhaladták a CESR korábbi technikai 
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javaslatában közölt megfigyeléseit, amelyet 2005 áprilisában terjesztett az Európai Bizottság elé. Az, 

hogy az ügyleteket ezek a rendszerek nem hozzák nyilvánosságra, már nem elsősorban annak az 

aggodalomnak a következménye, hogy az ügyletek publikációja, főként a kevésbé likvid 

részvényekben, amelyek esetében a rendszert a leggyakrabban alkalmazzák, esetleg ösztönözné a 

folyamatos piac manipulálását azelőtt, hogy a referencia-árfolyam rögzítésre kerülne.1472 Ez azt 

jelenti, hogy nem elsősorban azért nem hozzák nyilvánosságra az ügyleteket, mert attól tartanak, 

hogy különféle megbízások benyújtásával hatást gyakorolnának a kereskedésre valamely 

részvényosztályban a referencia-árfolyam rögzítése előtt, és ezáltal befolyásolnák a kialakuló 

referencia-árfolyamot. 

Néhányan aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban is, hogy a referencia-árfolyamon 

alapuló rendszereket azért alkalmazzák, hogy kisméretű megbízásokat teljesítsenek, amely pedig 

nem áll összhangban a mentességek általános céljával, mégpedig, hogy a piaci hatásokkal szemben 

védelmet nyújtsanak. Másfelől azonban a piaci szereplők egy része úgy tartja, hogy a referencia-

árfolyam alkalmazásán alapuló mentesség túlzottan korlátozó, kis teret enged a piaci fejlesztéseknek, 

valamint az innovációnak. Úgy vélik, rugalmasabb szabályozásra lenne szükség, amely több 

lehetőséget biztosít az ügyletek végrehajtására, a (látható) piac egészén.1473 

A felülvizsgálat során tehát kérdéses, hogy a referencia-árfolyamon alapuló mentesség 

alkalmazása körében szükséges-e bevezetni minimum küszöbértéket, amelyet minimálisan el kell 

érnie az ügylet nagyságának ahhoz, hogy e mentességi szabály alkalmazható legyen rá. 

A piac szinte egyöntetű véleménye, hogy a referencia-árfolyamon alapuló mentességre 

vonatkozó szabályokat hatályban kell tartani a felülvizsgálatot követően. A többség azonban a 

küszöbértékek bevezetése ellen volt. Vezérérvük szerint e mentesség fő célja, (ellentétben például a 

LIS mentesség szabályaival) nem a benyújtott megbízások megóvása a piac káros hatásaitól, hanem 

az, hogy lehetővé tegye a „passzív árképzést”. Azt is megjegyezték, hogy a minimum küszöbértékek 

bevezetése a továbbiakban nem tenné lehetővé, hogy a kis, „gyermek” ügyletek a referencia-

árfolyam alkalmazásán alapuló rendszerben kerüljenek végrehajtásra. Amennyiben ezeket a kis 

megbízásokat visszatereljük a nyilvános útra, úgy megnövekedett végrehajtási költségekkel kell 

számolnunk, valamint annak a veszélye is fennáll, hogy ezeket az ügyleteket egyáltalán nem 

szervezett kereskedési helyeken keresztül teljesítik. A referencia-árfolyamon alapuló rendszer 

továbbá lehetőséget biztosít a piaci szereplőknek, hogy minimális végrehajtási-nagyságrendet 

határozzanak meg a megbízások számára. 

Többek támogatták a küszöbértékek bevezetését, az árképzés védelme érdekében, valamint 

azért, hogy megőrizzék a mentességek eredeti célját, és elkerüljék, hogy a kereskedés előtt átlátható 
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kereskedési helyek között a tranzakciók „szabadon vágtázzanak” a speciális árképzés alapján. Ebben 

néhány CESR tag is egyet ért, főleg a mentesség alkalmazásának a növekedése miatt. Néhányan 

minimum küszöbértékek bevezetését is javasolták.1474   

Egyesek a referencia-árfolyam alkalmazásán alapuló mentesség még rugalmasabb 

alkalmazása mellett tették le a voksukat, azzal, hogy az árrésen belüli mozgás bármerre lehetséges 

legyen (ellentétben azzal, hogy csak középértéken, vagy a legjobb keresleti vagy legjobb kínálati 

ajánlat irányában). Mások szerint az elmozdulás csak a középpont felé történhet, míg egyikük úgy 

tartja, hogy semmilyen végrehajtás nem mehet végbe egy nem nyilvános rendszeren olyan áron, 

amelyet nyilvános piacon már közzétettek. Továbbá állítja, hogy a korlátot a nem nyilvános 

kereskedés mértékében kellene meghatározni olyan instrumentumok esetében, amelyek bármely 

kereskedési helyen megtalálhatók. 

A CESR álláspontja szerint azoknak a kereskedési helyeknek, amelyek a referencia-árfolyamon 

alapuló mentességet alkalmazzák, az ügyleteket bruttó áron kell teljesíteniük, és nem építhetnek az 

árba beágyazott díjakat, költségeket. Ennek célja, hogy biztosítsa, hogy a kereskedési jelentésekben 

megjelenő árak összhangban legyenek a kereskedési helyek megállapított árképzési módszereivel. 

Továbbá monitoring hatáskört kellene biztosítani az ESMA részére, hogy folyamatosan ellenőrizhesse 

a mentességre vonatkozó szabályok alkalmazását. Az ellenőrzés keretében az ESMA időszaki 

felülvizsgálatokat készíthetne, amelyben figyelemmel lenne az árképzési módszerekre, valamint, 

hogy szükséges-e meghatározni azt a minimális, vagy maximális ügyletméretet, amely a mentesség 

hatálya alatt teljesíthető. Mindemellett kötelező technikai sztenderdeket is meghatározhatna a 

témával kapcsolatban a jövőre vonatkozóan, amennyiben ez szükséges. A CESR néhány tagja szerint a 

Bizottságnak érdemes fontolóra venni, hogy a felülvizsgálat eredményeképpen egy minimum 

megbízási összeget a szabályanyagba foglaljon, és csak a mérték beállítását bízza az ESMA technikai 

szabályaira.1475  

Mindemellett mi úgy véljük, figyelemmel a mentességek bevezetésének általános céljaira is, 

hogy nincs szükség minimum küszöbértékek bevezetésére e rendelkezés körében. A referencia-

árfolyamon alapuló mentességek alkalmazása ugyanis a kisösszegű megbízások végrehajtása körében 

kerül a legtöbbször alkalmazásra, így ha a nyilvánosságra hozatal folyományaként megnőnek a 

végrehajtás költségei, az a kisméretű ügyletek körében a megbízó számára jelentős problémát 

jelenthet. Ennek következtében ezek a kisméretű ügyletek eltolódnak a kevéssé szervezett 

kereskedési helyek irányába, és ott kerülnek végrehajtásra. Ez esetben továbbá a dark poolok szintén 

                                                           
1474

  2000 eurótól, egészen a LIS mentesség küszöbértékének 80%-ig terjedő összeg felmerült, CESR Technical 

Advice 14. 
1475

   CESR Technical Advice 14. 



relevanciával bírhatnak. Így véleményünk szerint sem konkrét küszöbértékek irányelvbe iktatása, sem 

pedig egy keretszabály meghatározása nem vezetne e körben a kívánt eredményre. 

 

1.1.3. Előre letárgyalt ügyletre tekintettel adott mentesség 

 

A mentesség alkalmazására a felhatalmazást, illetve előre letárgyalt ügylet értelmezését az 

1278/2006/EK rendelet adja meg.1476 

Az előre letárgyalt ügyletre tekintettel adott mentesség a kereskedés előtti átláthatóság 

követelménye alól olyan ügyletek számára biztosít kivételt, amelyek a szabályozott piacok, illetve az 

MTF-ek más tagjai számára nem hozzáférhetők, azt már előre letárgyalták. Az alapvető értelme 

ennek a mentességnek – sok egyéb mellett –, hogy lehetővé tegye a közvetítők számára, hogy 

ügyfeleik részére a legkedvezőbb végrehajtást érjék el azokban az esetekben, amikor nem szolgálná 

az ügyfél érdekét a megbízás az ajánlati könyvbe történő bevezetése, mert jobb minőségű 

végrehajtás érhető el az ajánlati könyvön1477 kívül. Az előre letárgyalt ügyletre tekintettel adott 

mentesség alkalmazható akkor is, amikor egy ügyletet nem lehetséges a központi kereskedési 

mechanizmuson keresztül megkötni, például ahol az ajánlati könyv meghatároz egy minimális 

ügyletméret, csak kerek összegre lehet kereskedni, vagy egyéb alapvető feltételt támaszt vele 

szemben, mint például, hogy bizonyos típusú ügyletek nem találkozhatnak. Előre letárgyalt 

ügyletekre vonatkozó szabályokat tradicionálisan a legfontosabb ügyletekre is alkalmazták, 

amelyekre a adott pillanatban meglévő piaci ártól eltérő feltételek vonatkoznak – ahogyan azt a 18. 

cikk (1) bekezdés b.) pontjának második fordulatában is olvashatjuk, mint például a portfolió 

ügyletekre.1478       

Az előre letárgyalt ügyleteket a MiFID hatályba lépése előtt is több tagállamban alkalmazták. 

Az irányelv hatályba lépését követően különösen a szabályozott piacok applikálják.1479 

Az előre letárgyalt ügyletek tekintetében adott mentesség jelenlegi szabályozása megfelel a 

MiFID által nagymértékben megváltoztatott piaci környezetnek, annak megváltoztatására nincs 

szükség, azonban néhány szabály további tisztázása esetleg szükséges lenne. Ilyen például az, amikor 

egy kereskedési hely két különböző kereskedés utáni átláthatósággal kapcsolatos szolgáltatást kínál, 

egyet az előre letárgyalt ügyletek számára, amely a kereskedési hely szabálykönyve szerint alakul, 

                                                           
1476

  1287/2006/EK rendelet 18. és 19. cikk 
1477

 Ajánlati könyv: árjegyzési kereskedésben az ajánlatok nyilvántartására, és összepárosítására szolgáló 

elektronikus nyilvántartás, melyet az árjegyző kezel. http://www.tozsdeiskola.hu/faq_gyik/gyakran-ismetelt-

kerdesek/faq_gyik_almenu/tozsde-kifejezesek-faq/faq_url/ajanlati-konyv.html letöltés ideje: 2010. 10. 07. 
1478

   CESR Technical Advice 14. 

      1287/2006/EK rendelet 1. cikk 6. 
1479

   2008-ban  az európai szabályozott piacokon és MTF-eken megkötött ügyletek 3,2%-a ezen mentesség 

hatálya alá tartozott. Ez az érték 2009-ben átlagosan 4,2%-ra növekedett. Forrás: CESR Technical Advice 14 

http://www.tozsdeiskola.hu/faq_gyik/gyakran-ismetelt-kerdesek/faq_gyik_almenu/tozsde-kifejezesek-faq/faq_url/ajanlati-konyv.html
http://www.tozsdeiskola.hu/faq_gyik/gyakran-ismetelt-kerdesek/faq_gyik_almenu/tozsde-kifejezesek-faq/faq_url/ajanlati-konyv.html


valamint egy másikat, amely egy egyszerű közzétételi tevékenység az OTC ügyletek részére. A piaci 

résztvevők számára fontos azt tudni, hogy mely módszert alkalmazták.  

Néhány piaci résztvevő állítja, hogy az előre letárgyalt ügyletek alapján adott mentesség 

szabályai hátrányosan megkülönböztetik azokat a kereskedési helyeket, amelyeknek vagy nincs 

nyilvános ajánlati könyvük, vagy nem kínálnak folyamatos kereskedést. 

Ezen szabályok tisztázása a jogalkotó feladata lesz a közeljövőben, a MiFID felülvizsgálata 

keretében.  

A CESR továbbá javaslatot tett az európai bizottság számára, hogy az ESMA számára 

biztosítson ellenőrzési hatáskört e mentesség vonatkozásában is. Ennek értelmében az ESMA 

folyamatosan vizsgálhatná a mentesség körében megkötött ügyleteket, továbbá jogában állna 

kötelező technikai előírások meghatározása, amennyiben erre a jövőben szükség lenne, amely 

álláspontunk szerint az egységes alkalmazás szempontjából kívánatos lenne.1480 

 

1.1.4. Megbízáskezelő rendszerek alapján nyújtott mentesség 

 

Azon ügyletek számára biztosít mentességet az irányelv és végrehajtási rendelete a kereskedés előtti 

átláthatóság követelménye alól, amelyeket egy megbízáskezelő rendszerben tárolnak addig, míg azok 

nem kerülnek be az ajánlati könyvbe és a rájuk vonatkozó adatokat a piac számára nem teszik 

közzé.1481 (E körben például az iceberg orderek minősülnek ilyen megbízásnak.) A mentesség indoka, 

hogy a szabályozott piacok és az MTF-ek által működtetett megbízáskezelő rendszerek segítik a 

közvetítőket, valamint azok ügyfeleit a megbízások leghatékonyabb végrehajtásában. A CESR 

álláspontja szerint, – amelyet a Bizottság számára kifejezésre juttatott már a MiFID végrehajtási 

rendelkezéseinek megfogalmazása során – e szolgáltatás lehetőségét kizárólag a szabályozott piacok 

és az MTF-ek számára kellene diszkrécióként meghagyni. A végrehajtási rendeletben a szabály ennek 

figyelembevételével került megfogalmazásra. 

Néhány kereskedési platform szerint a mentesség túlzottan megszorító, nem enged teret az 

innovációnak, valamint magakadályozza, hogy ugyanazokat az ügylet-típusokat és funkciókat 

biztosítsák, mint a befektetési vállalkozások. Ezzel pedig nem biztosítják a piacon való egyenlő 

részvétel lehetőségét.   

Ez válaszlépés lehet a befektetési vállalkozások és a szabályozott piacok, valamint MTF-ek 

közötti nem egyenlő részvételi lehetőségekkel kapcsolatosan felmerült aggodalmakra, ha a 

befektetési vállalkozások számára „magasabb színvonalú” közzétételi követelményeket határoznak 

meg. Ennek értelmében valamennyi megbízást, amelyet a befektetési vállalkozások egy szabályozott 
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piacra, vagy MTF-re továbbítanának, nyilvánosságra kellene hozni. Többek között ez arra az 

eredményre vezetne, hogy a befektetési vállalkozások számára nem tenné lehetővé, hogy a piaci 

vagy egyéb megbízásokat azonnal, nagy számban benyújtsák.  

A másik megoldás a „színvonal csökkentés” lenne. Ebben az esetben a szabályozott piacok és 

az MTF-ek számára lehetőséget biztosítanának arra, hogy ugyanazokat a funkciókat biztosíthassák a 

megbízáskezelő rendszerükkel, amelyet a befektetési vállalkozások kínálnak. Ezzel arra biztosítanának 

lehetőséget, hogy a tisztán „sötét ügyleteket” (mind ár, mind pedig méret vonatkozásában), a 

szabályozott piacon, illetve az MTF-ek is lebonyolíthassák. Ezek az ajánlati könyvben soha nem 

jelennének meg, valamint a piac résztvevői számára sem lennének láthatóak a végrehajtás előtt. 

A piac legtöbb résztvevője elégedett a mentesség jelenlegi alkalmazásával, és nem tesznek 

speciális javaslatokat a módosításokat illetően. Többen azonban megismételték az aggodalmaikat a 

mentesség megszorító alkalmazásával, és a szabályozott piac és a MTF-ek, valamint a befektetési 

vállalkozások által üzemeltetett megbízáskezelő rendszerek egyenlőtlen piaci részesedésével 

kapcsolatban.  

A CESR álláspontja szerint, amellyel mi is egyetértünk, a szabályozott piacok, valamint az 

MTF-ek által bonyolított ügyletek eltérnek a befektetési vállalkozások által folytatott tevékenységtől. 

Ennél fogva kevés alapja van, hogy azt javasolják, hogy a szabályozott piacok és az MTF-ek ugyanazon 

szabályok szerint működjenek, mint a broker-dealerek, és hogy a mentesség szabályait a mentesség 

alkalmazása során az egyenlő részvételi lehetőségek megvalósulásával kapcsolatosan felmerült 

aggodalmak szerint módosítsák. Véleményünk szerint sem célszerű a mentesség pusztán ezen 

aggályok alapján történő módosítása, tekintettel arra, hogy a szabályozott piacok, valamint az MTF-

ek szervezeti, működési sajátosságaikból kifolyólag eltérnek a broker-dealerektől, ennélfogva 

fogalmilag lehetetlen, hogy azonos szabályok vonatkozzanak rájuk. 

A mentességnek van létjogosultsága, viszont fontolóra kell venni a részletszabályok további 

kidolgozását, tisztázását. Továbbá e mentesség vonatkozásában is ellenőrzési hatáskört kellene 

biztosítani az ESMA számára, továbbá lehetővé kellene tenni technikai szabályok megalkotását, 

amennyiben az e körben szükséges.1482 

 

1.2. Indications of interest, azaz IOI 

 

A piac változásával párhuzamosan a 21. században a technika is rohamos fejlődésnek indult. Az 

elektronikus kommunikáció térhódítását még inkább elősegítette a MiFID hatályba lépése, amely 

olyan körülményeket teremtett, amelyek között az elektronikus kommunikáció eszközei még 
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szélesebb körben váltak alkalmazhatóvá. A technika rohamos fejlődése felügyeleti tevékenység 

ellátását megnehezíti. E területen az egyik gyakran alkalmazott eszköz az Indication of interest, azaz 

az IOI. 

Az IOI elnevezést egy olyan üzenet megjelölésére használják, amelyet a befektetési 

vállalkozások váltanak egymás között, annak érdekében, hogy továbbítsák egymásnak az elérhető 

kereskedési érdeklődéssel kapcsolatos információkat. Az IOI-t a dark pool-ok is használják, hogy 

minél több megbízást vonzzanak a rendszerükbe, valamint maximalizálják a kereskedési 

lehetőségeket, azáltal, hogy lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az ellenkező oldalt is 

megismerjék. Az IOI-ben küldött információ tartalmazhatja az értékpapír szimbólumát, a kereskedési 

érdeklődés oldalát (eladási vagy vételi), az árat, illetve a mértéket.1483 

A MiFID a kereskedés előtti átláthatóságot, mint egy mindenen átívelő alapelvet fogalmazza 

meg a szabályozott piacok és az MTF-ek számára. Nem tisztázott, hogy ebben a rendszerben hol 

helyezkedik el az IOI. Mi több, a MiFID megköveteli a szabályozott piacoktól, valamint az MTF-ektől, 

hogy kötelező szabályokat alkalmazzanak a szabályszerű, és pártatlan kereskedés érdekében. Nem 

diszkrecionális joguk, hogy meghatározzák a szabályos és pártatlan kereskedés, és az ellenőrzés 

szabályait. Ha az IOI-t arra használják, hogy a piaci szereplők egy válogatott csoportjának 

meghatározott információkat biztosítsanak, előnyben részesítve őket másokkal szemben, az a MiFID 

célkitűzéseivel, és tételes szabályaival összeegyeztethetetlen lehet.  

A piac szereplői éles különbséget tettek aközött, amikor egy OTC-n keresztül bonyolított, 

kétoldalú ügylet esetén, és mikor egy szervezett kereskedési rendszerben kerül alkalmazásra az IOI. 

Azt leszögezték, hogy az elektronikus kommunikációt (ide értve a IOI-t is) széles körben alkalmazzák, 

hogy információkat küldjenek az elérhető kereskedési érdeklődésről a kiválasztott partnernek, hogy 

nagyméretű ügyletek esetében a szemben álló oldalt feltérképezhessék. Ez a megoldás a MiFID 

hatályba lépése előtt is létezett.  

Általában megállapítható, hogy a szabályozott piacok, illetve az MTF-ek nem gyakran kínálnak 

IOI szolgáltatást. A piaci szereplők többsége egyet ért abban, hogy az IOI-t a kereskedés előtti 

átláthatóság szabályaival összhangban kell alkalmazni, ami e szabályozás alá tartozik. Csak nagyon 

kevesen gondolják úgy, hogy fennállhatnak olyan körülmények, amelyek esetén egy kiválasztott 

csoport részére, szabályozott piac, vagy MTF válogatott információkat biztosíthat anélkül, hogy arra 

vonatkozna a kereskedés előtti átláthatóság követelménye.  

Egyetértünk a CESR azon álláspontjával, hogy a MiFID-et módosítani kell. Tisztázni, hogy azon 

elküldött IOI-kra, melyek a keresleti vagy kínálati oldalt, a méretet és az árat, tehát valamennyi 

szükséges szimbólumot tartalmazzák, és ügyletkötés céljából küldték – amely nagyon fontos 
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kritériuma annak, hogy az üzenet megbízásnak legyen tekinthető –, megbízásnak kell tekinteni, és 

alkalmazni kell a kereskedés előtti átláthatóság szabályait. Ennek részeként, azt is tisztázni kell, hogy 

ezek az IOI-k nem használhatók egy kereskedési rendszeren belül, úgy, hogy az azt alkotó információk 

közvetlen partnerek számára láthatók legyenek anélkül, hogy azt nyilvánosságra hoznák. Arra nincs 

lehetőség, hogy a kereskedési rendszerek eltérő módon kezeljék közvetlen partnereiket és a 

nyilvánosságot.1484 

 

2. Kereskedés utáni átláthatóság 

 

A MiFID kereskedés utáni átláthatóságra vonatkozó szabályait alkalmazni kell a szabályozott piacokra, 

az MTF-ekre, és a befektetési vállalkozásokra. 1485 

A szabályozás célja, hogy elősegítse és biztosítsa a teljes árképzési folyamat hatékonyságát, 

valamint közrejátsszon a legkedvezőbb végrehajtás szabályainak megfelelő működésében, továbbá 

csökkentse a piac fragmentálódásának lehetséges káros hatásait. E körben közzétett információkat – 

főként a vevői-oldalon álló vállalkozások – arra használják, hogy elemezzék a tranzakció-árakat, 

valamint értékeljék a portfoliókat. 

A MiFID kiterjesztette a kereskedés utáni átláthatóság követelményét Európa szerte, 

különösen annak megkövetelésével, hogy az OTC kereskedés is legyen átlátható – pótlólagos terhet 

róva ezzel a befektetési vállalkozásokra. A közzétételt megtehetik saját mechanizmusuk útján, de 

szabályozott piacon keresztül is. 

 Míg néhány tagállamban a MiFID a kereskedés utáni átláthatóság egy magasabb szintjét 

vezette be, addig más tagállamokban, azáltal, hogy a MiFID halasztott közzétételi rendszere hosszabb 

késést tett lehetővé, mint az a MiFID hatálybalépése előtt megengedett, az átláthatóság csökkent. 

A piac több szereplője aggodalmát fejezte ki a kereskedés utáni átláthatóság kapcsán 

közzétett információk fragmentálódásával kapcsolatban. A kereskedési átláthatóság kapcsán 

közzétett információk minősége, a közzététel ideje, és a kereskedés utáni átláthatóság körében 

közzétett adatok konszolidációja kapcsán1486 felmerülő akadályokkal szemben fogalmazták meg 

kétségeiket az érintettek. 1487  

 

2.1. A kereskedés utáni átláthatóság körében közzétett adatok minősége 
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A CESR egy 3. szintű útmutatót adott ki 2007 februárjában, és javaslatot tett a piac átláthatóságával 

kapcsolatos adatok közzétételével és konszolidációjával kapcsolatban.1488 Ennek célja, hogy lehetővé 

tegye a MiFID transzparencia követelményeinek megértését, és iránymutatást adjon az átláthatósági 

információk fragmentálódásának lehetséges káros hatásai elleni fellépéshez, a MiFID hatálybalépését 

követően. 

Mindemellett a piac sok szereplője, köztük olyanok is, akik a MiFID hatályba lépése előtt OTC 

kereskedés átláthatósági rendszerének alanyai, megjegyezték, hogy az átláthatósági adatok 

minősége jelentősen megromlott 2007 novembere óta, azaz a MiFID hatályba lépését követően. Ezek 

a problémák főként azokkal a jogrendszerekkel kapcsolatban merültek fel, ahol az összes 

részvénypiaci átláthatósági információt korábban a fő szabályozott piac publikálta. E 

jogrendszerekben a szabályozott piac nemcsak konszolidálta a részvény adatokat, de ellenőrizte azok 

minőségét, valamint közbenső intézkedéseket is tett. 

A piaci adatforgalmazók szerint a befektetési vállalkozások nem mindig teszik meg a 

megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a részvény-kereskedési adatok 

pontosak és megbízhatóak legyenek, amely az OTC piacról megtévesztő képet alakít ki. A 

szabályozott piacok, és az MTF-ek magas minőségű adatokat tesznek közzé a kereskedés utáni 

átláthatóság körében.1489  

A megfelelő minőségű információ szükségessége és fontossága nyilvánvaló, és a minőségi 

romlás, amely a MiFID hatályba lépését követte, aggasztónak tűnik. A CESR felismerte azt, hogy nem 

létezik csupán egyetlen megoldás a közzétett információk minőségének javítására, és hogy a 

felmerülő problémák különböző témakörökre vonatkoznak, az adatokra előírt publikálási 

kötelezettség nem egyértelmű szabályaitól a MiFID által a vállalkozások számára előírt 

kötelezettségek elégtelen teljesítéséig. 

A piaci résztvevők közel egyhangú támogatásukat fejezték ki, és mindannyian egyetértenek 

abban, hogy a kereskedés után közzétett információk minősége létfontosságú, és egy koordinált 

szabályozási és kereskedelmi megközelítés szükséges, hogy biztosítsák a kereskedés utáni 

átláthatóság érdekében közzétett információk magas minőségét.  

A kereskedést követően közzétett információk minőségével kapcsolatosan felmerült 

aggodalmakra reagálva, a CESR is azon a véleményen van, hogy mind a MiFID-et, mind pedig annak a 

végrehajtására vonatkozó rendeletet módosítani kellene, az alábbiak szerint: 

-  sztenderdeket kellene az irányelvbe, valamint a végrehajtási rendeletbe iktatni kereskedés 

utáni átláthatóság körében közzétett adatok tisztaságának, összehasonlíthatóságának, és 

megbízhatóságának javítása érdekében. Ez különböző kérdésköröket fedne le, mint az ügylet 
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típusait jelölő kódok meghatározása, a hibás kereskedés utáni jelentések kijavításának 

folyamatát; továbbá 

- a feltételek nagyobb mértékű áttekinthetőségét kellene biztosítani annak meghatározásával, 

i) hogy mi alkotja az egyszerű tranzakciót a kereskedés utáni átláthatóság céljai 

szempontjából, és ii) mely befektetési vállalkozás kell, hogy az OTC ügyletekhez kapcsolódó 

információkat nyilvánosságra hozza. 

Az ESMA számára e körben, hatáskört kell biztosítani a MiFID-ben, hogy kötelező technikai 

sztenderdeket állapítson meg, amelyek a kereskedés után közzétett információk minőségére 

vonatkoznak. Ez lehetővé tenné az ESMA számára, hogy az adatok minőségével kapcsolatban 

felmerülő problémákkal megbirkózzon, és biztosítsa, hogy a kereskedés után közzétett adatok magas 

minőségűek legyenek és folyamatosan azok is maradjanak.1490  Álláspontunk szerint az információk 

minőségére vonatkozó sztenderdek jogszabályba iktatása jó elgondolás, és mindenképpen a 

kereskedés utáni átláthatóság követelményeinek teljesebb körű érvényesülését segíti elő, valamint 

hozzájárul a tisztességes verseny megavalósulásához azáltal, hogy befektetők valamennyi 

kereskedési helyről azonos, megfelelő minőségű információhoz juthatnak hozzá, ésszerű üzleti 

alapon. A szabályok tisztázása pedig következetes jogalkalmazást és egységes joggyakorlatot tesz 

lehetővé e körben. Az ESMA számára biztosított hatáskör pedig gyorsabb jogalkalmazói reakciót tesz 

lehetővé a szabályanyag kapcsán felmerülő kérdések megválaszolására. 

 

2.2. A kereskedés után közzétett információk közlésének ideje 

 

A MiFID megköveteli, hogy a tranzakciót a valós időhöz képest a lehető legkorábban hozza 

nyilvánosságra a kereskedési hely, de nem később, mint a kereskedési időt követő három perc.1491 

Valójában ez a három perces időtartam csak kivételes körülmények között használható ki teljes 

egészében, ha az alkalmazható rendszer nem teszi lehetővé, hogy az információt rövidebb idő alatt 

közzé tegye a szolgáltató. A MiFID végrehajtási rendelete a preambulumában meg is fogalmazza ezt a 

kivételes jelleget. 1492  A MiFID piacra gyakorolt hatásának vizsgálata során felmerült, hogy a 

kereskedést követően közzétett információk minőségét negatívan befolyásolja néhány befektetési 

vállalkozás azon gyakorlata, hogy rutinszerűen kihasználják a kivételként rendelkezésre álló három 

perces időtartamot, hogy nyilvánosságra hozzák a tranzakciót, ahelyett, hogy valós időben 

publikálnák azt, és a teljes három perces időtartamot csak kivételes esetben alkalmaznák.1493 

Véleményünk szerint ez arra is visszavezethető, hogy sok tagállamban a direktíva rendelkezéseit 
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rugalmas elvek halmazának tekintették/tekintik, így a főszabály helyett a kivételt alkalmazzák annak 

ellenére, hogy a kivétel alkalmazásához szükséges feltételek nem állnak fenn. 

A felülvizsgálat során felmerült egy olyan álláspont, amely szerint a kereskedés utáni 

átláthatóság körében a közzététel maximális határidejét a tranzakciót követő három percről egy 

percre kellene csökkenteni.  

A piaci szereplők véleménye a javaslat hasznosságát illetően majdnem egyenlő arányban 

oszlik meg. A csekély többséghez csatlakozva mi is a határidő egy percre csökkentését támogatjuk. 

Úgy véljük, hogy bevezetésével pontosabban és időszerűbb információkat tennének közzé a 

kötelezettség alanyai. Míg az indítvány ellenzőinek álláspontja szerint a kézzel végrehajtott, vagy 

összetett ügyletek esetén (mint például a portfolió ügyletek), különösen a nagy piaci illékonyság 

ciklusaiban, az ügyletek jelentése egy percen belül nagyon drága, sőt lehetetlen lenne. 

A CESR álláspontja szerint a MiFID végrehajtási rendelete 29. cikk (2) bekezdésének 

tisztázása, és a megengedett idő három percről egy percre csökkentése növelné a piac 

átláthatóságát, ezáltal biztosítva azt, hogy az árképzési folyamat pártatlan marad valamennyi piaci 

szereplő számára. Bizonyos esetekben bonyolult lehet az ügylet közzététele egy percen belül, és 

esetleg rendszer-költséget eredményezhet. A fokozottabb átláthatóság remélt előnyei ellensúlyozzák 

a felmerült költségeket. A piaci szereplőknek rendelkezniük kell olyan rendszerrel, valamint 

folyamatokkal, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy az egy perces határidőt betartsák, még a 

nagymértékű piaci illékonyság idején is. Ezek azok a körülmények, amelyek esetén a legfontosabb a 

kereskedés után közzétett információk időszerűsége és pontossága. Továbbá az átláthatósági 

követelményekkel kapcsolatos sztenderdek és iránymutatások megkönnyíthetik a befektetési 

vállalkozások számára, hogy az információkat időben közzétegyék.1494 

A CESR javaslata szerint, annak érdekében, hogy a kereskedés utáni átláthatóság 

követelményeképp közzétett információk pontosságát fokozzák, a MiFID végrehajtási rendeletének 

29. cikk (2) bekezdésében1495 foglaltakat az alábbiak szerint kellene módosítani: 

- A szabály anyagává kellene tenni, azt a kötelezettséget a szabályozott piacok, MTF-ek, 

valamint befektetési vállalkozások számára, hogy OTC kereskedés esetén az ügyleteket olyan 

gyorsan tegyék közzé, amilyen gyorsan az technikailag lehetséges, megerősítve ezzel a 

valósidejű közzététel kötelezettségét, 

- valamint ezen tranzakciók esetében a közzétételi határidőt három percről egy percre kellene 

csökkenteni 

A rendszert pedig nem úgy kell kialakítani, hogy az az ügyleteket kötegenként, meghatározott 

időközönként hozza nyilvánosságra, hanem azokat a rendszerbe érkezéskor azonnal publikálni 
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kellene.1496 Álláspontunk szerint is indokolt a határidő csökkentése, egyrészt azért, mert más 

piacokon (pl. USA piaca) sokkal rövidebb idő áll rendelkezésre a kötelezettek számára a releváns 

információk riportálására, másrészt a kereskedés utáni átláthatóság szabályanyagának, még 

általánosabban a direktíva célkitűzéseinek megvalósulását is az szolgálja a leginkább, ha a befektetők 

az adott körülmények között a legaktuálisabb információkhoz jutnak hozzá.    

 

2.3. A halasztott közzétételi rendszer 

 

Az 1287/2006/EK rendelet tartalmazza a halasztott közzététel kapcsán meghatározott 

küszöbértékeket, illetve késési határokat.1497  

A piaci szereplők jelentős része felvetette a kérdést, miszerint a MiFID részvény felosztása 

megfelelő-e a halasztott közzététel rendszerének, valamint, hogy a kereskedés utáni átláthatóság 

rendszere megfelelően működik-e. 

Ennél fogva a mellékletben meghatározott adatokra az Európai Bizottságnak kitüntetett 

figyelmet kellene fordítania a MiFID felülvizsgálata során. 

Sokan nyugtalanok amiatt, hogy a késési határok gyakran túl hosszúak ahhoz, hogy megfelelő 

átláthatóságot biztosítsanak, és néhány esetben a befektetési vállalkozások igénybe veszik a MiFID 

által biztosított maximális késési határidőt, még akkor is, amikor az ő pozíciójuk már biztosított. 

A CESR javaslata szerint a halasztott közzétételi rendszerben megengedett késési határokat 

mérsékelni kellene, így a megengedett leghosszabb halasztás a kereskedési nap végéig tartana. A 

javaslatot a piac résztvevői többségében támogatták. Ellenérvként hozták fel, hogy a csökkentés 

következtében likviditás csökkenésre lehet számítani, különösen a kereskedési nap vége felé.1498 A 

kereskedési nap végéhez közeledve ugyanis egyre rövidebb idő áll rendelkezésre az ügylethez 

kapcsolódó adatok közzétételére, így a nap vége felé lehetséges, hogy egyre kevesebb megbízást hajt 

végre az adott kereskedési hely, hogy a MiFID által meghatározott késési határidőbe beleférjen. 

Vélhetően a megnövelt átláthatóságból eredő összes előny, és a csökkentett piaci 

aszimmetria ellensúlyozza a lehetséges felmerülő költségeket. A legtöbb kétely, kereskedési nap 

végén teljesített megbízásokkal kapcsolatban merült fel. A CESR javaslata értelmében ezért a 

határidőt a kereskedési nap egy kései szakaszában teljesített ügylet vonatkozásában a következő 

kereskedési nap elejéig kell kiterjeszteni. Ez biztosítaná, hogy a teljesített ügyletek nagy része még 

azon a napon nyilvánosságra kerülne, amely kereskedési napon azt teljesítették. Ez védelmet 
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biztosítana azon ügyletek számára is, amelyek a kereskedési nap végén kerülnek teljesítésére.1499 A 

kereskedési nap végén teljesített ügyletnek az az ügylet minősülne, amely az adott nap 15:00-t 

követően megy végbe.   

A „kereskedési nap végének” fogalmát tisztázni, és a MiFID szövegébe kellene foglalni, hogy 

valamennyi piaci résztvevő tisztában legyen azzal, hogy azokat az ügyleteket, amelyek esetében a 

halasztott közzététel szabályai alkalmazhatók, mikor kell pontosan közzé tenni.1500 Ezzel növelnék az 

átláthatóság mértékét, biztosítanák a szabályozás konzekvens alkalmazását, tehát a CESR 

álláspontjához tudunk csatlakozni. 

A CESR javaslata értelmében a halasztott közzététel szerkezetét fenn kell tartani, amely jelenleg 4 

likviditási csoportot, részvényosztályt tartalmaz. Ezt az átlagos napi forgalomhoz képest határozták 

meg. A küszöbértékeket, valamint a késési határidőket az alábbiak szerint kellene módosítani: 

- le kell rövidíteni a késési határidőket, annak biztosítása érdekében, hogy majdnem az összes 

tranzakció azon kereskedési napon közzé legyen téve, amikor azt teljesítették, kivéve azon 

legnagyobb ügyleteket, amelyeket a kereskedési nap végén teljesítenek. Ezek közzétételére a 

következő kereskedési napon, a kereskedés megkezdését megelőzően kellene, hogy sor 

kerüljön 

- az egy napon belüli késési határidőt 180 percről 120 percre csökkenteni, 

- valamint az ügylet - késés engedélyezéséhez szükséges nagyságrendjét - emelni (egy napon 

belül) kellene.1501 

A CESR javaslata szerint a kereskedési nap kezdetét, és végét, figyelemmel a halasztott 

közzétételi rendszerre, az alábbiak szerint kellene definiálni. 

- Egy olyan ügylet esetén, amelyet szabályozott piacon, vagy MTF-en keresztül hajtottak végre, 

és halasztott közzétételre alkalmas, a kereskedési nap kezdete és vége azon szabályozott 

piac, vagy MTF normál kereskedési óráinak kezdetére és végére utal, amelyen az adott 

ügyletet teljesítették. Ez nem eshet 08:00 óránál korábbra és 17:30-nál későbbre, aszerint az 

időzóna szerint, amelyben az adott szabályozott piac, illetve MTF működik. 

- Olyan ügyletek vonatkozásban, amely halasztott közzétételre alkalmas, és szabályozott 

piacon vagy MTF-en kívül kerül teljesítésre, a kereskedési nap kezdete és vége 08:00 és 17:30 

(egyenként) a részvény likviditása szempontjából leginkább érintett piacra vonatkozó 

időzónában. 

- Ugyanezen időzónák szerint kell meghatározni a 15:00 órás határt is.1502 

Véleményünk szerint az engedélyezett késési határidők maximális, sokszor indokolatlan 
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kihasználása a kötelezettség alanyai részéről szintén arra vezethető vissza, hogy az irányelvet 

rugalmas elvek halmazának tekintik. Ezért szükséges a rendelkezésre álló mozgástér beszűkítése 

annak érdekében, hogy a kereskedés utáni átláthatóság szabályai a legteljesebb körben érvényre 

jussanak, és szándékolt céljukat, a befektetők megkülönböztetés-mentes tájékoztatását, valamint a 

tisztességes verseny biztosítását maximálisan elérhessék. A javasolt szigorítások meglátásunk szerint 

nem rónak teljesíthetetlen feladatot a kötelezettség alanyaira. Az irányelvi célok eléréséhez 

szükséges, hogy a rendelkezésükre álló lehetőségeket csökkentsék. A fogalmi tisztázások, a 

kereskedési nap kezdete és vége definíciójának jogszabályi szintű meghatározása szintén elősegíti e 

körben az egységes joggyakorlat kialakulását. 

 

IV. Összegzés  

 

A dolgozat megírása során először megvizsgáltuk azon új piaci jelenségeket, amelyeket a MiFID 

hatályba lépésével hívtak életre, gyökeresen megváltoztatva ezzel az európai pénzügyi piacokat, 

kialakítva az európai tőkepiac új generációját. Ennek elemzése során a MiFID-et követően kialakult 

kereskedés előtti valamint kereskedés utáni átláthatósági rezsim szabályanyagának analízisére 

koncentráltunk, s azt a felülvizsgálattal érintett területek vonatkozásában bírálat tárgyává tettük.  

A kereskedés előtti átláthatóság körében külön figyelmet szenteltünk az e szabály alóli 

kivételeknek, a kereskedés előtti átláthatóság alóli mentességeknek. Arra a következtetésre 

jutottunk, hogy mind a négy jelen rezsimben létező mentességnek van létjogosultsága, azonban 

néhány részletszabály tisztázására lenne szükség a felülvizsgálat során. 

Valamennyi mentesség vonatkozásában megemlíthető, hogy az ESMA számára jogalkotási és 

ellenőrzési hatáskört kellene biztosítani annak érdekében, hogy ellenőrizhesse a mentességek 

alkalmazását és az egységes joggyakorlat kialakítása céljából technikai standardokat alkothasson. 

Megvizsgáltuk az elektronikus kommunikáció egy eszközét, az indication of interest-et, azaz 

az IOI-t. Leszögezhető, hogy e szolgáltatást a kereskedés előtti átláthatóság szabályaival összhangban 

kell alkalmazni, és nem léteznek olyan körülmények, amelyek fennállása esetén egy meghatározott 

ügyfélkör számára válogatott információk nyújthatók. A szabályanyag részévé kell tehát tenni, hogy 

meghatározott információkat tartalmazó, ügyletkötés céljából küldött üzenetet, IOI-t megbízásnak 

kell tekinteni, arra kötelezően alkalmazni kell a kereskedés előtti átláthatóság követelményeit, 

kivételt el nem ismerve.  

Dolgozatunk további részében a kereskedés utáni átláthatóság szabályainak vizsgálatát 

végeztük el. Azokra a területekre igyekeztünk koncentrálni, amelyek a MiFID hatályba lépése óta a 

legtöbb aggodalomra adtak okot, így különösen a közzétett információk minőségének és a közzététel 

idejének szabályozása kapcsán fogalmaztunk meg de lege ferenda javaslatokat. 



A munka megírása során igyekeztünk egy csokorba gyűjteni azon gyakorlati problémákat, 

anomáliákat amelyek a MiFID befektető-védelmi szabályainak sarokkövét képező transzparencia-

követelmény kapcsán e három év alatt felmerültek. Szerettünk volna rávilágítani ezekre, valamint 

alternatívákat mutatni, hogy a felülvizsgálat során létrejövő új szabályanyag már teljes mértékben 

harmonizáljon a megváltozott piaci környezettel, képes legyen azt hosszú távon, megfelelően 

koordinálni, szabályozni. A kutatás során figyelembe vettük a piac gyakorlati szereplői és a felügyeleti 

tevékenység ellátását végző szervek véleményét is, hogy ugyanazt a problémát több oldalról 

megvizsgálva komplex képet kaphassunk. Dolgozatunkkal az e körben felmerülő szakirodalmi űrt 

szerettük volna kitölteni, segítséget nyújtva ezzel gyakorlati és elméleti jogászok számára egyaránt. 
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Helyezés: Különdíj (Polgári jog III tagozat) 

Témavezető: Dr. Papp Tekla, egyetemi docens 

 

I. Bevezetés 

 

Vitathatatlan tény, hogy a vállalatfelvásárlások napjainkban, a gazdasági válság idején sem vesztették 

el jelentőségüket, hiszen a gazdasági erejüket sikeresen megőrző cégek által a gyengélkedő piaci 

szereplőkben történő spekulatív jellegű befolyásszerzések veszélye éppen ilyen gazdasági 

környezetben nő meg. Ezzel összefüggésben különösen felértékelődik a céltársaságok 

(kis)részvényesei érdekei védelmének fontossága. De ezen részvényesek méltányolható érdekeinek 

körülbástyázása igen fontos normál piaci körülmények közepette is, hiszen a tőzsde működésének 

törvényszerűségeiből egyértelműen következik az a megállapítás, hogy egy társaság részvényei 

többségének felvásárlása esetén a kisebbségi részvényesek tulajdonában maradó értékpapírok 

értéke csökken, ezáltal pedig egyenlőtlen helyzet áll elő a részvényesek különböző csoportjai 

között 1503 . Mindezen megállapítások hatványozottan igazak olyan országok piacaira, ahol a 

piacgazdaság beindítása csak a közelmúltban történt meg, és ahol a tőzsdei folyamatok jogalkotó 

általi vagy önszabályozása1504 még csak kezdetleges fázisban van. 

A fentiekre tekintettel választottam dolgozatom témájául a magyar, horvát és szerb 

takeover-szabályozás elemző jellegű összehasonlítását az Európai Unió (a továbbiakban: EU) 

vonatkozó regulatívájával. A délszláv térség államainak (elsődlegesen gazdasági) jelentősége az EU-

hoz való csatlakozási szándékukra tekintettel már most is növekvőben van, és a jelenlegi recessziós 
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 Fazekas J.-Harsányi Gy.-Miskolczi Bodnár P.-Ujváriné Antal E.: Társasági jog és konszernjog. Unió Kiadó, 
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részvényesi jogviszonnyal kapcsolatos bírósági jogviták. Agrocent Kiadó, 1999. p. 495. 
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 Tulajdonképpen önszabályozó jelleg figyelhető meg Angliában a City Code és a Takeover Panel esetében, 

erre ld. Janet Dine: Company Law. Macmillan, 1994. p. 280., John H. Farrar-Brenda Hannigan: Farrar’s 

Company Law. Butterworths, London Edinburgh and Dublin, 1998. p. 590. (továbbiakban: Farrar’s), valamint 

Paul L. Davies: Gower’s Principles of Modern Company Law. Sweet & Maxwell, London, 1997. p. 772-779. 

(továbbiakban: Gower’s) és Molnár Gábor Lajos: Bevezetés az angol társasági jogba. BIP, Budapest, 2002. p. 

261. 



időszak elmúltával a külföldi befektetések tovább fokozódó intenzitása várható ezekben az 

országokban1505. Ennek ellenére nem igazán kutatott témakör az egyes délszláv köztársaságok 

kereskedelmi joganyagának vizsgálata, sem bel-, sem külföldön. Nem foglalkoznak ezen joganyag 

önmagában történő bemutatásával, de mégkevésbé az európai szabályozásnak való megfelelés 

vizsgálatával. Pedig ezekben az államokban a jövőben mindenképpen fokozódni fog a 

vállalatfelvásárlások intenzitása, különösen ellenséges (hostile) takeovereké1506. Mindezek miatt 

dolgozatom hiánypótló jellegét nem lehet eléggé hangsúlyozni: igyekszik betölteni a szakirodalombeli 

űrt, ugyanakkor a gyakorlatban is jól és könnyen használható összefoglalót jelent szerkezeténél, 

koncepciójánál, egyszerre összehasonlító és kommentáló felépítésénél fogva. Ternészetesen nem 

elhanyagolható a vonatkozó jogi szabályok pontosítása, módosítása kapcsán tett javaslataim 

jelentősége sem. 

Figyelemmel arra, hogy Horvátország hivatalosan is EU-tagjelölt1507, Szerbia pedig a belgrádi 

kormány szándéka szerint 2014-re az Unió tagja szeretne lenni1508, továbbá szem előtt tartva a már 

leírt gazdasági szempontokat, mindenképpen célszerűnek látszik ezen országok takeover-

szabályainak bemutatása és annak megvizsgálása, mennyiben felelnek meg az EU vonatkozó jogi 

előírásainak. Mintegy kontroll-célból a már EU-tagállam Magyarország 1509  vállalatfelvásárlással 

kapcsolatos jogszabályi környezetének vizsgálatára is sor kerül. Törekedtem arra, hogy a három 

vizsgált ország hatályos takeover-jogszabályai alapján lebonyolított felvásárlások közül felvillantsam 

azokat, amelyek valamely jellegzetességüknél fogva jobban megvilágítják a szabályozás előnyeit vagy 

hátrányait, valamint arra is, hogy átfogó szinten ismertessem, a joggyakorlatra is figyelemmel, hogy 

milyen eltérő és/vagy hasonló koncepciók mellett zajlik le a takeover folyamata. 

A terjedelmi megkötéseknél fogva a dolgozatnak nem lehet célja a vonatkozó uniós, magyar, 

horvát és szerb jogi környezet teljeskörű bemutatása. A dolgozatban nem foglalkoztam a takeover 

során alkalmazható védekező intézkedésekkel kapcsolatos és a felvásárlás megtörténte utáni ún. 

áttörést rendező szabályokkal, valamint a kiszorítással és az eladási joggal, lévén, hogy e témakörök 

érdemi feldolgozása mindenképpen szétfeszítené jelen munka kereteit; a védekező intézkedések és 

az áttörési szabályok önmagukban is szükségszerűen egy-egy külön dolgozat témáját képezik. Az 

alkalmazandó jog és a felügyeleti szervek joghatósága inkább tartozik a nemzetközi magánjog és az 
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Európa-jog, mintsem a társasági jog körébe, így e szabályok bemutatását mellőztem, hasonlóképpen 

a közigazgatási jogi elemeket hordozó szankciórendszerhez. Tekintettel arra, hogy dolgozatomban a 

vállalatfelvásárlással kapcsolatos érdemi szabályok ismertetésére helyeztem a hangsúlyt, az inkább 

technikai jelentőséggel bíró kérdések taglalásától is eltekintettem (ajánlat tartalma, a céltársaság 

információszolgáltatási kötelezettsége, munkavállalók tájékoztatása). 

Ezen említett kérdésköröket leszámítva az EU-s irányelv és a vizsgált három ország 

jogszabályainak teljeskörű feltárása, kommentálása és összehasonlítása megtörtént, így a dolgozat 

címeként megjelölt és tárgyát képező területtel kapcsolatos normák lényegüket tekintve hiányérzet 

kialakulása nélkül megismerhetők. 

 

II. A takeover jogintézményének lényege 

 

A takeover jogintézményének bemutatása során kézenfekvőnek tűnik elsősorban magát a fogalmat 

körüljárni. A takeover jelentése: vállalatfelvásárlás, azaz a tőkepiacon forgalmazott részvények 

felvásárlása, ezáltal az érintett vállalat feletti befolyás megszerzése1510. A „vállalat” alatt nem 

valamennyi gazdasági társaságot kell érteni, csupán a részvénytársaságokat, a magyar jogszabály 

szerint ezek közül is a nyilvánosan működő részvénytársaságokat. A horvát szabályozás ugyancsak az 

nyrt-kre vonatkozik, a szerb törvény azonban a részvénytársaságról általánosságban szól, habár a 

szerb társasági törvény1511 is megkülönbözteti a nyilvánosan és zártkörűen működő rt-t. A takeover 

tehát a (nyilvánosan működő) részvénytársaságban történő befolyásszerzés formája, és tekintettel 

arra, hogy ezen befolyásszerzésre az rt-ben való részesedés megszerzése révén kerül sor, 

tőkekoncentrációs eszköz1512. 

A témával foglalkozó szerzők döntő többsége munkája elején foglalkozik a takeovernek a 

konszernjoghoz való viszonyával, és ezzel összefüggésben bizonyos elhatárolási kérdésekkel1513; hogy 

maradéktalanul megértsük a jogintézmény lényegét, jelen dolgozatban is hasonlóan cselekszünk. A 

szakirodalom jellemzően a tágan felfogott konszernjogi szabályok körében tárgyalja a 

vállalatfelvásárlás szabályait1514. Ennek indokoltsága nem vonható kétségbe, tekintettel arra, hogy a 
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 Sárközy Tamás: Gazdasági státusjog I. Aula, 2003. p. 190. 
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 Zakon o privrednim društvima, Službenik glasnik RS 125/2004. 
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konszernjogi és a takeover-tényállás esetén is befolyásszerzésről van szó. Ugyanakkor éppen az 

azonos fogalomhasználat miatt kell megtenni bizonyos elhatárolásokat, mindjárt az elején 

hangsúlyozva, hogy a „két befolyásszerzés” nem egy és ugyanaz. A konszernjogi szabályok [melyek 

jogforrása Magyarországon a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: 

Gt.)] által konstruált tényállások alapja az, hogy egy adott társaságban birtokolt meghatározott 

mértékű részesedés alapján a társaság tagjaira és hitelezőire nézvést hátrányos döntések 

hozhatók1515. Ezért a konszernjog célja a kisebbségi tulajdonosok és a társaság hitelezőinek a 

megfelelő nyilvánosság melletti védelme azon statikus állapotban, amíg a befolyást biztosító állapot 

fennáll, gyakorlatilag a konszernjog tárgyi hatálya alá a befolyás megszerzését követő állapot 

tartozik1516. A vállalatfelvásárlással kapcsolatos rendelkezések [melyek a magyar jogrendszerben a 

tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Tpt.) találhatók] ezzel szemben magát a 

befolyásszerzés folyamatát szabályozzák, azt a dinamikus állapotot, amikor a befolyásszerzés 

megtörténik1517. Ennek megfelelően a takeover-szabályok célja elsődlegesen a részvényesek vagyoni 

jogainak biztosítása, és hitelezővédelmi rendelkezések ebben a körben nem találhatók. A magyar 

szabályozást alapul véve további különbségek is megfigyelhetők: a Gt-ben fellelhető konszernjogi 

rendelkezések csak a zártkörűen működő részvénytársaságokra és a korlátolt felelősségű 

társaságokra alkalmazhatók, a Tpt. vállalatfelvásárlási szabályai pedig csak az nyrt-kre. A személyi 

hatály ily módon történő teljes elkülönítése kizárja a Gt. és a Tpt. befolyásszerzéssel kapcsolatos 

rendelkezéseinek esetleges konkuráló, együttes alkalmazását1518. Végül megjegyzendő, hogy a 

konszernjogi tényállást megvalósító befolyás a Gt. vonatkozó szabályai szerint társasági jogi és polgári 

jogi úton is megszerezhető, vállalatfelvásárlás esetén pedig ez értelemszerűen csakis társasági jogi 

úton lehetséges1519. 

A takeover szabályozásának célja és indoka összetett; elsődleges cél a részvényesek 

védelemben részesítése, hiszen egy társaságban történt meghatározó mértékű befolyásszerzés 

esetén a részvények értéke csökken(het), ezáltal pedig veszélybe kerülnek a kisrészvényesek vagyoni 

jogai, érdekei1520. Fontos továbbá (éppen az előzőekkel összefüggésben) az eljárás megfelelő 

transzparenciájának biztosítása is, hiszen csak így garantálható az egyenlő elbánás valamennyi 

részvényes vonatkozásában; ti. az, hogy minden részvényes ugyanazon feltételek mellett adhassa el 
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értékpapírjait. Ebben a megközelítésben a hangsúly már nem csak a kisebbségben maradó 

részvényesek érdekeinek megóvásán van, hanem valamennyi részvényes érdekvédelmén. Látni kell 

azt is, hogy a vállalatfelvásárlásokkal foglalkozó jogszabályoknak további, implicite magában foglalt 

céljai is vannak: ilyen például azon társaság munkavállalóinak megfelelő mértékű tájékoztatása, 

amelyben a befolyást megszerezni kívánják. A munkavállalók ezen tájékoztatáshoz való joga egyre 

inkább párosul többé-kevésbé jelentősnek mondható véleményezési joggal1521. Nem utolsósorban 

(bár nemzeti jogrendszerenként eltérő intenzitással) a „felvásárlással” érintett társaság 

managementjének a pozícióit is biztosítják a takeover-szabályok azáltal, hogy a vállalati management 

által ellenségesnek minősített, ún. hostile takeover 1522  esetére meghatározott védekezési 

lehetőségeket írnak elő1523. 

 

III. A takeover-irányelv szabályainak összvetése a magyar, a horvát és a szerb hatályos takeover-

szabályozással 

 

Míg Magyarországon, Horvátországban és Szerbiában csak a ’90-es évek második felétől kezdődően 

került sor a takeover szabályozására1524, addig közösségi szinten már az 1970-es évek elején 

megindult a vállalatfelvásárlások egységes európai szabályozását célzó munka. Számos irányelv-

tervezet el nem fogadása után az Európai Bizottság szakértői munkacsoportot hozott létre1525, amely 

2002 októberére kidolgozott egy olyan tervezetet, amely végül a tagállamok által 2003. november 

27-én elfogadott szabályozási koncepció kiindulópontjává és alapjává vált1526. 

A vállalatfelvásárlások kérdését a nyilvános vételi ajánlatról szóló, az Európai Parlament és a 

Tanács 2004/25/EK Irányelve (a továbbiakban: Irányelv) rendezi közösségi szinten, melyet a 

szakirodalom 13. társasági jogi irányelvként említ1527. 
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A vállalatfelvásárlással kapcsolatos szabályokat Magyarországon a Tpt. VII. fejezete 

tartalmazza. Horvátországban és Szerbiában a takeoverről önálló törvényt alkotottak: a horvát 

jogszabály a 2007. november 1-jétől hatályos „Zakon o preuzimanju dioničkih društava” (a 

továbbiakban: ZOPDD), mely a horvát hivatalos közlöny 2007. évi 109. számában került kihirdetésre, 

a szerb jogszabály pedig a 2006. június 10-étől hatályos, a szerb hivatalos közlöny 2006. évi 46. 

számában kihirdetett „Zakon o preuzimanju akcionarskih društava” (a továbbiakban: ZOPAD). A 

három vizsgált ország jogszabályi rendelkezéseinek összevetésekor mindenkor figyelemmel kell lenni 

arra a tényre, hogy a ZOPDD és a ZOPAD az Irányelv elfogadása után került megalkotásra, sőt 

hatálybalépésük későbbi az Irányelv által1528 2006. május 20-ában meghatározott dátumnál, ameddig 

a tagállamoknak a direktíva szabályait nemzeti jogukba át kellett ültetniük. Ezzel szemben 

Magyarországon a vállalatfelvásárlásokkal kapcsolatos szabályoknak az uniós rendelkezésekkel 

összhangba hozatala nem új jogszabály elfogadása, hanem a Tpt. vonatkozó fejezetének 

harmonizálása útján történt meg. 

Az alábbiakban bemutatásra és összehasonlításra kerülnek az Irányelv és a három vizsgált 

nemzeti jogszabály alapvető rendelkezései a hatály, a fogalommeghatározások és alapelvek, az 

ajánlattételi kötelezettség és az ajánlattételi eljárás vonatkozásában, tekintettel az esetleges 

gyakorlati problémákra, példákra is. 

 

1. A szabályozás hatálya 

 

Az Irányelv az 1. cikkben határozza meg a szabályozás hatályát. A közösségi jogalkotó igyekezett 

minél szélesebb körben meghatározni azon nemzeti szabályok körét, melyeket harmonizálni kell az 

Irányelv szabályaival: az 1. cikk (1) bek.-e ezzel összhangban felsorolja, hogy az Irányelv hatókörébe 

tartoznak mindazon törvényi, rendeleti, közigazgatási rendelkezések, kézikönyvek és más szabályok 

(a különféle piaci szabályozó szervezetek rendelkezéseit is ideértve), amelyek a tagállamok által 

szabályozott, és egy vagy több tagállam szabályozott piacára legalább részben bevezetett társaságok 

értékpapírjainak nyilvános vételi ajánlataira 1529  vonatkoznak. A (2) és (3) bekezdések úgy 

rendelkeznek, hogy az Irányelvet nem kell alkalmazni kollektív tőkebefektetéssel foglalkozó 
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társaságok és a tagállamok központi bankjai1530 által kibocsátott értékpapírokra vonatkozó vételi 

ajánlat esetén. 

A Tpt. szabályait megvizsgálva megállapítható, hogy a törvény VII. fejezetének 

(Befolyásszerzés nyilvánosan működő részvénytársaságban) alkalmazásáról a 65. § szól. Az (1) 

bekezdés meghatározza, hogy a magyarországi szabályozott piacra bevezetett részvényekkel 

kapcsolatos befolyásszerzés mellett (erről szólnak az Irányelv rendelkezései) a VII. fejezet szabályait a 

Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott, de a szabályozott piacra be nem vezetett 

részvényekkel kapcsolatos befolyásszerzésre is alkalmazni kell. Megjegyzendő, hogy a magyar 

takeover-szabályozás a kezdetektől fogva [az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési 

szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény (a továbbiakban: régi Épt.) 

tartalmazott először a vállalatfelvásárlásra irányadó átfogó szabályokat] vonatkozott a tőzsdén nem 

jegyzett részvénytársaságokra is1531. Összhangban az Irányelvvel, nem terjed ki a Tpt. hatálya a (2) 

bekezdés szerint a kollektív befektetési formákra és a tagállamok nemzeti bankjaira. 

A ZOPDD a hatály kérdését külön §-ban, ilyen megnevezéssel nem szabályozza, ugyanakkor a 

(későbbiekben ismertetendő) fogalommeghatározásokat tartalmazó 2. § 1. pontja meghatározza a 

céltársaság fogalmát, ezáltal közvetetten megvonva a törvény alkalmazásának határait. Céltársaság 

lehet egyrészt a horvát jogszabályok szerinti valamennyi nyilvánosan működő részvénytársaság, 

másrészt az EGT valamely államában székhellyel rendelkező rt., amennyiben szavazati jogot biztosító 

részvényei az EGT valamely államának szabályozott piacára bevezetést nyertek. A hatály kérdésénél 

maradva, a törvény 1. §-a meghatározza a jogszabály alkalmazási körét: eszerint a ZOPDD szabályai 

szabályozzák a céltársaságok átvételére/felvásárlására irányuló ajánlatok feltételeit, az átvétel 

folyamatát, az eljárásban részt vevők jogait és kötelezettségeit, valamint a céltársaságok átvételi 

folyamatának felügyeletét. 

A ZOPAD 1. § (2) bekezdése leszögezi, hogy a törvény rendelkezéseit a Szerb Köztársaságban 

székhellyel rendelkező azon részvénytársaságok esetén kell alkalmazni, amely társaságok 

részvényeivel a szerbiai szabályozott piacon kereskednek. Ugyanakkor a takeover-eljárásnak nem 

lehet alanya olyan rt., melynek részvényeivel az ajánlattételi szándék közzétételét megelőző legalább 

3 hónapon keresztül nem kereskedtek a szabályozott piacon1532. Az 1. § (1) bekezdése a ZOPDD 1. §-

ához hasonlóan megjelöli a törvény a szabályozási tárgyát, gyakorlatilag ugyanazt a 4 szegmenst 
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emelve ki (a takeover folyamatának, feltételeinek, a résztvevők jogainak és kötelezettségeinek, illetve 

a felügyeleti kérdéseknek szabályozását). 

Összegezve megállapítható, hogy az Irányelv hatálya a szabályozott piacra bevezetett 

értékpapírokra terjed ki, és hasonló megoldást tartalmaz a szerb ZOPAD, míg a Tpt. lehetővé teszi a 

takeover-szabályok alkalmazását valamennyi nyilvánosan működő részvénytársaság esetén, és ehhez 

a megoldáshoz hasonlóan szabályoz a horvát ZOPDD is, legalábbis a belföldi illetőségű nyrt-k esetén. 

A ZOPDD 1. §-ához és a ZOPAD 1. § (1) bekezdéséhez hasonló általános megfogalmazás a Tpt. VII. 

fejezetének bevezetéseként is hasznos lehetne. Mivel a Tpt. a tőkepiacra vonatkozó valamennyi 

szabályt tartalmazza, azon egyes fejezetek vonatkozásában, melyek speciális esetekben 

alkalmazandók, feltétlenül szükségesnek mutatkozik az alkalmazási kör pontos meghatározása. Bár 

ezt a célt a Tpt. 65. §-a vitathatatlanul betölti, véleményem szerint jogalkotási-jogtechnikai 

szempontból nem elvetendő megoldást takarnak a ZOPDD és a ZOPAD említett rendelkezései, hiszen 

egy jogszabály egyik mindenkori általános célja az egyértelmű, könnyű és egyszerű alkalmazhatóság 

kell, hogy legyen; a horvát és a szerb konstrukció ezt a célt egyértelműen megvalósítja. 

 

2. Fogalommeghatározások 

 

Az Irányelv 2. cikke Fogalommeghatározások címszó alatt határozza meg, hogy egyes fogalmaknak 

milyen jelentés tulajdonítandó az Irányelv alkalmazásában. Mindenképpen szükséges az Irányelv, 

a Tpt., a ZOPDD és a ZOPAD értelmező rendelkezéseinek komparatív összevetése, hiszen csak így 

alakítható ki egy olyan fogalomkészlet, mely a továbbiakban egységesen használható valamennyi 

vizsgált jogszabály vonatkozásában. 

 

2. 1. Vételi ajánlat 

 

Az Irányelv alkalmazásában a nyilvános vételi ajánlat vagy vételi ajánlat “olyan, egy társaság 

értékpapírjainak birtokosai számára az összes értékpapír1533 vagy azok egy részének megszerzésére 

akár kötelezően akár önkéntesen tett (nem a céltársaságtól származó) nyilvános vételi ajánlat, 

amelynek eredménye vagy célja a céltársaság irányításának a nemzeti joggal összhangban történő 
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 Az Irányelv 1. cikk (1) bek. e) pontja rögzíti, hogy értékpapírok alatt minden, egy társaságban szavazati 

jogot biztosító átruházható értékpapírt kell érteni. 



megszerzése”1534. Véleményem szerint nem elég pontos az ajánlat Irányelvbeli fogalmában annak a 

kívánalomnak a rögzítése, miszerint “a nemzeti jogalkotó feladata ... annak biztosítása, hogy a 

kontrolljogokat gyakorló személy tegyen ajánlatot valamennyi részvényes összes értékpapírjának 

átvételére”1535, ugyanis a megfogalmazásból (hangsúlyozottan: az ajánlat fogalmának rögzítésekor!) 

“az összes értékpapír vagy azok egy részének” szófordulat használata miatt nem derül ki kellő 

egyértelműséggel, hogy kötelező ajánlat esetén valamennyi értékpapír megszerzésére kell vételi 

ajánlatot tenni1536, és csupán önkéntes ajánlat esetén van lehetőség a céltársaság értékpapírjai egy 

részének megszerzésére ajánlatot tenni. A Tpt. követi az Irányelv logikáját a fogalom 

meghatározásakor: “nyilvános vételi ajánlat (vételi ajánlat): olyan, a céltársaság részvényeseihez 

szóló, a céltársaság részvényei vagy azok egy részének megszerzésére tett (nem a céltársaságtól 

származó) nyilvános felhívás, amelynek célja vagy eredménye a céltársaságban való 

befolyásszerzés1537, illetőleg a meglévő befolyás mértékének a növelése”1538. Ugyanakkor a Tpt. 71. § 

(1) bekezdése már egyértelműen fogalmaz: “A vételi ajánlatot a részvénytársaság valamennyi 

szavazati jogot megtestesítő részvényére, valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényese 

számára meg kell tenni.” A ZOPDD (2. § 2. pont: “A vételi ajánlat a céltársaság valamennyi 

részvényeséhez intézett nyilvánosan közzétett, kötelező vagy önkéntes ajánlat valamennyi szavazati 

joggal bíró részvénynek a jelen törvényben meghatározott feltételek mellett és módon történő 

megszerzésére. A vételi ajánlat megtehető a szavazati jogot nem biztosító kedvezményezett 

részvények egyidejűleg történő megszerzésére is.”) és a ZOPAD (2. § 2. pont: “A vételi ajánlat a 

céltársaság valamennyi részvényeséhez intézett nyilvános ajánlat valamennyi szavazati joggal bíró 

részvénynek a jelen törvényben meghatározott feltételek mellett és módon történő megvételére.”) 

már az ajánlat fogalmának meghatározásakor is teljesen egyértelműen rendelkeznek. 

Az ajánlat, mint az a fentiekből is kiderül, lehet kötelező és önkéntes. Önkéntes ajánlat esetén az 

irányítás, ellenőrzés megszerzése a cél, anélkül, hogy jogszabályban meghatározott feltételek 

teljesülése miatt a jog vételi ajánlat megtételére szorítaná az ajánlattevőt. Kötelező ajánlat esetén 

valamely természetes vagy jogi személy egyedül vagy másokkal összehangolt magatartása révén, 
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közvetlenül vagy közvetve a céltársaság működését meghatározó befolyást biztosító szavazati 

joghoz jut értékpapír birtoklása révén.1539 A meghatározó befolyás mértékének meghatározása a 

nemzeti jogalkotó feladata, és ezen mérték elérése és/vagy meghaladása esetén beáll az 

ajánlattételi kötelezettség.1540 

 

2. 2. Céltársaság 

 

Az Irányelv 2. cikk (1) bek. b) pontja a céltársaság fogalmát rögzíti: „az a társaság, amelynek 

értékpapírjai az ajánlat tárgyát képezik”. A Tpt. 5. § (1) bekezdés 25. pontja így fogalmaz: 

„céltársaság: magyarországi székhellyel rendelkező vagy magyarországi szabályozott piacra 

bevezetett nyilvánosan működő társaság, amelynek részvényei a nyilvános ajánlattételi eljárás 

tárgyát képezik”. Lényegében ugyanezt mondja ki a ZOPAD 2. § 1. pontja is, azzal az eltéréssel, 

hogy a céltársasági minőség megvalósulása csak akkor lehetséges, ha a nyilvánosan működő 

részvénytársaság a szerbiai szabályozott piacra be lett vezetve. A ZOPDD 2. § 1. pontja 

összetettebben fogalmaz, egyrészt potenciális céltársaság lehet valamennyi, a vonatkozó horvát 

törvény szerinti nyrt., másrészt céltársasági körbe von bármely, az EGT valamely tagállamában 

székhellyel rendelkező rt.-t, melynek szavazati joggal bíró részvényeit bevezették az EGT valamely 

tagállamának szabályozott piacára. Látható, hogy a nemzeti jogszabályok az Irányelvtől eltérően a 

céltársaság fogalmának meghatározásakor részben a hatályra vonatkozóan is rendelkeznek. Ez a 

megoldás meglátásom szerint helyénvaló, hiszen lehetővé teszi a definiálandó fogalomnak: a 

céltársaságnak a minél precízebb meghatározását. 

 

2. 3. Ajánlattevő és befolyásszerző 

 

Ajánlattevőnek az Irányelv 2. cikk (1) bekezdés c) pontja értelmében az a köz- vagy magánjogi 

természetes vagy jogi személy minősül, amely ajánlatot tesz. A Tpt. 5. § (1) bekezdés 2. b) pontja 

határozza meg, hogy a takeover-szabályok alkalmazása során ki minősül ajánlattevőnek: az a 

személy, aki/amely a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre 

vonatkozóan nyilvános vételi ajánlatot tesz. Gyakorlatilag tehát a magyar törvény által használt 

fogalom megegyezik az Irányelvével. Érdemes ezzel a megfogalmazással szembeállítani a ZOPDD 
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 Papp p. 33. 
1540

 Az ajánlattételi kötelezettségről ld. a 3. 4. 1. pontot. 



és a ZOPAD konstrukcióját: mindkét törvény meghatározza a befolyásszerző fogalmát is. A ZOPDD 

2. § 4. pontja szerint ajánlattevő az a természetes vagy jogi személy, amely a törvénnyel 

összhangban nyilvános vételi ajánlat megtételére köteles, vagy ajánlattételi szándékát közzétette; 

lényegében ezt mondja ki a szerb ZOPAD 2. § 4. pontja is. 

Látható, hogy míg az Irányelv és a Tpt. az ajánlat megtételéhez köti az ajánlattevő fogalmát, addig 

a szerb és a horvát jogszabály az ajánlattételi kötelezettség keletkezésére van tekintettel. 

Nyelvtani, szó szerinti értelmezéssel élve az uniós és a magyar fogalom precízebbnek mondható, 

hiszen nyilvánvaló, hogy a szó általánosan elfogadott jelentése szerint ajánlattevő sokkal inkább 

az, aki ajánlatot tett vagy tesz, mintsem az, aki tenni fog. A két (horvát és szerb) törvény 

egymással szó szerint megegyezően határozza meg a befolyásszerző fogalmát1541: befolyásszerző 

az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a céltársaság szavazati jogot biztosító részvényeit 

megszerzi vagy megszerezte. 

A dolgozatban a továbbiakban az ajánlattevő és a befolyásszerző fogalmát is használni fogom a 

leírni kívánt jogi állapottól függően, tekintet nélkül arra, hogy mely jogszabályról van szó, ugyanis 

meglátásom szerint a téma feldolgozása és bemutatása szempontjából indokolt (a könnyebb 

megértés végett) ezen megkülönböztetéssel élni; a két fogalomnak törvényi szinten történő 

elkülönítése szerintem érdemi elhatárolással nem párosul, ugyanakkor az egyes jogszabályhelyek 

jobb és könnyebb megértését elősegítheti. 

 

2. 4. Összehangoltan eljáró személyek 

 

Az Irányelv1542, a Tpt.1543 és a ZOPDD1544 rendkívül hasonlóan szabályozza a kérdést. E jogszabályok 

szerint összehangoltan eljáró személyeknek minősülnek azok a természetes és jogi személyek, 

szervezetek, amelyek az ajánlattevővel vagy a céltársasággal kifejezett vagy hallgatólagos, szóbeli 

vagy írásbeli megállapodás alapján együttműködnek a céltársaságban történő befolyásszerzés 

vagy éppen egy vételi ajánlat meghiúsítása céljából. Ugyanakkor a Tpt. 65/A. § (4) bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy a befolyás mértékének megállapítása során összehangoltan eljáró személyeknek 

a célzatra tekintettel nélkül minősülnek a Tpt-ben meghatározott csoport1545 tagjai. 
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 ZOPDD 2. § (3) bek., ZOPAD 2. § (3) bek. 
1542

 Irányelv 2. cikk d) pont 
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 Tpt. 5. § (1) bek. 100. pont 
1544

 ZOPDD 5. § (1) bek. 
1545

 Tpt. 5. § (1) bek. 27. pont 



A ZOPAD 4. §-a némiképpen eltérő meghatározást tartalmaz, mint az ismertetett jogszabályok, 

ugyanis az összehangoltan eljáró személyek körének meghatározásakor csak a céltársaságban 

történő (közvetett vagy közvetlen) befolyásszerzés érdekében történő együttműködésre van 

tekintettel. Első pillantásra aggályosnak tűnhet ez a szabályozási koncepció, azonban, ha 

figyelemmel vagyunk arra, hogy az összehangoltan eljáró személyek intézményének alkalmazására 

gyakorlatilag a vételi ajánlattételi kötelezettség keletkezése kapcsán, illetve az ajánlat 

megtételével összefüggésben kerül sor, megállapítható, hogy nem feltétlenül jelent komoly 

hiányosságot a vételi ajánlat sikerének megakadályozása érdekében történő együttműködés 

figyelmen kívül hagyása. Mindazonáltal véleményem szerint ahhoz, hogy a vonatkozó szerb 

szabályozás koherens egységet alkosson, szükséges lenne a vételi ajánlat eredményességének 

meggátlása céljából történő összehangolt magatartásnak a tárgyalt fogalom körében való 

értékelése, hiszen egy ajánlat sikerét nemcsak ellenajánlat tételével lehet megpróbálni 

megakadályozni, hanem olyan mértékű részvényfelvásárlással is, amely nem éri el a kötelező 

ajánlattételi küszöböt, és ez esetben a ZOPAD nem nyújt megnyugtató megoldást az 

összehangoltan eljárók magatartásának együttes értékelésére. 

 

2. 5. Az ajánlat alanyai 

 

A fogalom meghatározása során az Irányelv 2. cikk (1) bek. f) pontja1546 tulajdonképpen az ajánlat 

érintettjeit sorolja fel, ezek az ajánlattevő és (amennyiben az ajánlattevő társaság) az ajánlattevő 

ügyviteli vagy irányító szervének tagjai, a céltársaság, a céltársaság értékpapírjainak birtokosai és 

ügyviteli vagy irányító szervének tagjai, valamint a mindezek egyikével vagy többjével 

összehangoltan eljáró személyek. Ilyen jellegű taxációt a vizsgált három törvény egyike sem 

tartalmaz, hiszen nem operálnak ezzel a fogalommal. 

 

2. 6. Értékpapír, részvény, szavazati jogot biztosító részvény 
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 Melynek címe: Az ajánlat felei. Ugyanakkor a „felek” megfogalmazás nem biztos, hogy szerencsés: ld. azt 

az esetet, amikor még nics szerződés. Márpedig a „felek”-et ilyen viszonylatban tudnánk csak értelmezni. 



Az Irányelv teljes szövege „társaságokról” és „értékpapírokról” szól, így nem meglepő, hogy a 2. cikk 

(Fogalommeghatározások) csupán az értékpapír fogalmát definiálja1547. Eszerint1548 értékpapír alatt 

minden, egy társaságban szavazati jogot biztosító és átruházható értékpapír értendő. A 2. cikk g) 

pontja szól a többszörös szavazati jogot biztosító értékpapírokról, ilyennek tekintendők az „egy 

elkülönített és megkülönböztetett kategóriába tartozó, és egyenként több szavazatot megtestesítő 

értékpapírok”. Ennek a fogalomnak a meghatározása azért volt szükséges, mert az ún. áttörési 

szabályok1549 alkalmazása során az ilyen értékpapírok egyenként egy szavazatot érnek1550. 

A Tpt. 5. § (1) bek. 42. pontja meghatározza az értékpapír fogalmát1551, ugyanakkor a 

takeover szabályok alkalmazása szempontjából a részvények a relevánsak, hiszen a Tpt. VII. fejezete 

az nyrt-ben történő befolyásszerzés szabályait tartalmazza. A részvény kifejezés alatt így a Gt-ben 

meghatározott fogalmat kell értenünk: tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel 

rendelkező forgalomképes értékpapírt1552. A szavazati jog kérdését a Gt. 182. § (1) bekezdése 

rendezi: „A részvény a névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesít meg, kivéve, ha e törvény 

vagy a törvény alapján a részvénytársaság alapszabálya a szavazati jogot a részvények 

meghatározott csoportjára kizárja vagy korlátozza. Azonos névértékű részvények azonos szavazati 

jogot biztosítanak.” 

A ZOPDD 2. § 5. pontja szól a részvény fogalmáról, eszerint a törvény alkalmazásában 

részvénynek minősül a céltársaság valamennyi, szavazati jogot biztosító részvénye. Hasonlóképpen 

rendelkezik a ZOPAD 2. § 5. pontja is, azzal az eltéréssel, hogy a szerb törvény a szavazati jogot 

biztosító részvény fogalmát határozza meg: ennek minősül a minden olyan részvény, amely a 

befolyásszerzés pillanatában a befolyásszerzőnek szavazati jogot biztosít a céltársaság 
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 Habár maga a részvény, részvényes fogalom több helyütt is szerepel az Irányelvben, markáns példa a 

kötelező nyilvános vételi ajánlattal foglalkozó 5. cikk, melynek címe: A kisebbségi részvényesek védelme, a 

kötelező ajánlat és a méltányos ár. 
1548

 Irányelv 2. cikk e) pont 
1549

 „Az áttörési szabályok a vételi ajánlat közzétételét követően korlátozzák a tagállamok jogába beépített 

védekező mechanizmusok alkalmazását a felvásárlással szemben. Így a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló 

időn belül nem érvényesül az alapszabályban vagy szerződésben kikötött értékpapír-átruházási tilalom vagy 

annak különféle többletköltséggel egybekötött korlátozása. Nem érvényesülnek továbbá az alapszabályban vagy 

szerződésben kikötött a közgyűlés védekező intézkedésről hozott döntésekor a szavazati jog korlátozására 

vonatkozó rendelkezések. Áttörési szabály az is, hogy a részvények legalább 75 %-át megszerző ajánlattevő, 

öszehívhatja a sikeres ajánlati eljárást követően a közgyűlést, ahol az alapszabály módosításához vagy az 

igazgatóság tagjainak kijelöléséhez, illetve leváltásához sem az értékpapír átruházásának korlátozása, sem a 

szavazati jog korlátozása nem érvényesül.” Miskolczi p. 138-139. Ld. Irányelv 11. cikk. 
1550

 Vö. Irányelv 11. cikk (3) bek. 
1551

 Eszerint értékpapír a forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz. 
1552

 Gt. 177. § 



közgyűlésén1553. Sem a ZOPDD, sem a ZOPAD nem szól önmagának a részvénynek a fogalmáról, ezt a 

kérdést a horvát és a szerb társasági törvény vonatkozó §-ai rendezik.1554 

 

3. Általános elvek 

 

Tekintettel az irányelvek azon jogi természetére, miszerint a tagállamok számára a bennük 

megfogalmazott és a közösségi jogalkotó által elérni kívánt cél a kötelező, azaz a tagállamoknak 

irányelvek esetén nemzeti jogukat úgy kell harmonizálniuk az acquis communautaire-rel,  hogy az 

általános jelleggel lefektetett közösségi célkitűzéseket belső jogi aktusuk/aktusaik által teszik a 

nemzeti jogrend részévé, a közösségi normában megfogalmazott alapvető elvek kiemelt 

fontossággal bírnak, hiszen irányt mutatnak (és egyben meghatározzák a biztosítandó 

minimumstandardokat) a nemzeti jogalkotónak a jogharmonizáció során1555. Kiválóan példázza ezt 

az Irányelv 3. cikk (2) bek.-e: „Az (1) bekezdésben megállapított elvek betartásának biztosítása 

érekében a tagállamok 

a) biztosítják, hogy az ezen irányelvben meghatározott minimumkövetelményeket betartják; 

b) az ajánlatok szabályozására további, az ezen irányelv feltételeinél és rendelkezéseinél 

szigorúbb feltételeket és rendelkezéseket állapíthatnak meg.” 

Az Irányelv 3. cikke tartalmazza a vállalatfelvásárlás szabályozásának és folyamatának a 

legfontosabb alapelveit1556: az egyenlő elbánás és a kisebbségvédelem elvét1557, a megalapozott 

döntés elősegítése érdekében az információs jogok biztosításának elvét1558, a társaság érdekének 

szupremáciáját a céltársaság ügyvezetésének érdekeivel szemben1559, a hamis piac létrehozásának 

tilalmát1560, a megfelelő mértékű ellenszolgáltatás biztosításának és teljesítésének elvét1561, 

valamint azt az alapszabályt, hogy a részvényfelvásárlási ajánlat nem akadályozhatja az ésszerűnél 

hosszabb ideig a céltársaság tevékenységének folytatását1562. 
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 A törvény azt is meghatározza, hogy a céltársaság által részvényeseitől megszerzett saját részvények nem 

minősülnek szavazati jogot biztosító részvénynek a törvény alkalmazása szempontjából. 
1554

 Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993., 34/1999., 52/2000., 118/2003., 107/2007., 

146/2008) 167. § és Zakon o privrednim društvima (Službenik glasnik RS 125/2004) 204. § 
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 Blutman László: EU-jog – működésben. Bába Kiadó, Szeged, 2004. p. 133. 
1556

 Miskolczi p. 131-132. 
1557

 Irányelv 3. cikk (1) bek. a) pont 
1558

 Uott b) pont 
1559

 Uott c) pont 
1560

 Uott d) pont 
1561

 Uott e) pont 
1562

 Uott f) pont 



Az általános elvek természetesen nem csak a közösségi jogban töltenek be jelentős 

szerepet, hanem hasonló módon mintegy zsinórmértékként működnek a nemzeti jogokban is, a 

tágan értelmezett jogalkalmazók számára. Megvizsgálva a Tpt., a ZOPDD és a ZOPAD idevágó 

rendelkezéseit, két egymástól eltérő szabályozási konstrukciót figyelhető meg. 

A magyar Tpt. a vállalatfelvásárlás alapvető szabályait külön §-ba rendezve nem 

tartalmazza, azonban az Irányelvben meghatározott, az Irányelv 3. cikkében általánosan is 

megfogalmazott célkitűzések érvényesülését a Tpt. VII. fejezetének egyes konkrét rendelkezései 

garantálják1563. 

Ezzel a megoldással szemben a ZOPDD 3. §-a és a ZOPAD ugyancsak 3. §-a külön felsorolja 

a vállalatfelvásárlás alapelveit. A horvát ZOPDD ugyanazt a hat sarokpontot rögzíti, mint 

amelyeket az Irányelv is tartalmaz, míg a szerb ZOPAD a megfelelő mértékű ellenszolgáltatás 

biztosításának és teljesítésének elvét nem sorolja ide1564, viszont alapelvként definiálja 

(tulajdonképpen az egyenlő elbánás elvének kibontásaként), hogy a kisebbségi részvényesek 

ugyanolyan feltételek mellett adhatják el részvényeiket, mint a többségi részvényesek. 

A vizsgált három törvény megoldásai megfelelnek az Irányelv rendelkezésének, 

ugyanakkor meglátásom szerint a magyar jogalkotónak sikerült a leginkább teljesíteni az Irányelv 

célját, amikor nem csupán felsorolásszerű gyűjteményét adta a takeover-folyamat alapelveinek, 

hanem ezen általános elvek érvényre juttatásáról úgy gondoskodott, hogy a lényegi tartalmat 

beleépítette a törvény szövegébe. Ezen álláspontom alátámasztja az Irányelv előbbiekben idézett 

3. cikk (2) bekezdése, melyből következik, hogy nem az alapelvek önálló alkalmazása, 

alkalmazhatósága, mintegy operatív funkciójának biztosítása a tagállamok feladata, hanem az, 

hogy ezek az alapvető rendelkezések garantálják a tagállamok takeoverre vonatkozó szabályainak 

közelítését, egységesítését. 

 

4. A kötelező és az önkéntes ajánlat 

 

Miután az ajánlat fogalmával kapcsolatos alapvetések megtétele az előbbiekben már megtörtént, sor 

kerülhet az Irányelv, a Tpt., a ZOPDD és a ZOPAD kötelező és önkéntes ajánlattételre vonatkozó 

szabályainak bemutatására, ezeknek egymással és az Irányelv vonatkozó rendelkezéseivel történő 

összevetésére. 
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 Pl. Tpt. 69. § (3) bek. és 74. § (4) az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban, Tpt. 73/A. § (4)-(5) 

az információhoz jutással kapcsolatban, Tpt. 69. § (7)-(8) bek. az ellenszolgáltatás fedezetével kapcsolatban, etc. 
1564

 Erre vonatkozó szabályt a ZOPAD 16. §-a tartalmaz. 



 

4. 1. Kötelező ajánlat 

 

Az Irányelv 5. cikkének (1) bek.-e a következőképpen szól a kötelező ajánlatról1565: “Amennyiben egy 

természetes vagy jogi személy saját szerzése, vagy a vele összehangoltan eljáró személyek szerzése 

következtében az 1. cikk (1) bekezdésében említett társaság értékpapírjaival rendelkezik, amely – a 

korábban szerzett értékpapírjaival vagy a vele összehangoltan eljáró személyek értékpapírjaival 

együtt – közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok meghatározott százalékát biztosítja e 

társaságban, amely lehetővé teszi számára a társaság irányítását, a tagállamok biztosítják, hogy e 

személy e társaság kisebbségi részvényeseinek védelme érdekében ajánlattételre kötelezett. Az ilyen 

ajánlatot a (4) bekezdésben meghatározott méltányos áron a lehető legkorábban az ezen 

értékpapírok valamennyi birtokosa részére az összes részesedésükre vonatkozóan teszik meg.” E 

rendelkezés a tagállamokra bízza a szavazati jogok azon százalékának a meghatározását, amelynek 

elérése és/vagy meghaladása esetén a befolyásszerző ajánlattételre köteles. Az Irányelv annyi 

megszorítást tesz, hogy ez az arány a befolyásszerző számára lehetővé kell, hogy tegye a társaság 

irányítását. Ezen arány meghatározásakor a jogalkotónak természetesen figyelemmel kell lennie arra, 

hogy a takeover-szabályoknak nem (és nem is lehet) célja, hogy megnehezítse, megakadályozza a 

céltársaságban való befolyásszerzést, annál inkább cél „az adott társaság tulajdonosi struktúrájának 

és a részesedések megszerzésének kontrollálhatósága és átláthatósága”1566. Érdemes felhívni a 

figyelmet arra, hogy a „kritikus befolyás” százalékaránya (legalább tól-ig formában történő) 

rögzítésének elmaradása nem a tagállami egységesítés, hanem éppen a divergálás felé hat. Azonban 

a fentiekben már említett tagállamok közötti ellentétek miatt csupán ez a „megoldás” mutatkozott 

járható útnak1567. Mindezekre tekintettel a következőkben kell áttekinteni, hogy az egyes nemzeti 

jogalkotók hogyan rendezték a kötelező ajánlattétel beálltának kérdését. 

A Tpt. 68. §-ának konstrukciója kettébontja a nyilvános vételi ajánlat megtételére vonatkozó 

kötelezettség keletkezését: az (1) bek. a befolyás megszerzését megelőzően közzéteendő ajánlattételi 

kötelezettség keletkezését szabályozza, míg a (2) bekezdés a befolyás megszerzését követően 

keletkező ajánlattételi kötelezettségről szól. Itt megjegyzendő, hogy a ZOPDD és a ZOPAD a befolyás 

megszerzését megelőzően nem írnak elő ajánlattételi kötelezettséget; az előzetes kötelező 

ajánlattétel előírása az Irányelv szerint sem feltétlenül szükséges, hiszen az 5. cikk (1) bek. kimondja: 

“Amennyiben egy természetes vagy jogi személy saját szerzése, vagy a vele összehangoltan eljáró 
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 Az önkéntes ajánlatról az Irányelv 5. cikkének (2) bek-e tesz említést, erről ld. a 3. 4. 2. pontot. 
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 Sándor p. 138-139. 
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 Buzási p. 75. 



személyek szerzése következtében az 1. cikk (1) bekezdésében említett társaság értékpapírjaival 

rendelkezik ... ajánlattételre kötelezett”. Ugyanakkor a befolyás megszerzését megelőző ajánlattételi 

kötelezettség előírásának a céltársaság részvényeseinek érdekeit védő hatása elvi síkon nem vonható 

kétségbe. 

A Tpt. szerint1568 előzetesen nyilvános vételi ajánlatot akkor kell tenni, ha a (majdani) 

ajánlattevő 25 %-ot meghaladó mértékű befolyást kíván szerezni, feltéve, hogy a befolyást szerző 

részvényesen kívül senki sem rendelkezik a szavazati jogok 10 %-át meghaladó befolyással. 

Amennyiben nem ez a helyzet, akkor az ajánlattételi kötelezettség 33 %-ot meghaladó mértékű 

befolyásszerzés megkísérlése előtt keletkezik. Problémát jelenthet a Tpt. 68. § (1) bek. a) pontjának 

értelmezése: “ … ha a befolyást szerző részvényesen kívül senki sem rendelkezik a szavazati jogok tíz 

százalékát meghaladó befolyással … ” Nem egyértelmű ugyanis, hogy mi a helyzet akkor, amikor a 

befolyást szerző sem rendelkezik 10 %-ot meghaladó befolyással: vajon ekkor az ajánlattételi küszöb 

33 %, vagy úgy értendő az idézett törvényhely, hogy a 25 %-os határ lehetséges alkalmazásának 

eldöntésekor a befolyásszerzőt figyelmen kell hagyni, attól függetlenül, hogy rendelkezik-e 10 %-ot 

meghaladó befolyással. Véleményem szerint 1569  a szöveg nyelvtani értelmezésével arra a 

következtetésre juthatunk, hogy a 25 %-os határ csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a 

befolyásszerző rendelkezik 10 %-ot meghaladó befolyással a céltársaságban. 

A Tpt. szabályozza azon eseteket is, amikor a vételi ajánlatot a befolyásszerzés 

bejelentésétől1570 számított 15 napon belül kell megtenni1571. Erre akkor kerül sor, ha az előzőek 

szerinti 25, illetve 33 %-ot meghaladó mértékű befolyásszerzésre nem a befolyást szerző közvetlenül 

erre irányuló magatartása következtében, vételi jog, visszavásárlási jog érvényesítése, illetőleg 

határidős vételi megállapodás teljesítése alapján, állami vagyonkezelő szervezet által lefolytatott, 

törvényben szabályozott eljárás keretében, vagy összehangoltan eljáró személyek együttműködése 

eredményeképpen került sor. 

A ZOPDD 9. §-a három lépcsős konstrukcióban szabályozza a kötelező vételi ajánlat 

keletkezését, illetve ezzel összefüggésben meghatározza azokat az eseteket, amikor nem keletkezik 

ajánlattételi kötelezettség. A ZOPDD 9. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a természetes vagy 

jogi személy, amennyiben közvetlenül vagy közvetve, önállóan vagy összehangoltan eljárva, úgy 

szerez céltársasági részvényeket, hogy a céltársaság általa már megszerzett részvényeivel együtt a 

céltársaság szavazati jogot biztosító részvényeinek több mint 25 %-ával rendelkezik (ez az ún. 

ellenőrzési küszöb), nyilvános vételi ajánlat megtételére köteles. A (2) bekezdés szerint az ellenőrzési 

küszöb meghaladását, és ezzel összefüggésben vételi ajánlat közzétételét követően a befolyásszerző 
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akkor is köteles nyilvános vételi ajánlat közzétételére, ha céltársaságbeli szavazati jogot biztosító 

részvények további, közvetlen vagy közvetett, önálló vagy összehangolt megszerzése során szavazati 

arányát a céltársaságban több mint 10 %-kal megnöveli (ez az ún. további küszöb). A (3) bekezdés 

szerint a befolyásszerző akkor is ajánlattételre köteles, ha a (2) bekezdés rendelkezéseitől eltérően 

kevesebb mint 10 %-kal növeli meg a céltársaságban a szavazati arányát, amennyiben ezzel a 

szerzéssel a szavazati jogok több mint 75 %-ával rendelkezik (ez az ún. végső küszöb).1572 A (4) 

bekezdés meghatározza, hogy mely esetekben nem kell vételi ajánlatot közzétenni, a céltársaság 

szavazati jogot biztosító részvényeinek további megszerzése ellenére sem: amennyiben a további 

küszöb meghaladásával összefüggésben már sor került ajánlattételre; amennyiben az ellenőrzési 

és/vagy a további küszöb meghaladása során megtett ajánlat következtében a befolyásszerző a 

céltársaságban a szavazati jogok legalább 75 %-ával rendelkezik; amennyiben olyan személy, aki a 

ZOPDD 14. § (1) bek.-e szerint a konkrét befolyásszerzés ellenére ajánlattételre nem köteles1573, 

további befolyást szerzett és ezzel összefüggésben a ZOPDD általános rendelkezései szerint már 

közzétett nyilvános vételi ajánlatot. 

A ZOPAD 6. §-a szabályozza a vételi ajánlati kötelezettség keletkezését, egy plusz két lépcsős 

konstrukciót állítva fel. Az (1) bekezdés szerint nyilvános vételi ajánlat megtételére az a 

befolyásszerző köteles, aki úgy szerez céltársaságbeli részvényeket, hogy a már meglévő 

részvényeivel együtt a céltársaság szavazati joggal bíró összes részvénye által meghatározott 

szavazatok több mint 25 %-ával rendelkezik. Erre a tényállásra épül rá a további két lépcső, ugyanis a 

(2) bekezdés kimondja, hogy aki a vételi ajánlat megtétele következtében a szavazati jogot biztosító 

részvények kevesebb mint 75 %-át szerzi meg, ugyanazon céltársaság részvényeinek további szerzése 

esetén vételi ajánlat megtételére köteles. A (3) bekezdés szerint az a személy is köteles (ismételten) 

nyilvános vételi ajánlatot tenni, aki a vételi ajánlat alapján a szavazati jogot biztosító részvények 75 

vagy ennél több %-át szerezte meg, amennyiben a vételi ajánlatot követően megszerzi a céltársaság 

szavazati joggal bíró részvényeinek legalább további 5 %-át, illetve amennyiben a vételi ajánlatot 

követő (megszakítás nélkül számított) 18 hónapon belül megszerzi a céltársaság szavazati joggal bíró 

részvényeinek legalább további 3 %-át. 

Az Irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerint nyilvános vételi ajánlat megtételére kötelezően 

sor kell, hogy kerüljön a szavazati jogok meghatározott %-ának megszerzése esetén, mely százalék 

meghatározása (mint azt az előbbiekben már kifejtettem) tagállami kompetencia. Megvizsgálva a 

                                                           
1572

 A ZOPDD ezen a ponton jogalkotási hibát tartalmaz, ugyanis nem rendezi azt a kérdést, amikor a 

befolyásszerző pont 10 %-kal növeli meg szavazati részesedésének arányát a céltársaságban. 
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 Pl.: amennyiben a befolyásszerző a részvényeket öröklés útján vagy a házastársi vagyonközösség megosztása 

során szerezte, amennyiben csődeljárás alatt álló társaság részvényeit szerezte meg a társaság hitelezőjeként, a 

részvényeket a gazdasági társaság formaváltásának folyományaként szerezte meg, etc. A törvényhely 

gyakorlatilag olyan eseteket sorol fel, amelyekben a befolyásszerzőnek nem a részvények megszerzése volt az 

(elsődleges) célja. 



Tpt., a ZOPDD és a ZOPAD vonatkozó rendelkezéseit, látható, hogy a szavazati jogok 25 %-ával való 

rendelkezés mind a magyar, mind a horvát és a szerb jogalkotó szerint is olyan meghatározó 

befolyást jelent, mely esetben a céltársaság részvényeseinek védelme megkívánja a takeover-

szabályok alkalmazását. Továbbmenve azonban már eltérések tapasztalhatók a vizsgált három 

jogszabály koncepcióját tekintve: míg a Tpt. előzetes és utólagos ajánlattételi kötelezettséget 

különböztet meg, és ehhez társítja egységesen a 25, illetve 33 %-os küszöböt, addig a horvát ZOPDD 

három egymásra épülő lépcső megkonstruálásával szabályoz, a szerb ZOPAD pedig egy elsődleges 

ajánlattételi kötelezettséget határoz meg, és az ennek során történő további befolyásszerzés 

mértékétől függően ír elő újabb ajánlattételi kötelezettséget. Ezek az eltérések azonban nem bírnak 

döntő befolyással a szabályozással elérni kívánt elsődleges cél megvalósítása szempontjából, 

problémásnak, aggályosnak nem mondhatók, így következtetésként meg kell állapítani, hogy ezen a 

ponton a magyar, a horvát és a szerb takeover-regulatíva megfelel az Irányelv rendelkezései és 

szellemisége által elérni kívánt célnak, céloknak. Mindazonáltal két megjegyzést kell tenni. Egyrészt 

véleményem szerint érdemes felhívni a figyelmet a Tpt. koncepciójára, miszerint a befolyás 

megszerzése előtt és után is keletkezik (keletkezhet) ajánlattételi kötelezettség; mint már 

említettem, (érdekvédő) hatását tekintve figyelemreméltó az elképzelés. Másrészt a küszöbök 

meghatározásakor követett eltérő megoldásokat (nem a százalékos határokat!) mérlegelve az 

egymásra épülő többlépcsős horvát megoldás tűnik megfontolandónak, a konstrukció egymásra 

épülő és áttekinthető, könnyen követhető volta miatt. 

Az ajánlattételi kötelezettség Tpt-ben lefektetett szabályai vonatkozásában problémaként 

jelentkezhet a 68. § (1) és (2) bekezdése értelmezése során, hogy vajon az ott meghatározott 

küszöbökbe az ajánlattevő által korábban már megszerzett befolyást is számításba kell venni, vagy 

csupán az új befolyásszerzésre vonatkoznak a küszöbértékek. Bár a 65/A. § rendelkezéseinek 

összességéből és a § megfogalmazásából (“a befolyás mértékének megállapítása során a közvetlen és 

a közvetett befolyást ... , az összehangoltan eljáró személyek, valamint a közeli hozzátartozó 

befolyásának mértékét egybe kell számítani”) nyelvtani értelmezéssel következik, hogy a már 

meglévő befolyás is jelentőséggel bír, és a szakirodalom1574 is ezen a véleményem van, továbbá az 

értelmezés során felhívható az Irányelv 5. cikk (1) bek.-e is1575, mégis szerencsésebb lenne a ZOPDD 

vagy a ZOPAD vonatkozó rendelkezéseihez 1576  hasonló megfogalmazás, mely egyértelműen 

kimondaná, hogy a küszöb átlépését a befolyásszerzőnek a céltársaságban már meglévő 

befolyásának figyelembevételével kell vizsgálni. 
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 „a korábban szerzett értékpapírjaival vagy a vele összehangoltan eljáró személyek értékpapírjaival együtt” 
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 ZOPDD 9. § (1) bek, ZOPAD 6. § (1) bek. 



4. 2. Önkéntes ajánlat 

 

A kötelező ajánlattétel kérdéskörének áttekintése után érdemes megvizsgálni az önkéntes 

ajánlatokra vonatkozó szabályokat. Az Irányelv az önkéntes ajánlatokkal külön cikkben nem 

foglalkozik, ugyanakkor már a 2. cikk (Fogalommeghatározások) (1) bek. a) pontja kimondja, hogy az 

Irányelv alkalmazásában «„nyilvános vételi ajánlat” vagy „ajánlat”: ... akár kötelezően akár 

önkéntesen tett ... nyilvános vételi ajánlat ... ». Majd az 5. cikk (2) bekezdése megállapítja, hogy 

amennyiben önkéntes ajánlat1577 megtételét követően kerül sor az irányítás megszerzésére, úgy 

ajánlattételi kötelezettség nem keletkezik. Az Irányelv utolsó önkéntes ajánlattal foglalkozó 

rendelkezése a kiszorítási szabályoknál található, a 15. cikk (5) bekezdése értelmében önkéntes 

ajánlatot követő kiszorítás esetén az ajánlatban szereplő ellenérték akkor tekinthető méltányosnak, 

ha az ajánlattevő – az ajánlat elfogadásával – megszerezte az ajánlat tárgyát képező szavazati jogokat 

megtestesítő tőke legalább 90%-át képviselő értékpapírokat. 

A Tpt. az Irányelvvel összhangban szabályoz, amikor a 79. § (1) bekezdésében kimondja, hogy 

vételi ajánlat útján történő befolyásszerzésre akkor is sor kerülhet, ha a vételi ajánlat nem 

kötelező1578. Ez esetben a kötelező vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés szabályai az irányadók 

néhány eltéréssel (az ajánlatnak nem kell kiterjednie valamennyi szavazati jogot biztosító 

részvényre1579; a céltársaság igazgatósága nem köteles a vételi ajánlatot véleményezni, illetve a 

részvényesek számára közzétenni, valamint nem köteles pénzügyi tanácsadóval szakvéleményt 

készíttetni; ellenajánlat tételére nincs lehetőség). A Tpt. kimondja azt is, hogy az ajánlattevő, az 

ajánlattevő befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás, valamint a vele összehangoltan eljáró 

személyek, illetve bármelyikük megbízásából harmadik személy újabb önkéntes vételi ajánlatot az 

önkéntes vételi ajánlat lezárásától számított 6 hónapon belül nem tehet. 

A ZOPDD és a ZOPAD hasonló rendelkezéseket tartalmaznak. A ZOPDD 10. §-a, míg a ZOPAD 

9. §-a biztosítja az önkéntes vételi ajánlat lehetőségét, kiemelve, hogy amennyiben erre sor kerül, a 

vételi ajánlatot csak a törvény által meghatározott feltételek mellett és módon lehet megtenni, 

valamint azt, hogy amennyiben a befolyásszerző önkéntes vételi ajánlat megtételének szándékáról a 

törvény szerint értesítést tesz közzé (amennyiben a befolyásszerző önkéntes vételi ajánlattal akar 
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 Amely az értékpapírok valamennyi birtokosának összes részesedésére vonatkozik. 
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 Nem tehető önkéntes vételi ajánlat, ha folyamatban van kötelező vételi ajánlaton alapuló eljárás  (az 

elfogadási határidő lejártáig). Bodor M.-Gál J.-Pethőné Kovács Á.-Tomori E.-Vezekényi U.: Részvénytársaság. 

HVG-ORAC, Budapest, 2008. p. 347. 
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 Ezzel összefüggésben a Tpt. azt is kimondja, hogy ha az elfogadó nyilatkozatokban felajánlott részvények 

száma a vételi ajánlatban meghatározott mértéket meghaladja, a részvények átruházására kizárólag a részvények 

névértékének arányában kerülhet sor, vö. Tpt. 79. § (2) bek. 



élni, értesítés közzététele kötelező, csakúgy mint az értesítés megküldése a felügyeleti szerv1580, a  

céltársaság, illetve a tőzsde részére), ezen értesítés közzétételétől a befolyásszerzőt ajánlattételi 

kötelezettség terheli1581.  

A ZOPDD és a ZOPAD az önkéntes vételi ajánlatra vonatkozó, a kötelező ajánlattétel 

szabályaitól eltérő szabályokat (a Tpt-től eltérően) nem tartalmaznak. Ugyanakkor a horvát törvény 

10. § (4) bekezdése részvényesvédelmi szempontokból azt is leszögezi, hogy a befolyásszerzőt akkor 

is kötelezően terheli vételi ajánlat közzététele, ha olyan értesítést tesz közzé, és/vagy olyan módon 

teszi közzé, amely nem felel meg a törvényben meghatározott kritériumoknak, de az értesítésből 

kitűnik a befolyásszerzési szándék. Ezzel összefüggésben érdemes megemlíteni, hogy a HANFA 2007-

ben 21582, 2008-ban 31583 alkalommal írta elő kötelező jelleggel vételi ajánlat közzétételét, ugyanis az 

ajánlattételre kötelezettek határidőben nem tettek eleget törvényes kötelezettségüknek. 

Idevágó gyakorlati példa a horvát olajipari társaság, az “INA – Industrija nafte d. d. Zagreb” 

2008-as felvásárlása. Ekkor ugyanis a magyar MOL (a horvát kormány által képviselt Horvát 

Köztársasággal összehangoltan eljárva) önkéntes nyilvános vételi ajánlatot tett az INA részvényeinek 

megszerzésére. Az ajánlat közzététele előtt és a takeover eljárás során az osztrák OMV több olyan 

nyilvános kijelentést tett az INA felvásárlásával kapcsolatban, melyek alapján a HANFA felszólította a 

társaságot, hogy vagy tegyen vételi ajánlatot, vagy tartózkodjon a piac befolyásolására alkalmas olyan 

kommunikációtól, mely az INA OMV részéről történő felvásárlásával, különösen pedig az esetleges 

vételárral kapcsolatos 1584 . Az OMV ilyen jellegű piacbefolyásoló magatartására 2007-ben 

Magyarországon is volt példa, amikoris több olyan kijelentést (azonban vételi ajánlatot nem) tett, 

miszerint egy meghatározott árfolyamon megvenné a MOL összes szavazati jogot biztosító 

részvényét1585. 

A ZOPDD 10. § (5) bekezdése végül rendelkezik arról, hogy önkéntes vételi ajánlat 

megtételének szándékáról szóló értesítés közzétételétől kezdődően semmis a versengő ajánlat útján 

történő részvényszerzés. 

 

5. Az ajánlattételi eljárás 
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 Horvátországban a „Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga” (Horvát Pénzügyi Szolgáltatásokat 

Felügyelő Ügynökség, a továbbiakban: HANFA), Szerbiában  a „Komisija za hartije od vrednosti” (Értékpapír-

ügynökség, a továbbiakban: SEC). 
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 Vuk Radović: Saopštenje uprave ciljnog društva u vezi sa javnom ponudom za preuzimanje. In: Pravo i 

privreda, XLIII. évfolyam 5-8. szám, Beograd, 2006., 163-178. pp. 
1582

 A zágrebi „Jadran Film d.d.” és a szintén zágrebi „Jadran d.d. Tvornica metalnog nameštaja” céltársaságok 

vonatkozásában. Forrás: a HANFA 2007. évi éves jelentése, 

http://www.hanfa.hr/index.php?ID=0&AKCIJA=61&LANG=HR. 
1583

 A „Lola Ribar d.d.”, az „Industrogradnja d.d.” és a „TOZ Penkala d.d.” céltársaságok esetében. Forrás: a 

HANFA 2008. évi éves jelentése, http://www.hanfa.hr/index.php?ID=0&AKCIJA=61&LANG=HR. 
1584

 A HANFA 2008. évi éves jelentése, http://www.hanfa.hr/index.php?ID=0&AKCIJA=61&LANG=HR. 
1585

 Dr. Buzási Barnabás előadása 2009. április 30-án az SZTE ÁJTK-n, társasági jogi kurzus keretében. 



 

A takeover-folyamat dinamikájával kapcsolatban az Irányelv nem tartalmaz konkrét szabályokat. A 

13. cikk ugyan “Az ajánlattételi eljárásra vonatkozó egyéb szabályok” címet viseli, azonban mindössze 

annyi kötelezettséget ró a tagállamokra, hogy az eljárás vonatkozásában szabályokat fogadjanak el 

legalább az ajánlatok elfogadására nyitva álló határidő lejárta, az ajánlatok felülvizsgálata, a versengő 

ajánlatok, az ajánlatok eredményeinek közzététele és az ajánlatok visszavonhatatlansága, illetve a 

megengedett feltételek tekintetében. Ezek közül a megengedett feltételek az ajánlat tartalmával 

összefüggésben már tárgyalásra kerültek, ugyanakkor ezen a ponton szükséges megvizsgálni az 

Irányelv 7. cikkét (Az elfogadásra nyitva álló időszak), hiszen összefügg a 13. cikk a) pontjával, 

valamint a közzététellel kapcsolatos szabályokat [az Irányelv 6. cikk (1)-(2) bek.-e és a 8. cikk]. A 

három vizsgált törvényben meghatározott eljárás egy általános váz szerint kerül ismertetésre és 

összehasonlításra, az Irányelvnek való megfelelés vizsgálata pedig értelemszerűen azokban az 

esetekben történik, amelyekre az tartalmaz rendelkezést. 

 

5. 1. A befolyásszerző tájékoztatási kötelezettsége és a vételi ajánlat jóváhagyása iránti kérelem 

 

Az ajánlattételi kötelezettség keletkezését 1586  követően a kötelezett társaságnak különféle 

tájékoztatást kell végeznie és jóváhagyást kérnie az illetékes szervtől. A Tpt. szabályai szerint1587 az 

ajánlattevőnek a vételi ajánlatot jóvá kell hagyatnia a PSZÁF-fal1588, ugyanakkor egyidejűleg meg kell 

küldenie a céltársaságnak, valamint kezdeményeznie kell az ajánlat közzétételét1589  a Tpt-ben 

meghatározott nyilvánosság előtt1590. A befolyásszerzés lebonyolítására befektetési válallkozást vagy 

hitelintézetet kell megbízni1591. A vételi ajánlat mellett működési terv készítése szükséges, és – 

amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet – az ajánlattevőnek gazdasági tevékenységéről is 

jelentést kell készítenie1592. Itt érdemes megemlíteni azt, hogy a már említett OMV-MOL ügy kapcsán 

a magyar jogalkotó is lépett: a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű 

vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXVI. törvény (közismertebb 
                                                           
1586

 Ld. 3. 4. 1. pont. 
1587

 Tpt. 69. § (1) bek. 
1588

 Magyarországon a Tpt. VII., az nyrt-ben történő befolyásszerzésre vonatkozó fejezete vonatkozásában a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) rendelkezik hatáskörrel. A PSZÁF idevágó 

feladatairól ld. Bodor M.-Gál J.-Pethőné Kovács Á.-Tomori E.-Vezekényi U.: Értékpapír kézikönyv 2002. 

Agrocent Kiadó, 2002. p. 295-299. 
1589

 A közzététel során a figyelem felhívására alkalmas módon fel kell tüntetni, hogy a vételi ajánlatot a PSZÁF 

még nem hagyta jóvá. 
1590

 Vö. Tpt. 34. § (4) bek.; eszerint a közzététel helye legalább egy országos terjesztésű napilap, vagy a 

kibocsátó és a forgalmazó honlapja, vagy annak a szabályozott piacnak a honlapja, amelyen az értékpapírral 

kereskednek, vagy  bizonyos esetben a PSZÁF honlapja. 
1591

 Tpt. 68. § (4) bek. 
1592

 Tpt. 69. § (4) bek. 



nevén: lex MOL) 1. § (3) bekezdése például előírta, hogy a stratégiai jelentőségű céltársaságok 

nyilvános vételi ajánlat útján történő felvásárlása esetén a Tpt. 69. § (4) bekezdése szerinti működési 

tervet az ajánlattevő társaság legfőbb szervének is el kell fogadnia, még az ajánlat jóváhagyása iránti 

kérelemnek a PSZÁF-hoz történő benyújtása előtt1593. Ezzel nyilvánvalóan és jelentősen lelassította a 

takeover eljárást, ami miatt határozottan tiltakozott az OMV, de bírálat érte a lex MOL-t az Európai 

Bizottság részéről is1594. Magyarország ellen az Európai Bizottság szabálysértési eljárást indított, végül 

pedig a magyar jogalkotó (még az eljárás lezárulta előtt) törölte a lex MOL sérelmezett rendelkezéseit 

[ld. 2008. évi LXV. törvény 1. § (1) bek. a) pont]1595. 

A ZOPDD1596 és a ZOPAD1597 szabályai szerint az ajánlattételi kötelezettség keletkezését 

követően erről haladéktalanul értesíteni kell az illetékes szervet1598, a céltársaságot, valamint a 

tőzsdét, illetve ezt az értesítést közzéteni. A közzétételnek a ZOPDD szerint horvát nyelven kell 

megtörténnie a hivatalos közlönyben és egy, Horvátország egész területen rendszeresen kapható 

napilapban1599. A ZOPAD a közzététel helyeként egy, Szerbia teljes területén rendszeresen terjesztett 

és legalább 100.000-es példányszámú napilapot jelöl meg, ugyanakkor a közzététel megtörténhet 

ehelyett az ajánlattevő weboldalán is1600. 

A ZOPDD1601 szerint az ajánlattételi kötelezettség keletkezésétől számított 30 napon, a 

ZOPAD 1602  szerint 1 munkanapon belül kell az illetékes szervhez benyújtani a vételi ajánlat 

jóváhagyása iránti kérelmet a mellékletekkel (ajánlat szövege, rövidített ajánlat, a vételhez szükséges 

eszközök meglétét igazoló dokumentum, etc.) együtt. A szerb törvényben meghatározott 1 

munkanap túlságosan rövidnek tekinthető, szemben a magyar 15, illetve a horvát 30 nappal, hiszen 

ilyen kevés idő alatt rendkívül nehéz alapos ajánlatot készíteni az összes, törvény által előírt kötelező 

melléklettel együtt1603. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a szerb törvény szerint ajánlattételi 

kötelezettség csak azokban az esetekben áll be, amikor a befolyásszerző szándékoltan, erre irányuló 

magatartással lépi át a kötelező ajánlattételi küszöböt 1604 , így elvárható lehet, hogy még a 

befolyásszerzés megtörténte előtt tegyék meg a szükséges előkészületeket. Ez azonban még nem 

                                                           
1593

 http://www.mfor.hu/cikkek/Elfogadtak_a_lex_Molt.html és http://www.jogiforum.hu/hirek/16759 
1594

 http://www.eduport.hu/cikk.php?id=17858&PHPSESSID=77d45d2805b66c094d61519b62622437 
1595

 Dr. Buzási Barnabás előadása 2009. április 30-án az SZTE ÁJTK-n társasági jogi kurzus keretében és 

http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&dok_id=26035. 
1596

 ZOPDD 9. § (5) bek. 
1597

 ZOPAD 6. § (1)-(2) bek. 
1598

 Horvátországban a HANFA, Szerbiában a SEC. 
1599

 ZOPDD 4. § 
1600

 ZOPAD 18. § (1) bek. 
1601

 ZOPDD 24. § (1) bek. 
1602

 ZOPAD 13. § (1) bek. 
1603

 Az angol City Code szerint az ajánlattevő a lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel kell, hogy 

eljárjon a vételi ajánlat megtétele előtt és során, figyelemmel arra is, hogy folyamatosan képes legyen a 

takeover-eljárás során felmerülő kötelezettségeit (így pl. a vételár megfizetését) teljesíteni. Farrar’s p. 595. 
1604

 Vö. ZOPAD 6. és 8. §, 



támasztja alá a rendkívül rövid határidőt, hiszen a horvát szabályozás is csak a befolyásszerzésre 

irányuló szándékos magatartás következtében történő küszöbátlépés esetére ír elő ajánlattételi 

kötelezettséget1605, mégis 30 nap áll a befolyásszerző rendelkezésére ajánlatának a HANFA-hoz 

történő benyújtására. 

A HANFA rendszeresen figyelemmel követi az említett határidők betartását: 2006-ban a 

zágrebi “JADRAN d. d. TMN” horvát részvénytársaság vonatkozásában a befolyásszerző a törvényes 

küszöb átlépése után nem tett vételi ajánlatot a megfelelő időn belül, ezért a HANFA végzéssel 

állapította meg az ajánlattéli kötelezettség létrejöttét1606. 

Mindkét törvény szerint1607 az ajánlat jóváhagyása iránti kérelem benyújtása előtt szükséges 

több előkészítő jellegű intézkedést megtenni, mint például (hasonlóan a Tpt. rendelkezéséhez) 

szerződést kötni a majdani tőkepiaci ügyletek lebonyolítását végző szervezettel (a továbbiakban: 

értékpapír-letéteményes). Ezen a ponton megállapítható, hogy mindhárom jogszabály 

megnyugtatóan és az Irányelv 6. és 8. cikkében foglaltaknak megfelelően rendezi a közzétételi 

kötelezettséget és az ezzel kapcsolatos kérdéseket (közzététel módja, etc.). 

A Tpt. meghatározza, hogy a PSZÁF a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem 

benyújtásától számított 10 munkanapon belül dönt az ajánlatról, illetve legfeljebb 3 munkanapos 

hiánypótlási határidőt tűzhet ki; a módosított vételi ajánlat jóváhagyásáról 3 munkanapon belül 

határoz. Ha a törvényes határidőn belül nem születik döntés, a jóváhagyást megadottnak kell 

tekinteni1608. A ZOPDD szerint a HANFA-nak 14 napon belül kell döntését meghoznia, ha pedig a 

benyújtott kérelem hiányos vagy pontosításra szorul, a hiánypótlás eszközlésére határidőt határozhat 

meg. Ugyanakkor a törvény nem jelöli meg ezen határidő maximális tartamát, ami miatt meglátásom 

szerint könnyen megtörténhet, hogy az eljárás elhúzódik1609. A ZOPAD1610 a magyar és a horvát 

határidőnél jóval rövidebb, 2 munkanapon belüli döntési kötelezettséget ír elő1611. Ez a rendelkezés 

véleményem szerint nem túl szerencsés: nyilvánvaló, hogy a jogalkotó az eljárás minél gyorsabb 

befejezését tartotta szem előtt1612, ugyanakkor ilyen rövid idő alatt nem feltétlenül lehet megfelelően 

áttekinteni az ajánlatot; így jobbnak tartanám a 7 vagy a 14 napos határidőt.1613 Amennyiben az 

ajánlat jóváhagyása iránti kérelem valamilyen hiányosságban szenved, a SEC 3 munkanapos 

hiánypótlási határidőt írhat elő, ilyenkor a hiánypótlás megtörténtétől újrakezdődik a 2 munkanapos 
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 Vö. ZOPDD 9. és 14. §. 
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 A HANFA 2006. évi éves jelentése, http://www.hanfa.hr/index.php?ID=0&AKCIJA=61&LANG=HR. 
1607

 ZOPDD 18-21. §, ZOPAD 16-17. §. 
1608

 Tpt. 70. § (2) bek. 
1609

 ZOPDD 24-25. § 
1610

 ZOPAD 13. § (2) bek. 
1611

 Főszabály szerint mind a ZOPDD, mind a ZOPAD a kérelem beérkezésétől számítja a határidőt, eltekintve 

pl.  attól az esettől, ha egyéb szerv jóváhagyása is szükséges a döntés meghozatala előtt; ez esetben az illetékes 

szerv döntésének a HANFA-hoz, illetve a SEC-hez való megérkezésétől indul a határidő. 
1612

 Vö. Irányelv 3. cikk. (1) bek. f) pont és ZOPAD 3. § (5) bek. 
1613

 Hasonlóan vélekedik: Besarović p. 283. 



ügyintézési határidő. Bizonyos, kivételes esetekben (amikor a SEC egyéb szervekkel is konzultál, pl. a 

pénzmosás megakadályozása kapcsán) a döntés meghozatalára előírt határidő legfeljebb 10 nappal 

meghosszabbodhat1614. Mindhárom vizsgált törvény (a határidők meghatározásán túl) tartalmaz 

rendelkezéseket az ajánlatoknak az illetékes szerv általi megvizsgálásával kapcsolatban, ezáltal 

teljesül az Irányelv 13. cikkének b) pontjában előírt, a jogalkotót terhelő kötelezettség. 

 

5. 2. A vételi ajánlat közzététele 

 

A Tpt. szabályai szerint az ajánlattevő a PSZÁF határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul 

köteles kezdeményezni a felügyeleti eljárás eredményének és a vételi ajánlatnak a közzétételét1615. A 

ZOPDD konkrét határidőt is megjelöl: a HANFA végzésének kézbesítésétől számított 7 napon belül 

közzé kell tenni a vételi ajánlatot1616. A közzététellel egyidejűleg az ajánlatot meg kell küldeni a 

céltársaságnak és a tőzsdének, illetve az értékpapír-letéteményesnek is. A céltársaság az ajánlat 

közzétételét követően nyomban köteles értesíteni valamennyi részvényesét az ajánlat tartalmáról1617. 

A ZOPAD előírásai szerint a rövidített ajánlatot a SEC végzésének kézhezvételét követően nyomban 

közzé kell tenni, és a közzététel megtörténtét visszaigazolni a SEC felé. Az ajánlatot ugyancsak meg 

kell küldeni a céltársaságnak és a tőzsdének. A ZOPAD a ZOPDD-től eltérően az ajánlattevő 

kötelezettségévé teszi a céltársaság valamennyi részvényesének értesítését1618. 

 

5. 3. A vételi ajánlat elfogadása 

 

A vételi ajánlat közzétételét, illetve a ZOPDD és a ZOPAD esetében a részvényesek közvetlen 

tájékoztatását követően kerülhet sor a céltársaság részvényesei ajánlatot elfogadó nyilatkozatainak 

megtételére. Az elfogadásra nyitva álló időszakkal kapcsolatban az Irányelv 7. cikke úgy rendelkezik, 

hogy ez az időtartam főszabály szerint nem lehet a vételi ajánlat közzétételétől számított 2 hétnél 

rövidebb és 10 hétnél hosszabb. Mindhárom vizsgált jogszabály vonatkozó rendelkezései megfelelnek 

ennek a követelménynek. A Tpt. kimondja1619, hogy a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő 

legalább 30, legfeljebb 65 nap lehet, továbbá szól arról is, hogy a kezdőnap nem lehet a közzétételt 
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 ZOPAD 13. § (4) bek. 
1615

 Tpt. 70. § (4) bek. 
1616

 ZOPDD 27. § (1) bek. Ugyanakkor a (2) bek. nyomban leszögezi, hogy a határidő eltelte után közzétett 

ajánlat is érvényes. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a ZOPDD 59. § (1) bek. 4. pontját, amely akár 

1 millió kunás (cca. 37 millió Ft) bírságot is előirányoz a határidő be nem tartása esetén. 
1617

 ZOPDD 27. § (4) bek. 
1618

 ZOPAD 18. § (3) bek. 
1619

 Tpt. 70. § (5) bek. 



követő 2. napnál korábbi, és nem lehet a közzétételt követő 5. napnál későbbi időpont. A PSZÁF az 

ajánlattevő indokolt kérelmére az eredetileg megjelölt elfogadási határidőt egyszer, legfeljebb 15 

nappal meghosszabbíthatja (azonban ezzel együtt sem léphető túl a 65 napos határidő)1620. A ZOPDD 

vonatkozó §-a szerint az elfogadásra nyitva álló időszak a közzétételtől számított 28. napig tart. 

Amennyiben az ajánlat módosítására kerül sor, úgy a határidő 7 nappal meghosszabbodik, ha pedig 

ellenajánlat/versengő ajánlat érkezik, úgy az eredeti ajánlat érvényessége az ellenajánlat 

elfogadására nyitva álló időszak végéig meghosszabbodik. Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy 

a módosított, illetve ellenajánlat érvényességi ideje nem lehet hosszabb az első vételi ajánlat 

közzétételétől számított 60 napnál1621. A ZOPAD szerint az elfogadási határidő utolsó napja az ajánlat 

közzétételétől számított 21. és 45. nap közötti intervallumba tehető. Amennyiben az ajánlat 

módosítására kerül sor, a határidő 7 nappal meghosszabbodik, azonban az elfogadásra nyitva álló 

időszak mindösszesen nem lehet több 60 napnál. Ellenajánlat közzététele esetén az eredeti ajánlat 

elfogadási határideje meghosszabbodik az ellenajánlat elfogadására nyitva álló időtartam lejártáig, 

ugyanakkor ez esetben az elfogadás határideje nem lehet több 70 napnál1622. 

Véleményem szerint mindhárom törvény szerinti határidők jól koncepcionáltak, ugyanis nem 

hagynak teret az ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam folyamatos és végtelenbe nyúló 

meghosszabbításának1623, ezáltal biztosítják az Irányelv 3. cikk (1) bek. f) pontjában foglalt azon 

követelményt, miszerint a céltársaság rendes működése a takeover-eljárás miatt az ésszerűnél 

hosszabb ideig nem akadályozható. 

 

5. 4. Az ajánlat módosítása 

 

Az ajánlat módosításának lehetőségét a Tpt. az ellenérték vonatkozásában biztosítja1624, azzal a 

feltétellel, hogy az új ellenérték Ft-ban meghatározott összegének az eredetileg meghatározott 

ellenérték összegénél magasabbnak kell lennie1625. A ZOPDD ugyancsak az ellenérték magasabb 

összegben történő megállapítása esetén teszi lehetővé a módosítást; készpénzben meghatározott 

ellenérték esetén legalább 2 %-kal magasabb ellenértéket kell tartalmaznia a módosított 

ajánlatnak1626. A ZOPAD is csak a céltársaság részvényeseire nézvést kedvezőbb módosítást (azaz a 

magasabb ellenérték megjelölését) tesz lehetővé, azzal, hogy megengedi az eredetileg 
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 A kérelmező legkésőbb az eredeti határidő lejártáig köteles közzétenni a határidő meghosszabbításának 

tényét. 
1621

 ZOPDD 28. § 
1622

 ZOPAD 21. § 
1623

 Ami néha kifejezetten célja az ajánlattevőnek, ld. Besarović p. 284. 
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 Az elfogadásra nyitva álló határidő zárónapjáig. 
1625

 Tpt. 71. § (2) bek. 
1626

 ZOPDD 29. § 



meghatározott minimum szerzési küszöb visszavonását is.1627 Mindhárom vizsgált törvény szerint az 

ellenérték módosítása kiterjed a már megtett elfogadó nyilatkozatokra is. 

 

5. 5. Versengő ajánlatok 

 

Az Irányelv 13. cikkének c) pontja szerint a tagállamoknak rendezniük kell a versengő ajánlatok 

kérdését is. Ennek megfelelően a vizsgált törvények véleményem szerint megnyugtató 

részletességgel szabályozzák is a kérdést. A Tpt. kimondja, hogy az elfogadó nyilatkozat megtételére 

nyitva álló határidő zárónapját megelőző 15. napig bárki jogosult új vételi ajánlat megtételére, azzal a 

feltétellel, ha az legalább 5 %-kal magasabb Ft-ban kifejezett ellenértéket tartalmaz. Az ellenajánlat 

közzétételével az előző vételi ajánlat és az arra tett elfogadó nyilatkozat hatályát veszti1628. A magyar 

szabályozás ilyetén jellege akár aggályosnak is mondható, hiszen gyakorlatilag a jogalkotó dönt a 

részvényes helyett a vételi ajánlat (jelen esetben) el nem fogadásáról, pontosabban el nem 

fogadhatóságáról1629. Ez annyiban érthető, hogy az ellenajánlat elfogadásával a részvényes anyagilag 

jobban jár, azonban ettől függetlenül véleményem szerint az értékpapír tulajdonosától nem lenne 

szabad megvonni azt a lehetőségét, hogy úgy döntsön: részvényeit (akár alacsonyabb áron is) a 

számára barátibbnakk tűnő ajánlattevőnek adja el. Ezen álláspontom támasztja alá az Irányelvben 

szabályozott jogintézmény megnevezése is, az Irányelv ugyanis versengő ajánlatokról (tehát több, 

egymással konkuráló ajánlatról) szól, míg a magyar szabályozás ezt egy darab ellenajánlatra 

redukálja. Ezért számomra helyesebbnek és követendőnek tűnik a horvát és szerb szabályozás, mely 

lehetővé teszi több vételi ajánlat egymás melletti egzisztálását. A horvát jogalkotó figyelemmel volt 

arra is, hogy a szabályozás ismertetett jellege miatt megnőhet a különféle spekulatív piaci 

magatartások veszélye, ezért a ZOPDD 32. §-a kimondja, hogy a HANFA elutasít minden olyan 

ellenajánlatot, amely spekulatív jellegű, vagy amelynek kizárólagos célja a vételi ajánlattal érintett 

részvények árának megváltoztatása. 

A ZOPDD szerint ellenajánlat az eredeti vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő lejárta 

előtt legfeljebb 10 nappal tehető1630; a ZOPAD ellenajánlat tételét az eredeti ajánlat lejártát legalább 

1 munkanappal megelőzően teszi lehetővé1631. A ZOPDD és a ZOPAD a Tpt. 5%-os szabályához 

hasonló rendelkezést nem tartalmaz, ugyanakkor a ZOPAD kimondja, hogy amennyiben az eredeti 
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vételi ajánlat feltételes ajánlat, azaz minimum szerzési küszöböt tartalmaz, az ellenajánlatban nem 

határozható meg az eredeti ajánlatban szereplőnél magasabb küszöb1632. 

 

5. 6. Az ajánlat visszavonhatatlansága, illetve visszavonhatósága 

 

A tagállami jogalkotónak az Irányelv 13. cikk e) pontja szerint rendeznie kell az ajánlatok 

visszavonhatatlanságának kérdését is. A Tpt. a megtett vételi ajánlat visszavonhatatlanságát nem 

mondja ki, azonban véleményem szerint ez közvetetten levezethető abból a rendelkezésből, 

miszerint az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő alatt valamennyi részvényes 

bejelentheti, hogy él az ajánlattal1633. Ugyanis, ha az ajánlattevő időközben visszavonhatná az 

ajánlatát, úgy nem érvényesül(het)ne ezen törvényi rendelkezés, hiszen az elfogadásra nyitva álló 

teljes idő alatt az ajánlat visszavonását követően a részvényesek már nem tudnának élni ajánlat-

elfogadási jogukkal, lévén hogy nincs ajánlat. Az elfogadásra nyitva álló határidő eltelte után pedig 

már nyilvánvalóan értelmezhetetlen az ajánlat visszavonásának problematikája, márcsak azért is, 

mert a Tpt. 74. § (5) bekezdése szerint az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő utolsó 

napján létrejön a részvény-átruházási szerződés az ajánlattevő és az elfogadó nyilatkozatot tevő 

részvényes között1634. Mindezektől függetlenül megnyugtatóan (nem utolsósorban az Irányelvben 

foglalt szabályalkotási kötelezettséget is teljesítve) csak akkor lenne rendezve a kérdés, ha a Tpt. 

szövegszerűen tartalmazna konkrét rendelkezést e vonatkozásban1635. A ZOPDD1636 és a ZOPAD1637 

meghatározzák azokat az eseteket, amikor sor kerülhet az ajánlat visszavonására; ez mindkét törvény 

szerint abban az esetben történhet meg, ha magasabb ellenértéket tartalmazó ellenajánlat 

megtételére kerül sor1638, vagy ha időközben a céltársaság vonatkozásában csődeljárás indult1639. A 

ZOPDD az ajánattevőt kötelezi arra, hogy az ajánlat visszavonásáról haladéktalanul értesítse a 

HANFA-t, a tőzsdét, a céltársaságot és az értékpapír-letéteményest, valamint arra, hogy a vételi 
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129/00, 123/03, 82/06), illetve Zakon o stečajnom postupku (Službeni glasnik RS 84/2004.). 



ajánlat elfogadására nyitva álló határidő lejárta előtt legkésőbb 7 nappal közzétegye az ajánlat 

visszavonását1640; ezt a közzétételi kötelezettséget a ZOPAD is tartalmazza1641. 

 

5. 7. A takeover-eljárás záró szakasza 

 

Mint azt már jeleztem, az elfogadó nyilatkozat a Tpt. szerint a megtételére nyitva álló határidő kezdő 

napját követően valamennyi, az ajánlat tárgyát képező részvénnyel rendelkező részvényes által 

megtehető. Érdemes kitérni a Tpt. azon rendelkezésére, mely szerint a részvény-átruházási szerződés 

(az ajánlattevő és az elfogadó nyilatkozatot tevő között) főszabály szerint1642 az ajánlat elfogadására 

nyitva álló időtartam utolsó napján jön létre1643. A polgári jog szabályai szerint a szerződés jelenlevők 

között abban az időpontban jön létre, amikor az ajánlatot elfogadják, távollevők között pedig akkor, 

amikor az elfogadó nyilatkozat az ajánlattevőhöz megérkezik 1644 . A Tpt. nyilvánvalóan azért 

alkalmazza a jelzett (a Ptk. vonatkozó szabályától eltérő) megoldást, mert amennyiben az ajánlattevő 

fenntartotta az elállási jogát1645 arra az esetre, ha az elfogadó nyilatkozatok alapján nem kerülne sor 

50 %-ot meghaladó mértékű befolyás megszerzésére, úgy az eljárás egészének végkövetkezménye 

valamennyi elfogadó nyilatkozattól együttesen függ1646. A horvát ZOPDD nem tartalmaz a magyar 50 

%-os feltételhez hasonló szabályt (legalábbis a kötelező ajánlatok vonatkozásában, azt ugyanis előírja 

a ZOPDD1647, hogy az önkéntes vételi ajánlat tartalmazhat a magyar szabályhoz hasonló, de 

számszerűen a törvényben meg nem határozott eredményességi feltételt), a gyakorlatban mégis 

találhatunk olyan ajánlatot, amelyben az ajánlattevő ilyen feltétellel élt1648. 2005 decemberében az 

“MTČ Tvornice Čarapa d. d.” vonatkozásában tett az ajánlattevő önkéntes vételi ajánlatot, melyben 

feltételként határozta meg a céltársaság tulajdoni hányada legalább 50 %-ának megszerzését. Mivel 

az elfogadó nyilatkozatokkal érintett részvények összessége nem érte el ezt az arányt, az ajánlattevő 

úgy határozott, hogy nem veszi át az eladásra felajánlott részvényeket1649. 
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 A HANFA 2005. évi éves jelentése, http://www.hanfa.hr/index.php?ID=0&AKCIJA=61&LANG=HR. 
1649

 Jelezni kell, hogy az említett vételi ajánlatra a jelenleg hatályos törvény hatálybalépése előtt került sor. A 

hatályos ZOPDD 23. § (2) bek. 2. pontja szerint ugyanis amennyiben az önkéntes ajánlat feltételes, és az 



Az elfogadó nyilatkozat a Tpt. szerint egyébként személyesen vagy meghatalmazott útján is 

megtehető, és nem vonható vissza. 

Az ajánlattevő köteles valamennyi felajánlott részvényt megvásárolni (kivéve a már említett 

elállási jog fenntartása esetén), és a részvények ellenértékét a vételi ajánlat elfogadási határidejének 

utolsó napját követő 5 munkanapon belül teljesíteni. Amennyiben az ellenérték teljesítésére ezen 5 

munkanapos határidő lejártát követő 30 napon belül sem kerül sor, a céltársaság elfogadási 

nyilatkozatot tevő részvényese elállhat a szerződéstől az elállás általános szabályai szerint1650. A Tpt-

ben körbeírt ajánlattételi eljárás záróakkordja az Irányelv 13. cikkének d) pontja szerinti közzététel az 

ajánlat eredményességével kapcsolatban. A Tpt. előírja1651, hogy az ajánlattevő és az általa megbízott 

befektetési vállalkozás vagy hitelintézet a vételi ajánlat elfogadási idejének zárónapját követő 2 

napon belül értesíti a PSZÁF-ot a vételi ajánlat eredményéről, és ezzel egyidőben az értesítést a 

nyilvánosság részére közzéteszi1652. A ZOPDD a jogtechnikai konstrukciót tekintve némileg eltérően 

rendezi az elfogadó nyilatkozattal érintett részvények jogi sorsát: úgy rendelkezik, hogy az elfogadó 

nyilatkozat joghatása (és ezzel összefüggésben az ajánlattevő fizetési kötelezettsége) az ajánlat 

elfogadására nyitva álló határidő leteltével áll be. Az elfogadó nyilatkozatot pedig tulajdonképpen az 

azt tevő részvényes eladni kívánt részvényeinek a horvát központi értékpapír-nyilvántartónál történő 

letétbe helyezése jelenti (megjegyzendő, hogy a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő alatt 

a részvények, és ezáltal az elfogadó nyilatkozat bármikor visszavonhatók1653); a fizetési határidő 

egyébként a vételi ajánlat elfogadási határidejének lejártát követő 14 nap. Az ajánlattételi eljárás a 

horvát szabályok szerint is a takeover eredményéről szóló értesítéssel zárul1654: a fizetési határidő 

lejártát követően haladéktalanul értesítést kell küldeni a HANFA-nak, a céltársaságnak és a 

tőzsdének; az értesítést 7 napon belül közzé is kell tenni. Az ajánlattevő az ellenérték teljesítését a 

horvát központi értékpapír-nyilvántartó felé eszközli: az értékpapír-nyilvántartó az ellenérték hozzá 

való megérkezését követő munkanapon átutalja azt a vételi ajánlatot elfogadó részvényeseknek, az 

elfogadó nyilatkozattal érintett részvényeket pedig jóváírja az ajánlattevő értékpapír-számláján1655. A 

ZOPAD is a ZOPDD-hez hasonló megoldást alkalmaz: szabályai szerint a céltársaság részvényese oly 
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 The Wolf Theiss Guide to: Takeovers of Public Companies in Central&South-eastern Europe. Wolf Theiss, 

2008. p. 81-82. (továbbiakban: Wolf) 



módon fogadja el a vételi ajánlatot, hogy részvényeit az ajánlat érvényességi ideje alatt letétbe 

helyezi a szerb értékpapír-nyilvántartónál (a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő alatt a 

részvények a horvát megoldáshoz hasonlóan visszavonhatók; a részvények az ajánlat elfogadási 

határidejének eltelte után is visszavonhatók, ha az ajánlattevő nem teljesíti határidőben fizetési 

kötelezettségét). A fizetési határidő az ajánlattevő számára az ajánlat elfogadására nyitva álló 

időtartam utolsó napját követő 3 munkanap. A szerb törvény is tartalmaz szabályokat arra nézvést, 

hogy az ezen határidő elteltét követő 1 munkanapon belül jelentést tegyen közzé a törvényben 

meghatározott módon és tartalommal 1656  a takeover-eljárással kapcsolatban; ezt a jelentést 

egyidejűleg meg kell küldeni a tőzsdének, a SEC-nek és a céltársaságnak is. Az értékpapír-nyilvántartó 

azon a napon, amikor megérkezik hozzá az ajánlattevő által eszközölt teljesítés, az ellenértéket 

átutalja az elfogadó nyilatkozatot tett részvényesek számlájára, a nála letétbe helyezett részvényeket 

pedig átvezeti az ajánlattevő értékpapír-számlájára1657. 

 

IV. Összegzés 

 

A dolgozat elkészítése során két célt tartottam szem előtt: egyrészt a takeoverre vonatkozó uniós, 

magyar, horvát és szerb szabályok leglényegesebb pontjainak ismertetését és egymással való 

összevetését a szabályozási koncepciók megvizsgálása érdekében, másrészt a nemzeti jogoknak 

abból a szempontból történő górcső alá vételét, hogy mennyiben felelnek meg az Irányelv 

rendelkezéseinek. 

Az áttekintett és bemutatott joganyagra figyelemmel a következő megállapítások tehetők. 

Míg Horvátországban és Szerbiában külön törvény rendezi a vállalatfelvásárlások kérdését 

(feltehetőleg éppen az Irányelv hatására, hiszen a korábbi szabályozást a társasági törvények és az 

értékpiacról szóló törvények tartalmazták), Magyarországon a takeoverrel kapcsolatos törvényi 

rendelkezéseket a Tpt. VII. fejezetében találjuk. És bár a szakirodalomban1658 vita van arról, hogy 

vajon nem lenne-e helyesebb e rendelkezéseknek a Gt-ben történő elhelyezése1659 , a külön 

jogszabályban történő szabályozás lehetőségként nem merül fel. A dolgozatnak nem célja ezen vita 

eldöntése, azonban szükséges kitérni arra, hogy vajon a külön törvényben történő szabályozás, vagy 

a takeover-szabályok Tpt-ben (esetleg Gt-ben) történő elhelyezése a célszerűbb. Véleményem 
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szerint, elsősorban a vállalatfelvásárlás eu-s szabályozásának jelenlegi állapotát tekintve, megfelelő a 

kódex-jellegű tőkepiaci, illetve értékpapír-törvényekben való szabályozás. Ugyanakkor amennyiben a 

jövőben az EU-nak sikerül olyan rendelkezéseket elfogadnia, amelyek a tagállami takeover-szabályok 

szigorúbb konvergálása irányába hatnak (értem ezalatt pl. egységes ajánlattételi küszöb 

meghatározását), ezáltal pedig ez a terület egy viszonylag önállóan szabályozható részt alkot, úgy 

indokolt, átláthatóbb és célszerűbb lesz a kérdés önálló törvényben való rendezése1660. Mindezekre 

figyelemmel a horvát és a szerb jogalkotási koncepció jövőbemutatónak mondható. 

A ZOPDD és a ZOPAD szerkezetét tekintve lényegében (a szövegszerűséget vizsgálva pedig 

sok helyütt szó szerint) megegyezik egymással, és nagyban követi az Irányelv felépítését. Ennek 

nyilvánvaló magyarázata, hogy elfogadásukra az Irányelv megalkotása után került sor, és a nemzeti 

jogalkotók (tekintettel EU-s csatlakozási céljaikra) törekedtek arra, hogy a jogintézmény 

újraszabályozásakor (ugyanis egyik országban sem előzmény nélküli a takeover szabályozása) 

kövessék az európai tendenciákat1661. Egyes részletszabályok összhangba hozása az Irányelvvel 

elsősorban a szerb ZOPAD esetében mutatkozik szükségesnek, míg a horvát törvény esetében 

leszögezhető, hogy aprólékos és helyenként már túlságosan is részletes szabályaival talán még a Tpt-

nél is „EU-konformabb” jogszabályt hozott létre a horvát jogalkotó. Azonban figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy egy jogszabályról elsősorban a gyakorlatban való alkalmazása alapján lehet véleményt 

alkotni. Ezen a ponton meg kell jegyezni, hogy Horvátországban jóval kevesebb1662 vállalatfelvásárlást 

jegyeznek, mint Szerbiában 1663 , míg Magyarország e két ország között helyezkedik el 1664  a 

vállalatfelvásárlások száma tekintetében. Ezekre a mutatókra is figyelemmel úgy vélem, hogy a 

magyar szabályozás az, amelynek szabályai (és itt elsődlegesen az ajánlattételi kötelezettség beálltát 

meghatározó küszöbökre gondolok) a legsikeresebben rendezik a kérdést. A ZOPDD túlszabályozott 

volta nagyban megnehezíti a vállalatfelvásárlások lebonyolítását, márpedig ilyen célja vagy hatása a 

takeover-jogszabályoknak nem szabadna, hogy legyen1665. A  ZOPAD indokolatlanul sok esetben 

követel meg kötelező jelleggel ajánlattételt, ezen meglátásom szerint a küszöbhatárok, illetve azok 

rendszerének módosításával kell változtatni. 
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 Berglöf-Burkant-Boeri-FranksSource, 171-213. pp. 
1661

 Ld. erre David Harding-Sam Rovit: Preuzimanje i spajanje poduzeća. Četiri presudne odluke kojima stvarate 

ili prekidate posao. Masmedia, Zagreb, 2007. és Nebojša Jovanović: Preuzimanje akcionarskih društava. In: 

Akcionarska društva, berze i akcije – Zbornik radova, szerk. Mirko Vasiljević. Beograd, 2006. 281-305. pp., 

valamint Jugoszláviában korábban: Branislav Ćosić-Branislav Jorgić-Dragan Pujić: Berza hartija od vrednosti i 

berzansko poslovanje. Jugoslovensko tržište kapitala Beograd, Beograd, 1991. 
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 2008-ban mindössze 15. Forrás: a HANFA 2008. évi éves jelentése, 

http://www.hanfa.hr/index.php?ID=0&AKCIJA=61&LANG=HR 
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 2008-ban közel 180, de 2005 óta 100 fölötti a szám. Forrás: a SEC éves jelentései, 

http://www.sec.gov.rs/index.php?option=com_remository&Itemid=47&func=select&id=123 
1664

 Évi 50-60 takeoverrel. Forrás: a PSZÁF éves jelentései, http://www.pszaf.hu/jelentesek_statisztikak/eves 
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 Ld. 3. 4. 1. pont és Sándor p. 138-139. 



Jelen dolgozat elkészítésével azt a szakirodalmi űrt is szerettem volna betölteni, ami a 

délkelet-európai államok (ez esetben a vállalatfelvásárlásokkal kapcsolatos) jogi környezete 

ismertetésének és kritikai szemléletű vizsgálatának teljes hiányában mutatkozik. Törekedtem arra, 

hogy a vizsgált jogszabályok tekintetében – a szakirodalomban jelenleg egyedülálló módon – kellő 

részletességgel és a szükséges elemző-véleményező kommentárokkal, személyes javaslataimmal 

könnyítsem meg a vállalatfelvásárlás jogintézményének megértését, a folyamat végigkövetését az 

érintett országokban. Amennyiben egy esetleges további kutatáshoz megfelelő alapot biztosítottam, 

vagy egy, a gyakorlatban is hasznosítható bemutató-összehasonlító vázat alkottam, dolgozatom 

elérte célját. 
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Kupeczki Nóra 

A házasságtörés bűncselekménye a klasszikus római jogban 

 

Helyezés: Különdíj (Római jogi tagozat) 

Témavezető: Dr. Jakab Éva, egyetemi tanár 

 

I. Bevezetés 

 

Dolgozatom témája a házasságtörés büntetése (lex Iulia de adulteriis coercendis) az Augustus-

korabeli Rómában, kitekintéssel az akkori szociológiai–társadalmi viszonyokra, különös tekintettel a 

család, és a családtagok jogállására. Ezt a kérdéskört rendkívül izgalmasnak és sokrétűnek találom, 

mivel érdekel a nemi erkölcs elleni bűncselekmények római és jelenkori szabályozásának különbsége. 

A római jog modern tudománya leginkább a magánjogi szférával foglalkozott, ezáltal kissé 

háttérbe szorítva a büntetőjogot. Ebből kifolyólag a magánjogi munkákhoz viszonyítva csekély számú 

szakirodalom áll rendelkezésre e témában, különösen magyar nyelven. Éppen ezért tekintettem 

külön kihívásnak a D. 48,5 (De adulteriis) titulus magyarra történő fordítását. Továbbá mivel eddig 

nem született rendszerezett, átfogóan feldolgozott mű a magyar romanisztikában ebben a témában, 

munkám hiánypótlásnak szánom. 

Felépítését tekintve dolgozatom a római család bemutatásával kezdődik, kitérve a házasság 

jogi szabályozásának változásaira, az augustusi családjogi törvényhozáshoz vezető társadalmi okokra, 

és a már meghozott, részletes szabályokra. Ezt követően az adulterium Augustus előtti szabályozását 

mutatom be, majd a lex Iulia de adulteriis rendelkezéseit a házasságtörésről, kiemelve, hogy milyen 

mértékű változást hozott a családi jogban. Majd az eljárási kérdések részletes elemzése következik, 

kiemelve az elkövetők személyi körének ismertetését. Mindezek után a házasságtörés büntetésének 

pontos bemutatása következik, különös tekintettel a ius occidendi-re, végül a tanulmány zárásaként 

az egyéb szexuális jellegű bűncselekmények ókori szabályozását vetem össze a hatályos joggal. 

 

II. A római családról és a házassági jogról 



 

1. Bevezetés 

 

A római házasság joghatásai csupán a ius conubii-vel rendelkező személyek privilegizált csoportjára 

vonatkoztak. Csak a római polgárok között jöhetett létre olyan házastársi együttélés, amit a római jog 

teljes jogú házasságként elismert (matrimonium iustum). Az idegenek (peregrini) házassága, azok 

helyi joga szerint bírt joghatásokkal. 

A római házassági jog kialakulását illetően számos kérdés megválaszolatlan. Ennek a 

bizonytalanságnak legfőképpen az az oka, hogy az archaikus, sőt még preklasszikus kor fejlődéséről is 

kevés írott forrás áll rendelkezésre. 

A rómaiak felfogása szerint maga a házasságkötés nem jogviszony, hanem társadalmi tény, 

amelynek jogi kihatásai vannak. A házasságkötést és annak érvényességét még a klasszikus korban 

sem ellenőrizte megfelelően az állam, így nem meglepő, hogy az első jogi jellegű meghatározások a 

házasságról nem korábbiak a Kr.u. III. századnál. A köztársaságkori meghatározások a házasságot 

magánjellegű aktusként mutatták be, amelynek fő célja a törvényes örökösök nemzése. A komoly, 

házassági szándékkal (affectio maritalis)1666való együttélés, mint házasság alapja csak a klasszikus kori 

és a későbbi forrásokban tűnik fel.1667 

 

2. Családjogi állapot 

 

A család a házasságban élő szülők és gyermekeik közösségét jelenti a legszűkebb értelemben. A 

családba tartozó személyek közötti összekötő kapocs általában a házasság, illetve az agnatio1668. 

Mommsen szerint a familia Rómában kezdettől fogva a közös háztartásban élő személyek 
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 Az affectio maritalis nélkül megkezdett együttélés csak ágyasságot (concubinatus) hozott létre, viszont az 

ágyasság idején keletkezett affectio maritalis a concubinatust matrimoniummá (házassággá) emelte. Az affectio 

maritalis külső jele lehetett a nőnek a férj házába való bevezetése, esetleg a censor előtti eskü, majd hozományi 

okirat kiállítása.Vö:Molnár I. – Jakab É., Római jog, Szeged 2008,146. 
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 Ferenczi E., A római házasságjog kialakulása, in: AntTan 22/1. (1976) 28. 
1668

 Agnát rokonok azok a személyek, akik ugyanazon pater familias hatalma alatt állnak, vagy állnának, ha a 

közös ősapa még élne. Szűkebb értelemben vett agnát rokonok: pater familias férji hatalma alatt álló feleség, 

apai hatalom alatt lévő gyermek, hatalomalatti fiú manusos házasságot kötött felesége, gyermekei, unokái, 

örökbefogadott gyermek, annak manusos házasságot kötött felesége, gyerekei. Vö.:Molnár I. – Jakab É., Római 

jog, Szeged 2008. 127. 



összességét jelentette (beleértve a rabszolgákat is!) 1669 . Más tudósok 1670  ezzel szemben úgy 

vélekednek, hogy a familia fogalmába eredetileg bizonyos fontos vagyontárgyak (föld, igásállatok) is 

beletartoztak.1671 Nyilvánvaló, hogy a familia kezdettől fogva a vérségi kapcsolat és a potestas alá 

tartozó személyközösséget jelentette. 

A római polgárok családjogi állapotuk szerint kezdettől fogva két kategóriára oszlottak az 

önjogúakra (personae sui iuris) és a hatalomalattiakra (personae alieni iuris). 

Az önjogúak voltak a családfők. Voltak közöttük olyanok, akiknek családjuk volt, és ebből 

kifolyólag megillette őket a férji hatalom (manus) illetve az apai hatalom (patria potestas), de voltak 

köztük egyedülálló férfiak, illetve nők is, tekintet nélkül korukra (lehetett csecsemő is önjogú). Az 

agnát család minden tagja (feleség, gyerekek, unokák) a családfő hatalma alatt állt.1672 

Teljes jogképessége csak a pater familiasnak lehetett vagy az emancipált fiúgyermeknek. A 

családhoz tartozó felserdült férfiaknak ugyan szintén volt közjogi jogképessége1673, azonban ius 

commercii-vel nem rendelkeztek. A filius familias köthetett házasságot atyja beleegyezésével, a 

felesége feletti hatalom (manus) azonban éppúgy a pater familiast illette meg, mint az unokák feletti 

hatalom.1674 A hatalom alatti állapot nem volt korhoz kötve, mindaddig fennállt, míg a pater familias 

élt, de hamarabb is megszűnhetett (pl. emancipatio). 

 

3. Római házasság 

 

A család, házasság célja a törvényes utódok nemzése és felnevelése volt. A római társadalom 

alappillérének a régi római erkölcs (mores maiorum) szellemében élő családot tartották, amelynek 

korlátlan ura a családfő, a pater familias volt. A házasság létrejöttét sokszor nem egyéni vonzalom, 

hanem az ésszerűség döntötte el. A polgárok már fiatalon házasodtak, a családfők egyeztek meg 

egymással a két fiatal életét és a hozomány nagyságát illetően.1675 
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Az ősi római házasság (matrimonium) szorosan összefonódott a férji hatalommal (manus).1676 

A manusos házasság a férjnek a felesége felett eredetileg teljes uralmat biztosított. Idővel kialakul a 

házasságnak olyan alakja is, amely nem kapcsolódott össze a férji hatalommal. Így a Kr.e. V. 

században a házasságnak két esete volt ismert: a manusos házasság, amelyben a matrimonium és a 

manus összefonódott és a manus nélküli házasság, ahol a házassági kötelék nem járt férji 

hatalommal.1677 

A régi jogban – mint azt már korábban említettük - a házasság és a férji hatalom  szorosan 

összetartoztak. A házasságkötésnek (és a manus keletkezésének) az archaikus korban három formája 

alakult ki: confarreatio, coemptio, usus. 

 A confarreatio egy kenyéráldozatból álló szakrális aktus volt, a legrégibb 

házasságkötési mód, etruszk eredetre vezethető vissza. Mindezt valószínűsíti, hogy több szakrális 

elemet is tartalmaz. Ezt a véleményt erősíti, hogy Rómában e házassági formát tekintették 

kötelezőnek nemcsak bizonyos papi méltóságok betöltői számára, hanem ennek előfeltételeként e 

papok szüleinek részéről is. Maga a szertartás tíz tanú jelenlétében és a flamen dialis valamint 

valószínűleg a pontifex maximus közreműködésével folyt le.1678  

 A coemptio lényegében nem más, mint a mancipatio analógiája alapján kialakított 

„ügylet”1679. A coemptio esetén a férfi egy – eredetileg valóságos, később fiktív1680 – vásárlási 

ügylettel a hatalomfőtől megszerzi a nőt, vagyis hatalmába kapja. A confarreatio és a coemptio 

minden bizonnyal a patriciusok házasságkötési módja volt.1681 

 Amennyiben a manust keletkeztető aktust a felek elmulasztották, vagy az 

formahibásan ment végbe, de a felekben megvolt az állandó házassági együttélés szándéka (affectio 

maritalis), s az így folytatott együttélés egy évig tartott, a férj megszerezte a manust elbirtoklás (usus) 

útján. A rómaiak ezt a házasságkötési formát a latinoktól vették át.1682 Kezdetben a nemzetségen 

kívül álló szabadok (plebs) házasságkötési módja volt, később elterjedt a patriciusok és a plebejusok 

között, mint kedvelt házassági mód.1683 

Az, hogy a manus már a XII.t.t. előtt is létrejöhetett elbirtoklás útján, megbontotta a manus 

és matrimonium egységét, így lehetővé vált, hogy a házassági szándékkal létrehozott életközösség 
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önmagában is házasságnak minősüljön. A férji hatalom a nő számára igen komoly terhet jelentett, s 

ezért a manusos házasságokat a manus nélküliek a későbbi jogfejlődés során fokozatosan 

kiszorították. Az usussal való manusszerzés a köztársaság végén, a confarreatio és a coemptio a Kr.u. 

IV. században már nem volt jellemző. A manusos házasságok eltűnése a nő beleegyezésének 

fontosságát és a házasság hatalmi jellegének háttérbe szorulását eredményezte.1684.  

 

III. Augustus családjogi törvényhozása 

 

1. Bevezetés 

 

A késő köztársasági kor idején az erkölcsi állapotok romlása miatt jelentősen megcsappant a 

házasságok száma a római társadalom vezető rétegeiben. Egyre többen éltek rendezetlen családi 

viszonyban, alkalmi partnerkapcsolatokban. 1685  Mindez a római népesség fogyásához vezetett, 

továbbá házasságon kívül született gyermekek nem lehettek törvényes örökösök. Ha az anya 

alacsony származású volt, akkor az alsóbb társadalmi rétegekben vagy esetleg rabszolgaként 

nevelkedtek. Ehhez járult a római lakosság számának a polgárháborúk miatti drasztikus 

csökkenése.1686 A régi, idealizált római erkölcsök helyreállításán fáradozó Augustus császár szigorú 

szabályokkal igyekezett a római népesség fogyását megállítani.1687 

A morális hanyatlás gyorsan terjedt a római társadalom minden rétegében. Egyidejűleg a 

szabad (manust nem igenylő) házasságok elterjedésével, a pater familias szerepének gyengülésével 

es az erkölcstelenséggel szemben felállított ókori szociális és jogi gátak megszűnésével egyre inkább 

felmerült az igény a nemi erkölcs elleni bűncselekményekkel szembeni hatékony fellépésre. Ezzel a 

törvénnyel a császár nem csak a vele szembeszegülőket kívánta büntetni, hanem a régi erkölcsök 

visszaállítására is törekedett.1688 

 

2. Társadalompolitikai háttér – demográfiai mélypont a felsőbb társadalmi körökben 
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A kor művészeitől, különösen Horatiustól1689 és Cicerótól1690 tudjuk, hogy a nemi erkölcsnek nagyon 

laza normái uralkodtak a római felső rétegek körében. A házassági köteléket szabadosan értelmezték, 

a házasságtörés nemcsak eltűrt félrelépés, de valósággal divatjelenség lett. Maga a házasság 

népszerűtlennek számított, sok férfi és nő nem kötött házasságot, sok volt a gyermektelen házasság. 

A vad szertelenség ugyancsak általános lett, óriási összegeket költöttek egzotikus luxuscikkekre.1691 

Felmerülhet a kérdés, hogy e „bűnök” átterjedtek-e a római alsóbb rétegekre, illetve Rómán kívül 

más itáliai városokra? E felvetéssel kapcsolatban eltérő nézeteket vallanak a történészek, de abban 

minden álláspont megegyezik, hogy a családi életnek ez a hanyatlása a római társadalom felsőbb 

rétegeit érintette legsúlyosabban. 1692  A férfiak igen könnyen elváltak feleségüktől, hogy új 

érdekházasságot köthessenek, a felszabadított vagy rabszolga státusú nőkkel való együttélést pedig 

senki sem ítélte el. A reformok szükségességét már Augustus előtti generációk is felvetették. Cicero 

műveiből1693 az következik, hogy a társadalmi erkölcs megreformálásának követelménye elsősorban 

az arisztokrácia köréből indult ki. A költők közül Horatius volt az, aki a leggyakrabban foglalkozott e 

témával. Ahogy Cicero, úgy Horatius is Caesartól várta,1694 hogy véget vet az erkölcsök romlásának, 

de Caesar már nem kezdhette el a családjog reformját.1695 

Augustus hatalomra kerülésének idejére olyan reformok váltak szükségessé, amelyek 

megszüntetik az erkölcsök lazaságát, visszavezetik a társadalmat az ősi erkölcsökhöz. A császár 

törvényhozói működésének gerincét éppen ezért a családdal kapcsolatos törvényei jelentik. Tehát 

Augustus családjogi törvényeinek lényegét röviden abban foglalhatjuk össze, hogy meg akarta 

szilárdítani a családot és célja a római polgárok számának növelése volt. 

 

3. Augustusi törvények 
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Mint az előző fejezetben kifejtettük, Augustus egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy a házasság 

régi fényét visszaállítsa és a családnak, amely az állam alapját képezte, a régi tisztességét visszaadja. 

Mindezek mellett demográfiai meggondolások is vezették, legfőképpen a társadalmi reprodukció a 

vezető rétegekben.1696 Ezért törvénykezési munkába kezdett, amelynek az lett az eredménye, hogy 

több a családi jogot alapjaiban érintő törvény került elfogadásra. 

Augustus Kr. e. 18-ban indult harcba a fent nevezett problémák ellen, tribunusi hatalmát 

használva fel a szükséges intézkedések foganatosításához.1697 A pazarlásra Augustus a szokásához 

híven a fényűzés elleni törvényekkel reagált, megszabva az étkezésre, ruházatra, terítékre, ékszerre 

fordítható kiadások felső határát.  

A lex sumptuaria, a fényűzés elleni törvény Kr. e. 18-ban született. Ennek a törvénynek a 

rendelkezései szerint semmiféle lakoma rendezésére nem volt szabad 400 sestertiusnál többet 

költeni, ha hétköznapra, 800-nál többet, ha ünnepre esett, illetve 1000 sestertiusnál többet, ha 

esküvői ünnepségről volt szó. Ezek az akkori viszonyokhoz mérten nagyon szerény összegek voltak, 

messze elmaradtak a tényleges költségektől. Külön törvény, a lex Iulia de vestitu et habitu 

szabályozta a női ruhák limitált költségeit és külön törvény intézkedett az építkezésekkel 

kapcsolatban mutatkozó felesleges pazarlás megszüntetéséről. 

A lex Iulia de maritandis ordinibus (Kr. e. 18.)1698 a senatori és lovagrend (ordo equester) 

tagjaira vonatkozott. 1699 Minden férfi 60 éves koráig és minden nő 50 éves koráig köteles volt 

házasságban élni, azzal a megszorítással, hogy a senatoroknak meg volt tiltva a felszabadítottak 

leányaival való házasság. A törvény megszegőit eltiltották a nyilvános játékokon való megjelenéstől, 

azon kívül jelentős mértékben korlátozták az öröklési jogukat is. A törvény hagyatékokat 

érvénytelenítő záradékai hatalmas felháborodást váltottak ki a római felső társadalmi körökben.1700 

A lex Papia Poppea (Kr.u.9.) különbséget tett nőtlenek és gyermektelenek között.1701 Míg az 

előbbiek bizonyos esetekben egyáltalán nem jutottak végrendelkezés útján vagyonhoz, az utóbbiak 

megkapták az örökség felét.1702 Bevezették az ún. ius trium liberorum-ot, amelynek alapján a 
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háromnál több gyermekkel bíró szülők bizonyos kiváltságokat élveztek.1703 A gyermekek számától 

függően a családapák hamarabb nyerhették el a hivatalokat.1704 

Tacitus szerint ezek a törvények kevéssé hatottak a születésszám emelkedésére, csupán a kincstárat 

gazdagították birtokokkal, amelyet a törvények értelmében az örökös nem vehetett át, és ezáltal 

azok az államra szálltak.1705 

A Lex Iulia de adulteriis, amelyet a Kr.e. 18-ban való kihirdetése miatt sokan csupán a lex Iulia 

de maritandis ordinibus részének tekintenek, a szexuális jellegű bűncselekmények átfogó 

szabályozását teremtette meg. A törvény precízen körülírta ezen bűncselekmények fogalmát, 

meghatározta a büntetéseket, és az ilyen esetekben lefolytatandó eljárást is részletesen 

szabályozta.1706 Nem lehetett az eljárást megindítani addig, amíg a férj el nem vált gyanúsított 

feleségétől és ezután 60 napig csupán a férjnek és felesége apjának állt jogában az eljárást 

megindítani1707, később azonban bárki vádat emelhetett.1708 Mindkét bűnös félre (feleség és a 

szeretője) súlyos büntetést szabtak ki, szigetre száműzték őket s megfosztották vagyonuk felétől vagy 

harmadától.1709 A férfi, aki hitvestársi hűségét megszegte, a leges de adulteriis szerint nem vonható 

felelősségre, azonban stuprum vádja alapján igen. Az erre vonatkozó szabályokat a következő 

fejezetben fogjuk részletezni.1710 

Augustus utódainak uralkodása alatt a ’leges de adulteriis’ jó ürügyül szolgáltak arra, hogy a 

régi arisztokráciát üldözzék. Mindezek mellett a törvények megalkotásában szerepet játszottak 

bizonyos pénzügyi meggondolások, ahogy Tacitusnál is olvashatjuk. Ugyanis a gyermektelenek és a 

házasságtörésért elítéltek vagyona is az államra szállt. 

 

IV. Az adulterium jogi és „jogon kívüli” szabályozása a lex Iulia de adulteriis előtt 
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Rómában a házasság intézménye, mint az állam fenntartásának alapvető komponense, mindig nagy 

szerepet játszott. Ehhez a fontos, mindenki által elismert intézményhez járult még az apa, illetve a 

férj hatalma (patria potestas, manus), amivel a családfőnek egy olyan korlátlan hatalmat adott, amely 

alapján mind a személyi, mind a vagyoni kérdésekben dönthetett.1711 A pater familias korlátlan 

hatalmából különösen kiemelkedik a ius vitae ac necis1712, amely a családfőnek megadta a jogot arra, 

hogy elvegye gyermekei életét.  Az ősi időkben a szakrális normák domináltak. A családi élet 

szabályainak az erkölcsi szabályokból eredtek (mos), az állami legislatio csak a lehető legritkábban 

avatkozott bele a családi életbe.1713 

Paulus említi, hogy a lex Iulia de adulteriis coercendis első fejezete hatályon kívül helyez 

számos korábbi rendelkezést.1714 Sajnos hasonló tartalmú törvény nem maradt ránk az augustusi 

törvényalkotást megelőző időkből. Mindaz, amit tudunk, hogy egy törvény vagy talán csak a 

szokásjog engedélyezte a férjnek, hogy azonnal bosszút álljon (azaz megölje) a házasságtörést 

elkövető feleségén. De nem csak a férj ölhette meg a házasságtörésen rajtakapott hitvesét, ez a 

házasságtörésen rajtakapott lány apjára is vonatkozott.1715 

Gellius utal M. Cato beszédére, miszerint: „De iure autem occidendi ita scriptum: in adulterio 

uxorem tuam si prehendisses sive tu adulterare, digito non auderet contongere, neque ius est.”1716 Ha 

a férj nem élt ősi jogával, a házasságtörőt egy eljárás során vonták felelősségre, amelyet a családi 

tanács előtt folytattak le.1717 

A családi bíróság egy nagyon régi intézmény, amelynek az eredete még a szokásjogi 

szabályozásra vezethető vissza. Az előtte folyó eljárás nagyon hasonlított a rendes bírósági 

eljáráshoz. Többnyire a iudicium domesticum keretében a pater familias folytatta le az eljárást azok 

tekintetében, akik a patria potestasa alá tartoztak.  A pater familias e korlátlan hatalma még az ősi 

eredetű ius vitae ac necis-on nyugodott. A iudicium domesticum a legközelebbi rokonokból állt.1718 

Kérdéses viszont, hogy a lex Iuliának miért kellett a pater familias ius occidendi-jét 

kifejezetten hangsúlyozni, noha ez a kiváltsága a szokásjog alapján már megvolt. Véleményem szerint 

a törvény nem ad az apának új jogosultságot, tehát nem ezt hangsúlyozandó került bele a 

szabályozásba, hanem hogy kiemelje a férjre vonatkozó új rendelkezéseket. Mivelhogy a lex Iulia 
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megtiltotta a férjnek a ius occidendi-t, és ezért különösen hangsúlyozni kellett, hogy a jogi helyzet az 

apa esetében teljesen más volt, nevezetesen, hogy tőle nem vették el ezt a jogosultságot. 

Az elmondottakból egyértelműen látható, hogy az augustusi törvénykezés előtt a 

házasságtörő nőt a családja körében vagy a férje vagy az apja vonta felelősségre. Ha a nőt a 

cselekmény közben tetten érte az apja vagy a férje, akkor megölhette.1719 Ha valamilyen oknál fogva 

megkegyelmezett a nőnek, a consilium domesticum elé vitte, ami ítéletet mondott a vétkes asszony 

felett, amely vagy halálbüntetés, vagy figyelmeztetés, sőt akár a nő felmentése is lehetett. Cato 

szerint a nő nem járhatott el a házasságtörő férje ellen, mivel a házasságtörés a család keretein belül 

maradt és a családon belül a nőnek semmi olyan jogosítványa nem volt, ami számára a férfi 

felelősségre vonásának lehetőségét biztosíthatta volna.1720 

Felvetődik a kérdés, hogy a consilium domesticum, a bírósághoz hasonló terület lehetett-e, 

vagy pedig inkább tanácsadó jellegű családi gyűlés. Az irodalomban megoszlanak a vélemények. Az 

egyik álláspont szerint itt valódi bíráskodásról beszélhetünk, ahol a résztvevők a meghallgatások után 

szavaztak és az eljárás egy ítélettel ért véget. Ezt az álláspontot képviseli például Geib 1721 , 

Bonfante1722, Düll1723 és Kunkel.1724 A másik álláspont képviselői azt gondolják, hogy itt – a családfő 

minden látszat szerinti korlátlan hatalma miatt – nem lehet szó egy valódi bíróságról és a családfő 

számára a családtagok véleménye nem volt kötelező erejű.  Ezen a véleményen van pl. Mommsen1725. 

Álláspontom az utóbbi álláspont képviselőivel egyezik meg. Előfordult ugyan, hogy a pater 

familias meghallgatta a consiliumot és a döntése megegyezett a consilium véleményével, de ha 

ellenkező állásponton volt, akkor sem kérdőjelezhette meg senki döntését, a korábban is említett 

korlátlan családfői hatalom miatt. 

A korábbi szigor enyhülését jelentette, amikor a köztársaság korában a házasságtörő nő 

férjének két választása lehetett: azonnali bosszú vagy az eljárás a iudicium domesticum előtt. Ha 

maga a férj úgy vélte, hogy a halálbüntetés túl szigorú lenne, csak a válással szabadulhatott meg 
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hűtlen feleségétől, de a válás, ha az feleség hibájából történt, akkor a nő számára a hozomány 

részleges vagy teljes elvesztését jelentette.1726 

Augustus is elismerte, hogy császársága alatt a házastársi és az apai hatalom olyan mértékben 

meggyengült, hogy a férjnek már nem volt joga megölni a feleségét, még akkor sem, ha a 

házasságtörésen közvetlenül tetten érte. A szigorú szabályozás kevésbé volt ésszerű, hiszen a 

hozomány 1/6 részét a férj visszatarthatta válás esetén, mint egyfajta kompenzációt a 

veszteségéért.1727 Annak az apának, akinek a lánya anélkül ment férjhez, hogy a férje manusa alá 

kerül volna, megmaradt a patria potestasa a lánya felett, és még széleskörűbb jogokat gyakorolhatott 

a nő felett, mint a férj. Tulajdonképpen az apa – szemben a férjjel – meg is ölhette a lányát, ha rajta 

kapta a házasságtörésen.1728 Még évszázadokkal később is, az apa e joga tisztán és igazolható 

formában kivehető a Digestából.1729 

 

V. Az adulterium mint sui generis bűncselekmény 

 

A házasságtörés fogalma a lex Iulia de adulteriis coercendis értelmében a házasságon kívüli szexuális 

érintkezések tág körét és – közvetve a szabályozásukat – fedte le. A házasságtörés, köszönhetően a 

társadalomra való hatásának, nem csak az egyén becsületén hagyott foltot, de a közerkölcsöt is 

sértette. Ezen az alapon a törvény megsértése a közérdek sérelmét is jelentette. Ebből kifolyólag nem 

csak az apa vagy a férj, hanem bárki, aki tudomást szerzett a történtekről, vádat emelhetett 

házasságtörés bűncselekménye miatt (actio popularis).1730 

Az adulterium esetében a jogi tárgy – ami ellen a tett irányult – a család, a család képe, a 

házasság intézménye és a nyilvános morál volt, csak közvetetten beszélhetünk a nemi becsület 

megsértéséről.1731 

A bűncselekménynek nevet adó fogalom, azaz az adulterium, több cselekményt von a fogalmi 

körébe, mint ami ténylegesen a házasságtörés alatt értendő. A forrásokban nem találunk speciális 

definíciót a házasságtörésre nézve, leginkább úgy lehet meghatározni a fogalmat, hogy elkülönítjük a 

többi szexuális jellegű bűncselekményektől.  

Azonban a források alapján a házasságtörést tényállásszerűen rekonstruálni szeretnénk, 

akkor ezt a következőképpen fogalmazhatjuk meg: házasságon kívüli nemi érintkezés egy házas nő és 
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egy idegen férfi között. Csak a nőtől követelik meg a házastársi hűséget, a férfitől nem.1732 A 

házasságon kívüli nemi érintkezés saját rabszolgával szokásosnak számított és nem tekintették 

házasságtörésnek.1733 

Így a szűkebb értelemben vett adulteriumot csak házas nők követhettek el, azaz az adulterae. 

Ez a féloldalas szabályozás, amely a házastársak között lévő egyenlőtlen viszonyokat tükrözi, továbbra 

is fennmaradt, a korszak humanizálódása érdekében tett lépések ellenére is.1734 A Digestából 

származó fragmentumok szerint a bűncselekmény tekintetében a tettenérés meghatározó elem volt.  

Az augustusi törvények nem tesznek különbséget a férj tekintetében a filius familias és a sui 

iuris között. Következéskeppen, a lex Iulia de adulteriis tartalmát az anyagi és eljárásjogi szabályaiból 

és a forrásokból kell összerakni.  

Rátérve a lex Iulia de adulteriis konkrét tárgyalására kijelenthetjük, hogy a női erkölcs 

megsértése csak szabad asszonnyal (feleséggel) (matrona, mater familias) releváns1735, de a lényeges 

változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a házasságtörés deliktuma kiterjed az abban 

résztvevő férfi személyére is. A nem szabad nők nem tartoznak a törvény hatálya alá - a 

felszabadított asszonyok viszont igen, hiszen már a köztársaság korában is a felszabadítás a szabadon 

született státusszal egyenértékű.1736 Továbbá nem terjed ki a lex Iulia de adulteriis azon hajadon vagy 

házas asszonyokra, akiktől a tisztesség társadalmi állásuk miatt nincs megkövetelve, ezek pedig a 

következők: a nyilvános prostituáltak 1737 , mindaddig, amíg megmaradnak mesterségüknél, 

bordélytartók1738, színésznők1739, nyilvános lokálok női tulajdonosai1740, illetve a konkubinátusban1741 

élő nők. De csupán a féktelen életmódváltás nem mentesíti a szabad római nőt az erkölcs 

megsértésének következményei alól, ahogy a szeretőt (férfit) sem, kivéve ha a nő a társadalmi 

helyzetével kapcsolatban megtévesztette.1742. De ugyanezek a szabályok vonatkoznak arra az esetre 

is, ha egy férfi létesít nemi kapcsolatot olyan nővel, akit hajadonnak vél – de valójában nem az – 
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akkor ő nem követ el házasságtörést, viszont a nő igen.1743A bűnrészes férfi társadalmi helyzete a 

tényállás szempontjából irreleváns, a bűncselekményt a házas nő rabszolgával is elkövethette.1744 

Továbbá a törvény hatálya azokra terjed ki, akik a törvény megalkotása után fajtalanságot és 

házasságtörést tudva, akarva csalárdul követtek el, azokra, akiket erre rábeszéltek, és azokra, akik 

miatt a házasságtörés vagy fajtalanság bekövetkezett 1745  (D.48.5.12.12. Papinianianus 2 de 

adulteriis):1746 

Mulier cum absentem virum audisset vita functum esse, alii se iunxit : mox maritus 

reversus est. quaero, quid adversus eam mulierem statuendum sit. respondit tam iuris 

quam facti quaestionem moveri : nam si longo tempore transacto sine ullius stupri 

probatione falsis rumoribus inducta, quasi soluta priore vinculo, legitimis nuptiis secundis 

iuncta est, quod verisimile est deceptam eam fuisse nihil vindicta dignum videri potest : 

quod si ficta mariti mors argumentum faciendis nuptiis probabitur praestitisse, cum hoc 

facto pudicitia laboretur, vindicari debet pro admissi criminis qualitate. 

A jogesetben 3 személy szerepel: a nő, az ő első férje és a második férj. Tényállás szerint a nő 

távollévő férjéről azt hallotta, hogy meghalt, ezért újraházasodott, de ezt követően az első férje 

hazatért. A legfőbb kérdés, hogy a visszatérő férj megvádolhatja-e a feleségét házasságtörés bűne 

miatt? Papinianus két esetet vázolt fel: az egyik, hogy hosszú idő telt el a férj eltűnése óta és a nőt 

hamis hírek félrevezették, tehát ha a nő jóhiszemű volt, akkor úgy kell tekinteni, mintha a korábbi 

házasságát feloldották volna, így a második házasságát jogszerűnek tekintik. Az asszony, aki a 

fennálló házasságát tévedésből felbontottnak tartja, közben másik férfival létesített nemi 

kapcsolatot, ebben az esetben nem követ el házasságtörést. De ha bizonyítást nyer, hogy a nő tudta – 

rosszhiszeműség esete áll fenn – hogy férje nem halt meg, és a halálhír terjesztésére azért volt 

szükség, hogy a második házasságát megköthesse, akkor a nőt meg kell büntetni. Papinianus azt írja, 

hogy a bűncselekmény nagyságához mérten kell a büntetést kiszabni, vagyis, mivel élt a férje, amíg a 

nő egy másik férfival élt együtt, ebből következik, hogy házasságtörést követett el a nő és ez alapján 
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szabják ki a büntetést, ha bizonyított, hogy rosszhiszemű volt. Tehát a stuprumnál és az 

adulteriumnál is követelmény a jogtalanság tudatossága a büntetéshez. 

 

VI. Adulterium és stuprum elhatárolása 

 

Eltekintve a ténytől, hogy a törvény több tényállást tartalmazott, alapvetően az adulterium és a 

stuprum ellen irányult. Fontosnak tartom, hogy az adulterium és a stuprum eltéréseit bemutassam, 

jóllehet előfordulásuk is gyakran egybe esett.1747 Mivel a fő témám a házasságtörés, a stuprum 

bemutatása során emelem majd ki a házasságtöréstől eltérő esetleges különbségeket. 

A törvény a fajtalanságot és a házasságtörést elegyíti és bünteti, de a házasságtörést 

kizárólag az asszonyra hárítja.1748 Tehát házasságtörést csak férjes asszony követhet el1749, addig a 

stuprum a férfiak bűne, mivel főképpen egy özvegy vagy egy szűzlány ellen irányul1750 (D. 48,5,30,9 

Ulp. 4 de adulteriis): 

Eum autem, qui per vim stuprum intulit vel mari vel feminae, sine 

praefinitione huius temporis accusari posse dubium non est, cum eum 

publicam vim committere nulla dubitatio est.1751 

A szövegből egyértelműen kiderül, hogy erőszakot férfival és nővel egyaránt el lehet követni, 

ha bizonyított, hogy minden kétséget kizárva erőszak történt. De a törvény nem csak ezen a helyen 

utal férfiak közötti nemi kapcsolatra, hanem ott is, ahol azt tárgyalja, hogy valaki a lakását azon célból 

bocsájtja rendelkezésre, hogy egy férfival adulterium vagy stuprum valósuljon meg1752. Tehát a 

vizsgált szövegekből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy stuprumot nemcsak özvegy vagy 

szűzlány ellen lehetett elkövetni, hanem kiskorú fiú és felnőtt férfi terhére is. 

Ha a férfi/elkövető a cselekmény elkövetésekor erőszakhoz folyamodott, a nő mentesült a 

büntetés alól, ellenkező esetben büntető eljárás alá vonták őt is. Azért kell ez esetben a nőt kiemelni, 

mivel ha az erőszakos cselekmény elkövetésekor a nő menyasszony vagy házas volt, akkor a nő úgy 
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mentheti ki magát a házasságtörés büntetése alól, ha bizonyítja, hogy a tett a beleegyezése nélkül, 

erőszakkal történt.1753 De ha mindezt nem tudja igazolni és a nemi kapcsolat minden kétséget 

kizáróan megtörtént, az adulterium vádja miatt elítélik. 

Mommsen1754 és Santalucia1755 forráselemzése szerint a stuprumot egy nem házasságban élő 

nő ellen követik el, ide sorolják tehát az elvált asszonyokat is, mivel a vidua szó nemcsak egy 

özvegyet, hanem egy elvált asszonyt is jelenthet.1756  Tehát a stuprum fogalma alapvetően a 

házasságon kívüli szexuális kapcsolatot ölelte fel, de néhány esetben a gyermekekkel szemben 

elkövetett fajtalanságot is.1757 Azaz, ahogy Molnár is kifejtette, ebből kényszerűen következik, hogy a 

nő csak a házasság keretein belül folytathat nemi életet, ellenkező esetben – amennyiben házas – 

elköveti az adulterium-ot, ha egyedülálló a stuprum-ot.1758 

A fő különbség tehát, hogy házasságtörést házasságban élő asszonnyal követnek el: 

fajtalanságot özvegységben vagy hajadon vagy fiú terhére, ahogyan ezt Modestinus megfogalmazta: 

Adulterium in nupta admittitur : stuprum in vidua vel virgine vel puero committitur.1759 De a stuprum 

bűne alá tartozott, ha egy férfinek szabad asszonnyal van nemi kapcsolata, kivétel ez alól, ha 

concubinatus1760-ban él vele.1761 

A nemi erőszak nem volt ritka bűncselekmény. A késő köztársaság korabeli Rómában 

némiképp a fiatalok jogának tartották, hogy a rosszhírű nőket megerőszakolják, mivel ezeket a 

cédákat nem védte senki és büntetlenül tehették meg a férfiak a bűncselekményeket velük szemben. 

Sokszor volt, hogy a tettesek az áldozatukat az ismeretségi vagy rokoni körükből választották.1762 Az 

áldozat többségében alsóbb rétegből származik, mivel a jómódú lányokat jobban védték és őrizték. 

Ha pedig egy rabszolgát erőszakoltak meg, a lex Aquiliát követően minden esetben kártérítés járt a 

szolga urának.1763 Az augustusi törvénynek nem csak a házasságtörés megakadályozása volt a célja, 
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hanem egészében a nemi érintkezés megakadályozása egy férfi és egy szabad nő között házasságon 

kívül.1764 

 

VII. A rabszolga, mint a stuprum elkövetési tárgya 

 

Mielőtt rátérnék a konkrét téma kifejtésére, tekintsük át a rabszolgák helyzetét a késő köztársaság 

korában, kitérve az ún. „rabszolgaházasság” fogalmára és típusainak bemutatására. A 

„rabszolgaházasság” semmiképpen sem tekinthető egyenértékűnek a szabadok közötti házassággal, 

azaz jogi kihatások is csekély mértékben és csak korlátozott lehetőségek között társulnak hozzá.1765 

Rabszolgaházasságnak minősül mind a rabszolgák egymás közti házasságszerű együttélése, 

mind pedig egy római polgár, s egy rabszolganő, vagy római polgárnő és rabszolga ilyen természetű 

együttélése.1766 A legfőbb kérdés azonban az, hogy mikor nyert és milyen mértékben társadalmi 

elismerést ez a kapcsolat. 

Ha rabszolga rabszolganővel „kötött házasságot” ez az elismerés akkor következett be, ha e 

kapcsolatnak a rabszolgatartók összessége, esetleg az érdekelt rabszolgatartó szempontjából 

jelentősége volt. Ez a jelentőség lehetett anyagi, politikai, mint pl. a rabszolga státuszú rabszolga 

felügyelők, majorosok stb. esetében, vagy érzelmi, mint pl. Scaevolánál, a rabszolgatartó dajkája 

unokájának házassága esetében 1767 . Szó sem lehetett azonban ilyen ténylegesség tudomásul 

vételéről ott, ahol rabszolgatömegek, férfiak és nők, esetleg gyermekeik egyaránt, mint csupán a 

rabszolgatartó munkaeszközei végezték a legnehezebb munkákat. 

A vegyes rabszolgaházasságoknál (rabszolga kapcsolata római polgárral) más volt a helyzet. 

Ezekben a viszonyokban a rabszolga státuszú fél rendszerint nem végzett a termelésben számottevő 

munkát, s ha saját rabszolgáról volt szó, az a háznál élt, vagy a familia rusticából emeltetett ki belső 

szolgálatra. De ebbe a kategóriába tartozott az is, ha római polgár vagy polgárnő idegen rabszolgával 

kezdett kapcsolatot (tehát nem a saját háznépén belül). 
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 J.-U Krause, Kriminalgeschichte der Antike, 42. 
1765

Pólay E., Rabszolgák „házassága”, 22. a következőképpen fogalmaz: „A rabszolgaházasság a klasszikus 

korban néha a „matrimonium” elnevezést viseli, továbbá akár tiszta, akár vegyes házasságról volt szó, szokásos 

volt a nőnek, vagy rá tekintettel másnak a férj számára a házasság tartalmára bizonyos vagyont adni, amely 

külsőségeiben a hozomány látszatát keltette, sőt Ulpianus „quasi dos”-nak is nevezi, bár ez jogilag semmiképpen 

sem volt és a rabszolgák jogképtelensége miatt nem is lehetett hozomány. Amennyiben a rabszolgaházasság a 

rabszolgafelek felszabadítása után is fennmaradt, úgy civiljogi hatályú felszabadítás esetén automatikusan 

matrimonium legitimummá vált annyira, hogy a rabszolganő peculiumából a rabszolgaférj részére kihasított 

quasi dos a felszabadítás utáni változatlan együttélés apalján valóságos hozománnyá lett.”  
1766

 Pólay E., Rabszolgák „házassága” ,21. 
1767

 D. 34,1,20  



A lex Iulia de adulteriis rendelkezései a szolgasorba tartozó személyekre nem 

alkalmazhatóak.1768 

De rabszolga házasságtörés miatt – amennyiben az úgy ment végbe, hogy ő egy matrimonium 

legitimumban élő szabad nő házasságtörésében partnerként szerepelt – vád alá helyezhető. Ha 

azonban szabad ember contubernalis-házasságban élő idegen rabszolganővel követett el 

házasságtörést, úgy vele szemben házasságtörés (adulterium) miatt accusationak helye nem lehetett, 

csupán olyan kereseteknek volt helye, amelyek az idegen tulajdonban álló rabszolgák (esetleg állatok) 

megsértése esetén jöhettek figyelembe.1769 A tett elkövetéséhez szükséges az, hogy valaki más 

rabszolgáját a dominust sértő szándékkal bántalmazza. A klasszikus jog arra helyezte a hangsúlyt, 

hogy a tulajdonos érdekei messzemenőleg legyenek védve, ha a rabszolgáján keresztül őt sértették 

meg1770(D. 48,5,6 pr. Papinianus 1 de adulteriis): 

Inter liberas tantum personas adulterium stuprumve passas lex iulia locum 

habet. quod autem ad servas pertinet, et legis aquiliae actio facile tenebit et 

iniuriarum quoque competit nec erit deneganda praetoria quoque actio de servo 

corrupto.1771. 

A jogesetben 3 személy szerepel: rabszolga, a rabszolga megrontója és a rabszolga tulajdonosa. A 

tényállás szerint egy személy egy idegen rabszolgát megront, és ezért a tettéért a tulajdonos a 

praetorhoz fordult. Vajon milyen kereset alapján léphet fel az elkövető ellen? Több válasz is 

lehetséges a kérdésre: A megrontó ellen actio legis Aquiliae - a dologrongálás miatt, actio iniuriarum 

– mint a tulajdonos személyét ért sérelem miatt és az actio de servo corrupto is alkalmazható és az 

elkövetőt egyik esetben sem kell védelemben részesíteni. Mivel az idegen rabszolga megrontásának 

következménye az lehetett, hogy a praetor a szabad férfi ellen a rabszolganő urának actio legis 

Aquiliae1772-t, actio iniuriarum1773-ot esetleg actio de servo corrupto-t adott.  

                                                           
1768

 D. 48,2,5 Ulp. 
1769

 Vö: U. von Lübtow, Untersuchungen zur lex Aquilia de damno iniuria dato, Berlin 1971. 54. 
1770

 Pólay E., A személyiség polgári jogi védelmének történetéhez Iniuria-tényállások a római korban, Szeged, 

1983. 79. 
1771

 A lex Iulianak kizárólag csak szabad személyek közötti házasságtörés és megrontás esetén alkalmazható. 

Amennyiben rabszolganőkkel kapcsolatban merül fel [e bűncselekmény], akkor az actio legis aquiliae és az actio 

iniuriarum könnyen alkalmazható, és a praetori actio de servo corrupto-t sem kell megtagadni. E bűncselekmény 

elkövetőjét a több kereset ellenére sem kell védelemben részesíteni 
1772

 Molnár I.–Jakab É., Római jog, 326.: „Idegen rabszolga vagy barom megölése esetén a rabszolga, illetve a 

barom 1 évre visszamenő legmagasabb értékének megfizetésére kötelezték az elkövetőt. Ugyanezen dolgok 

megrongálása esetén a büntetés jellegű térítést az egy hónapra visszamenő legmagasabb piaci értékben határozta 

meg.” 
1773

 Molnár I.–Jakab É., Római jog, 325.: „A köztársasági kor végén a praetori edictumban történt meg 

szabályozása. Meghatározták az iniuria általános tényállását, amely magába foglalta idegen személynek minden 

tudatos megsértését. Továbbá a jogsértővel szemben actio iniuriarum elnevezésű becslő keresetet biztosított. 

Ennek lényege, hogy a sértett kérhette a tettestől az általa megfelelőnek tartott összeget – ami véleménye szerint 



Míg tehát ha a rabszolga törvényes házasságban élő szabad nővel követ el házasságtörést, 

vád alá helyezhető és súlyos büntetéssel sújtható, addig az a szabad férfi, aki akár tiszta, akár vegyes 

contubernális házasságban élő rabszolganővel követ el ilyet, csupán magánjogi keresetek útján felel a 

rabszolganő urával szemben, mint a rabszolgatulajdon megsértője. 

Irreleváns, hogy a rabszolga tiszta vagy vegyes contubernális házasságban él, ellene e 

házassággal kapcsolatos hűség megszegése miatt házasságtörés (adulterium) címén vádat emelni 

nem lehet. A rabszolgaférj szabadon megszeghette a contubernális hűséget ugyanazon 

rabszolgatartó hatalma alatt álló nőnemű rabszolgatársaival, de ha urának feleségével követett el 

házasságtörést, ura adulterium miatt vád alá helyezhette. De nem azért mert a contubernális 

házastársa iránti hűséget szegte meg, hanem azért, mert ura feleségével követett el házasságtörést – 

mindez vonatkozik arra az esetre is, ha a rabszolga idegen férjes asszonnyal követett el 

házasságtörést - annak férje szintén vád alá helyezhette adulterium címén a rabszolgát. Ha viszont 

idegen rabszolganőt elcsábítva szegte meg a contubernális hűséget, úgy a rabszolganő ura által a 

rabszolga ura ellen actio de servo corrupto volt indítható, ha viszont idegen rabszolganőt 

megerőszakolva szegte meg e hűségét, a rabszolganő ura a rabszolga tulajdonosa ellen actio 

iniuriarumot1774kap, ha pedig az idegen rabszolganő még serdületlen szűz volt, úgy actio legis 

Aquiliaet illette meg a dominust1775, hiszen tulajdonjoga tárgyát rongálták 

Mindezek a szabályok azért alakulhattak ki, mivel a rabszolgát az ura teljes egészében 

birtokolta és ha rajta kívül más – akár rabszolga, akár szabad ember – nemi kapcsolatot létesített a 

tulajdonával, az károkozásnak minősült. Ugyanis elképzelhető, hogy egy rabszolgalányt azért 

nevelnek és tartják meg szüzességében – akár már születésétől kezdve oda lehet ígérve egy vevőnek 

– hogy majd a későbbiekben magasabb árért értékesíthessék. Így értelemszerűen, ha nemi 

kapcsolatot létesítenek egy rabszolganővel, jelentős kárt okoznak urának, amit meg kell térítenie az 

elkövetőnek. 

 

VIII. Az elkövetőkről 

                                                                                                                                                                                     
az őt ért kárt kiegyenlítette volna – de a végső mértéket az ügyet elbíráló esküdtbíró állapította meg. Ez az 

összeg az elkövetett cselekményhez igazodott. A keresetet csak 1 éven belül lehetett indítani és infámiával járt.” 

Vö: Pólay E., A személyiség polgári jogi védelmének történetéhez Iniuria-tényállások a római korban, Szeged, 

1983. 54. 
1774

Actio iniuriarum:A személyiségében megsértett személy indíthatta bizonyos pénzösszeget követelve a 

tettestől, a marasztalás mértékét azonban a bíró állapította meg a követelt összeg keretén belül. – jelen esetben, 

amikor a rabszolga idegen rabszolganőt megerőszakolt. Vö:Pólay E., A személyiség polgári jogi védelmének 

történetéhez Iniuria tényállások a római jogban, Szeged, 1983. 57. 
1775

 PólayE., Rabszolgák „házassága” az ókori Rómában,  22. 



 

A törvény a birodalom egész területén, minden fajta házasságra alkalmazandó volt, a provinciákban 

is.1776 

Innentől kezdve a tettesnek többé nem egy családon belül megtartott eljárásban kellett 

felelnie – mint eddig –, hanem egy nyilvános eljárásban és a tette ezentúl crimen-nek számított. 

Mindez jelentős változás volt, mint már korábban kifejtettük. A lex Iulia de adulteriis rabszolgákra és 

azokra a nőkre nem vonatkozik – közömbös, hogy házas-e vagy sem -, akik a szemérmüket a 

hivatásuk által elvesztették, azaz akik bordélyokban, kocsmákban és vendéglátóüzemekben 

dolgoznak, hivatásszerű színésznők vagy nem hosszantartó konkubinátusban élnek.1777 

Egy további különbség az augustusi törvény előtti jogi helyzethez képest, hogy ezután az 

adulterium-ban, illetve a stuprum-ban résztvevő férfi is tettesnek számít1778, azaz a házas nő 

partnerét (szeretője) a házasságtörés bűncselekményének elkövetésében, ugyanúgy elítélik a 

házasságtörés miatt, mint a házasságtörő nőt.1779 Mivel a férjnek a feleségétől el kellett válnia és 

törvény elé kellett idéznie a csábítót1780, ha felesége hűtlenségéről bizonyíthatóan tudomást szerzett, 

különben őt is vád alá helyezték. A törvénytelen viszonyért a nőt tekintették felelősnek, a férfit 

bűnrészesnek.1781 Mivel a Digesta a részességi alakzatokat részletesen szabályozza, ki kell térnünk 

ezek bemutatására (D. 48,5,9 pr. Papinianus 2 de adulteriis): 1782 

Qui domum suam, ut stuprum adulteriumve cum aliena matre familias vel cum masculo 

fieret, sciens praebuerit vel quaestum ex adulterio uxoris suae fecerit : cuiuscumque sit 

condicionis, quasi adulter punitur. 
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 D. 48,4,16,4 
1777

 Molnár I., Das adulterium, 354. 
1778

 D. 48,5,2. 
1779

 Maróti E. – Horváth I. – Castiglione L., A régi Róma aranykora II. , 133.: „A hűtlen nőt és csábítóját 

száműzték, az asszony hozományának a felét, vagyonának egyharmadát elkobozták, a csábító pedig vagyona 

felét vesztette el.” 
1780 D. 48,5,26 pr. Azért tarthatja őrizetben a férj a csábítót, hogy tanúkat gyűjtsön, hogy a bíró előtt tanúsítani 

tudja, hogy a bűncselekmény megtörtént, és a bűnös férfit és a nőt is elítéljék 

1781
 Maróti E. – Horváth I. – Castiglione L., A régi Róma aranykora II., 133. 

1782 Aki a saját házát, tudva arról, hogy ott valaki, más feleségével vagy férjével megrontást vagy házasságtörést 

fog elkövetni, átengedte, illetőleg a saját felesége házasságtöréséből hasznot húzott, akkor olyan feltételek 

mellett büntettessék, mintha házasságtörő volna.  

 



Tehát adulter-ként volt büntetendő az is, aki a házát, vagy lakását tudatosan rendelkezésre 

bocsátotta abból kifolyólag, hogy ott valaki más egy nővel vagy egy férfival házasságtörést, vagy 

fajtalanságot követhessen el vagy hogy a saját felesége házasságtöréséből hasznot hajtson. Ulpianus 

társtettesség körét bővíti – hiszen a lakást nagy valószínűség szerint nem ingyenesen engedték át 

másnak – ahol azt a barátot is, aki ezt puszta szívességből tette a tettestársak közé számította.1783 

Ugyanez vonatkozik arra, aki megengedte, hogy a földjén, vagy a fürdőjében a tettet 

elkövessék.1784 Annak a barátnak, aki a házát odaadta, a büntetés a száműzés.1785 

Büntetésre számíthat az a katona is, aki felesége hűtlenségétől tudott1786 és a per végeztével 

száműzetés büntetését kapja. Továbbá azt a katonát is megbüntetik, aki a saját unokahúgával 

élettársi kapcsolatot folytat1787, de ugyanígy bűnös az adulteriumban az a nő, aki a férje halálhírének 

hamisságáról tud és ennek ellenére újraházasodik.1788 

Szintúgy megalapozott az adulterium vádja a tutor vagy a curator ellen, ha az a rábízott nőt 

az apa engedélye nélkül a 26. születésnapja előtt feleségül veszi. A házassági tilalom ipso iure áll be, 

aki megsérti, bűnös az adultériumban.1789 

Az előkészítő cselekmény is büntetendő, ha valaki a lakását másnak átengedi azért, hogy ott 

adulterium-ot vagy stuprum-ot követhessenek el, akkor is, ha ezt talán nem valósul meg.1790 Ulpianus 

szerint nem csak az büntetendő adulterium, illetve stuprum miatt, aki a tettet végrehajtja, hanem az 

is, aki ezen cselekményhez tanácsot ad, ahogyan azt a törvény maga is kimondja (D. 48,5,13 Ulpianus 

1 de adulteriis): 

Haec verba legis ‘ ne quis posthac stuprum adulterium facito sciens dolo malo ’ et 

ad eum, qui suasit, et ad eum, qui stuprum vel adulterium intulit, pertinent.1791 

Mindebből egyértelműen következik, hogy a törvény a tettestársat ugyanúgy bünteti, mint 

tettest.  
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 D. 48,5,10,2 
1784

 D. 48,5,10,1 
1785

 D. 48,5,10 pr. 
1786

 D. 48,5,12 pr. 
1787

 D. 48,5,12,1. 
1788

 D. 48,5,12,12 
1789

 D. 48,5,7,  
1790

 Molnár I., Das adulterium, 356. 
1791 A törvény szavai azokra tartoznak, akik ezután fajtalanságot és házasságtörést tudva, akarva csalárdul 

tettek meg, illetve azokra, akiket erre rábeszéltek, továbbá akik a házasságtörést vagy a fajtalanságot okozták. 

 



IX. Eljárás  

 

Az eljárás kifejtésére azért szánunk külön fejezetet, mivel a lex iulia de adulteriis is részletesen 

foglalkozik vele. Kezdjük a téma tárgyalását a vád megtételére vonatkozó legfontosabb szabályokkal! 

A törvény az adulterium-ot és a stuprum-ot (amelyet korábban valószínűleg csak egy privát 

büntető feljelentés alapján üldöztek) iudicium publicum1792 tárgyává tette.1793 A tettet követő hatvan 

napos határidő lejárta után (ez a 60 nap a férjnek és a nő felett hatalommal rendelkező apának állt 

rendelkezésére, hogy vádat emeljenek házasságtörés bűncselekménye miatt) alapvetően bármely 

polgárnak jogában állt, hogy elindítsa az eljárást. A de adulteriis eljárásra biztosan fennállt egy 

quaetio perpetua.1794 

Egy fennálló házasság megsértése miatt sem a férfi sem a nő ellen nem emelhet vádat a 

másik bűnrészes fél.1795 A vádat mindig meg kell előznie a válásnak, ami a férj kötelessége volt. Ha az 

elvált asszonyt akarja a volt férje házasságtörés miatt beperelni (pl: a válás után jutott tudomására, 

hogy a házasságuk alatt az akkori felesége megcsalta a mostani férjével), akkor neki jogában áll 

keresetet benyújtani, de először a bűnrészesként megjelölt férfival szemben kell bejelenteni és annak 

elítélése után lehet a nőt is vádolni.1796 Ettől az esettől eltekintve a vádemelő mérlegelheti, hogy 

először a nőt vagy inkább a férfit perli be, de egyidejűleg mindkettőt nem lehet.1797 Ha bármilyen 

okból a vádemelés valamelyik fél ellen lehetetlenné vált, nem akadálya annak, hogy a másik ellen 

vádat emeljen.1798 

A törvény tehát egyértelműen kimondja, hogy ha a férj tudomást szerzett a felesége 

házasságtöréséről, nyomban el kell válnia és beperelnie hitvesét. Nem hagyhatja, hogy az 

erkölcstelenség tovább folytatódjon, illetve ha mindezt nem teszi meg, akkor kerítés (lenocinium)1799 

miatt vádolhatóvá válik a férj.1800 A megszégyenített férj (és a házasságtörő nő apja) a válástól 

számított hatvan napig vádolhat, az ünnepnapok is beleszámítanak az eljárási határidőbe.1801 Csak 

                                                           
1792

 Lex Iulia iudiciorum publicorum: Kr.e. 17. principatus idején keletkezett. Augustus a quaestiok 

működésében bizonyos egységet teremtett. Közvádló nem volt, hanem bármely polgár nyilvánosan vádat 

emelhetett a quaestiók előtt. A bíróság csak a bűnösségről szavazott, a büntetést a törvény állapította meg, amely 

a quaestiót létrehozta. 
1793

 W. Kunkel, Prinzipien des römischen Strafverfahrens, in: Kleine Schriften, zum römischen Strafverfahren 

und zur römischen Verfassungsgeschichte, Weimar 1974. 116. 

1794
 Quaestio perpetua: Kr. e. II. századtól számos bűncselekményre külön-külön quaestio bírt hatáskörrel. Egy 

quaestio-ban 50 esküdt tevékenykedett és egy praetor töltötte be az elnöki tisztséget. 
1795

 D. 48,5,12,10; D. 48,5,27 pr. 
1796

 D. 48,5,2 pr. 
1797

 Azért van előírva, hogy a vád először az erkölcsi főbűnös ellen irányuljon, Vö: D. 48,5,16,9 
1798

 D. 48,5,12,4; D. 48,5,20 pr. 
1799

 Lásd bővebben a 11. fejezetben 
1800

 D, 48,5,30,5 
1801

 D. 48,5,12,6 



azok a napok érvényesek (felhasználhatóak) a határidők tekintetében, amelyeken a vádló képes volt 

a vád formaságait megtenni.1802 A válástól számított 60 napba a hatvanadik nap is beleszámít 

(Sexaginta dies a divortio numerantur : in diebus autem sexaginta et ipse sexagensimus est.).1803 

Ha a férj és a házasságtörő nő apja egyszerre indítják el az ejárást, akkor a férjet kell előnyben 

részesíteni1804, kivéve, ha az apa a férjet hűtlenséggel vagy azzal gyanúsítja, hogy összejátszik a 

feleségével, és nem szívből perli a nőt.1805 

Az apa hatalma alatt álló fiú a feleségét vádolhatja házasságtöréssel az apja akarata 

(kifejezett engedélye) nélkül is nyilvánosan, mivel saját fájdalmát bosszulja meg („vindictam enim 

proprii doloris consequitur”)1806 és ezt minden esetben meg kell engedni a férj számára. 

Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik a Digesta azon rendelkezése, amelyben kimondja, hogy az 

após a rágalom veszélye nélkül nem vádolhat, tehát büntetést szabhatnak ki az apósra abban az 

esetben, ha alaptalanul pereskedik, azaz nem tudja bizonyítani állítását a perben.1807 

Fontos eljárásjogi szabály, hogy 25 évnél fiatalabbak1808 nem vádolhatnak, kivéve, ha a saját 

feleségüket perelik be házasságtörés miatt. De ki kell emelni ezzel a rendelkezéssel kapcsolatban, 

hogy ha fiatalságából adódó hevesség miatt állt elő a váddal, az ilyen vádlóra büntetést szabnak ki, ha 

az eljárás alatt nem tudja bizonyítani állítását, azaz nem lesznek figyelemmel a fiatal korából 

következő meggondolatlanságára. Tehát ugyanúgy tekintenek rá, mintha már betöltötte volna a 25. 

életévét.1809 

A határidő leteltét követően, tehát csak a 60. nap után, 4 hónapig vádolhatnak a kívülállók, 

tehát actio popularis-sá válik a kereset1810, azaz már bárki beperelheti a házasságtörés elkövetőjét, ha 

rendelkezik aktív legitimációval, azaz joga van a vádemeléshez.1811 A kívülállók nem vádolhatnak 

miután már a férj vagy az apa vádat emelt, sem azért, hogy magukat mentsék (elkerüljék az esetleges 
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bűnrészességet), sem azért, hogy a férjet kerítés (lenocinium) büntetésének tegyék ki.  De akinek új 

ismerete van az ügyről míg tart az eljárás, azt a vádlóval egyenlő jogokkal ruházzák fel.1812 

Ha a házasságtöréssel vádolt nőt csupán a kívülállók vádja alapján ítélik el, az azt jelenti, hogy 

a férje nem vett észre bűnt vagy nem akarta „feljelenteni” ill. elválni az asszonytól, ami alapján a férj 

is vádolható kerítés miatt (lenocinium)1813, hacsak nem tud alapos indokokat felhozni a mentségére, 

amivel bizonyítja azt, hogy akadályoztatva volt és ezért nem tudta megtenni a vádemelést.1814 

A házasságtörés vádja az elkövetéstől számított folyamatos 5 éven belül emelhető.1815 Az 5 

évnyi időtartamot attól kezdve folyamatosan számítják, amikor a bűnt elkövették és a határidő a 

beperlésig, tehát nem az ítélet meghozataláig folyik. 

A megcsalt férjnek a vádemelés után1816 joga van megbocsátani és visszafogadhatja a csalfa 

asszonyt (úgy tekintik mintha újra elvette volna, nem mint az előző házasságának a folytatásaként) és 

elálljon a vádtól.1817 De ha egyszer visszafogadta, nem vádolhatja újra ugyanazon bűn miatt.1818 

Ulpianus is úgy véli, hogy az első házasságában elkövetett bűnét az új házasságkötés feloldja: abolevit 

enim prioris matrimonii delicta reducendo eam. 

A házasságtörő férfit és nőt a közös bűnük miatt nem lehet vádolni egyszerre, de ha a férj 

mindkettőt feljelentette és ezután elállt a vádtól, akkor mindkét vádlottat fel lehet menteni, véli 

Papinianus.1819 

A Digesta szerint, ha a házasságtörő nő a házasságtörés és a feljelentés között férjhez ment, 

addig nem lehet beperelni, míg a csábító férfit el nem ítélték.1820  Később újból felvetődik ez a kérdés, 

amiben kimondják, hogy a nőnek várnia kell a házasságtörésben résztvevő férfiról hozott ítéletre. Ha 

a férfi megmenekül a büntetés kiszabásától, akkor a nőt a férfi által már megnyert döntés alapján 

mentik fel, és nem lehet újra vádolni, de ha elítélték a férfit házasságtörés vádja miatt, akkor viszont 

a nőt nem ítélik el automatikusan, perelhető marad és bizonyára büntetés kiszabása nélkül is 

záródhat az eljárás.1821 Ha eltelt 60 nap a válás óta és 5 év a bűn elkövetésétől, a nő már nem 

vádolható.1822 
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Ha a férj vagy az apa valamilyen eljárási hibát vétett és még a hatvan nap nem telt le, akkor 

korrigálhatja a hibáját és újból elindíthatja a pert.1823 A fentebb említett előírásokat a vádlóval 

szemben még az eljárás lefolytatása előtt megvizsgálják, de ha helyt adtak a vádemelésnek, már nem 

lehet kifogást támasztani ezekkel kapcsolatban.1824 

 

X. Házasságtörés büntetése és a ius occidendi 

 

A nemi erkölcs megsértésénél a büntetés ugyanúgy érinti a nőt, mint a férfit, arra nincs tekintettel a 

törvény, hogy kinek a hibájából következik be és hogy ez esetlegesen egyenlőtlenséghez vezet.1825  

Alapjaiban véve a büntetés azonos a stuprum-ra és az adulterium-ra. A büntetés elsősorban 

relegatio 1826  volt, ami során az azonos bűncselekményért elítélteknek különböző 

kényszertartózkodási helyet jelöltek ki. Mindemellett a törvény az asszony hozományának a felét és 

vagyonának egyharmadát elkobozta, a csábító ezzel szemben vagyona felét vesztette el.1827 A kései 

császárkorban, a Kr. U. III. században szigorodtak a büntetések, az adulterium büntetése halál volt1828, 

továbbá néhány minősítő körülmény fennforgása esetén is, pl.: a tanár vagy a felügyelő segítségével 

kiskorú terhére elkövetett stuprum, főbenjáró büntetéssel (halálbüntetés) torolták meg.1829  

A bűntettek száma, amikre fény derült, nem volt csekély, így az igazságszolgáltatás a rengeteg 

eljárás miatt sokszor túlterhelt volt. A történetíró Cassius Dio konzulátusa alatt Rómában 3000 

feljelentést regisztráltak házasságtörés miatt, de a csekély létszámú bírói kar miatt a vádak csak kis 

részét tudták elbírálni, de hasonló volt a helyzet a provinciákban is.1830 

De nem minden esetben lehetett büntetést kiszabni házasságtörés miatt. A büntetés 

elhagyásának több oka is lehetett: 

1. Sem a férfit, sem pedig a nőt nem lehetett házasságtöréssel vádolni, amíg a házasság 

fennállt, amelyben az adulterium-ot elkövették1831  
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2. A házasságtörő nőt tette miatt senki sem vádolhatta, ha tette óta 5 év, illetve a válás óta 

60 nap eltelt. Ebben az esetben tehát egy hatvannapos jogvesztő, illetve 5 éves elévülési 

határidőről beszélünk.1832  

3.   Ha bizonyított volt, hogy a nőt megerőszakolták vagy erkölcstelenségre kényszerítették.1833 

4.    Ha a férj a házasságtörő hitvese ellen vádat emelt, de elállt a vádtól (mert megbocsátott) és 

ezzel visszafogadta a feleségét, akkor később nem gondolhatta meg magát, és a nő 

ugyanezen házasságtörő tette miatt újból nem vádolhatja meg.1834  

 

1. Ius occidendi 

 

Ahogyan azt láthattuk, az archaikus és a köztársasági jog megengedte a férjnek és az apának is, hogy 

a házasságtörésen rajtakapott nőt vagy lányát megölje. Természetesen feltétel volt, hogy az 

emberölés azonnal, azonnal megtörténjen, ellenkező esetben az elítéléshez a iudicium domesticum 

volt szükséges.1835 A törvény, mint bemutattuk, részletesen szabályozta az adulterium-ot és a 

stuprum-ot. Ami a ius occidendi-t illeti, a törvény kettős utat választott. Az apának továbbra is 

jogában állt, hogy adott esetben a lányát megölje, a férjnek azonban már nem biztosította ezt a jogot 

a feleségével szemben. Vegyük szemügyre a forrásokat: 

A törvény pontosan szabályozta az ölési jog feltételeit, mint jogellenességet kizáró okot (D. 48,5,21. 

Papinianus 1 de adulteriis): 

Patri datur ius occidendi adulterum cum filia quam in potestate habet: itaque nemo 

alius ex patribus idem iure faciet: sed nec filius familias pater 

Ami kimondja, hogy az apa rendelkezik a ius occidendi-vel, ha a lánya a saját hatalma alatt áll, 

de rajta kívül senki sem élhet ezzel a kiváltsággal, még a lány férje sem. A törvényben nincs különbség 

a természetes és az örökbefogadó szülők között, tehát az utóbbi is jogosan élhetett ölési jogával1836, 
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ha rajtakapta a házasságtörő lányát, viszont az özvegy lánya vádjában nem illeti meg az apai 

hatalomból adódó előjog az apát.1837 

Azonban a törvény szövegéből és szelleméből egyértelműen következik, hogy a jogalkotó 

kétségtelenül a sértettek bírósági út igénybe vételét részesítette előnyben a sokszor kegyetlen 

gyilkolással szemben.1838 Éppen azért hagyta meg Augustus az apának a ius occidendit és szűkítette le 

a férjét, mert az apa hajlamosabb ésszerűen hidegfejjel dönteni és ezáltal elkerülni a gyilkolást, míg a 

férj fellobbanó szenvedélyét ezzel a rendelkezéssel próbálta meg féken tartani:1839ideo autem patri, 

non marito mulierem et omnem adulterum remissum est occidere, quod plerumque pietas paterni 

nominis consilium pro liberis capit: ceterum mariti calor et impetus facile decernentis fuit 

refrenandus. (D. 48,5,23,5 Papinianus 1 de adulteriis) 

Az apának ius occidendi gyakorlását a lex Iulia de adulteriis a saját otthonában - akkor is, ha a 

lánya nem ott lakik - vagy a veje otthonában határozta meg (mint szituációs elemet) a lex Cornelia 

törvénysértésről szóló részei szerint.1840 Tehát a tetthely fontos kritérium az eset elbírálásakor. 

Az apa csak akkor gyakorolhatta ölési jogát, amikor a lányát tetten érte és csak abban az 

esetben, ha a lány a bűncselekmény elkövetése idején az ő hatalma alá tartozott, nem pedig a férje 

manusa alá. 1841 

A pater familias ius occidendi-jét leginkább a következő jogeseten keresztül lehet a 

legszemléletesebben interpretálni (D. 48,5,24,4 Ulpianus 1 de adulteriis) 

Quod ait lex "in continenti filiam occidat", sic erit accipiendum, ne occiso hodie 

adultero reservet et post dies filiam occidat, vel contra: debet enim prope uno 

ictu et uno impetu utrumque occidere, aequali ira adversus utrumque sumpta. 

Quod si non affectavit, sed, dum adulterum occidit, profugit filia et interpositis 

horis adprehensa est a patre qui persequebatur, in continenti videbitur occidisse. 

1842 
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A jogesetben 3 személy szerepel: apa, házasságtörő nő és a nő szeretője. A tényállás szerint 

az apa a házasságtörő nőt (aki egyben a lánya) rajta kapta házasságtörésen. 

Érdemes itt kiemelni, hogy a jogász az eredeti törvény szövegét idézi, miszerint: „az apa 

azonnal megölhette a lányát” A kérdés tehát az, hogy mikor állnak fenn az apa ölési jogának a 

feltételei? 2 tényállási fordulatot figyelhetünk meg a jogesetben. 

1. tényállási fordulat: az apa rajtakapott szeretőt megöli, majd napokkal később a lányát is. 

2. tényállási fordulat: apa tetten érést követően a szeretőt megöli, ezen időtartam alatt a lány 

megszökik, apa üldözi és őt is megöli. 

Értékelésként megállapíthatjuk Ulpianus magyarázata szerint, hogy az apa nem csak a lányát ölheti 

meg, hanem a szeretőt is: uno ictu et uno impetu utrumque occidere , tehát mindkettőt egyszerre 

meg kell ölnie. Tehát a jogász az eredeti törvényi rendelkezést kiterjesztően értelmezi. 

Főszabály szerint a napokkal később elkövetett gyilkosság már nem tartozik a ius occidendi alá, 

hanem gyilkosság miatt az apa a lex Cornelia alapján lenne büntethető. 

A 2. tényállási fordulattal teremt egy kivételt a főszabály alól. Ebben az esetben az apa megölte a 

csábító férfit, és eközben a lány elmenekült. Tehát az apa szándéka a lány megölésére is kiterjedt, 

ami abból látszik, hogy egyből üldözőbe veszi a szökött lányt egy, már meglévő felindulásból, és 

amikor pár órával később elkapta, akkor meg is öli. 

Tehát egy fictiót alkalmaz a jogász – azaz hogy nyilvánvalóan valótlan tényállást fogad el 

valósnak – mivel benne van a törvényben, hogy egyszerre, azonnal ölje meg mindkettőt, de ebben az 

esetben nem azonnal történik az ölési cselekmény. De mivel az apa szándéka eredendően 

mindkettőre irányul, ezért ebben az esetben azt fictionálják, mintha mindkettőt egyszerre, azonnal, 

egy ütéssel ölte volna meg az apa. 

A lex Iulia de adulteriis kimondja, hogy az mindegy, hogy az apa milyen sorrendben öli meg a 

házasságtörésen rajtakapott lányát illetve a szeretőjét, de ha csak az egyikőjükkel végzett, akkor a lex 

Cornelia alapján vádat lehet emelni az apával szemben emberölés miatt. Ha az egyik megölése után a 

másikat csak megsebezte, az apa büntetlenségét mondja ki a törvény az ilyen esetben, mivel például 

ha a csábító megölése után a nő súlyosan megsebesült, de túlélte az esetet, azt inkább a 

szerencsének tulajdonítható, nem pedig az apa tudatos megkegyelmezésének.1843 
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A törvény kifejezetten megtiltotta a férjnek, hogy a házasságtörésen ért hitvesét megölje, ez 

az apa privilégiuma volt lányával szemben.1844 

Mint látható a férj hatalmát jelentősen szűkítették, de a lex Iulia de aduteriis előtti jogait nem 

szüntették meg teljesen. A férjnek is megengedték, hogy megölje a felesége szeretőjét, ha a 

becstelenségen rajtakapta (hangsúlyozandó, hogy a feleségét nem!), de a csábító férfiak közül sincs 

joga a férjnek mindenkit megölni.1845 Egy másik különbség az apa jogától, hogy a férj a törvényben 

expressis verbis meghatározott férfiak közül is csak a saját házában rajtakapott férfit ölhette meg – az 

apósáéban például már nem. A szóban forgó férfiak felsorolása egy külön fragmentumban található. 

 A csábítókat foglalkozásuk alapján különítették el, azoktól akiket nem lehetett a férjnek 

megölni. Tehát a meghatározott férfiak, akiket tettenérés esetén a férj meggyilkolhatott, a 

következők: aki kerítő, színész volt, arénában táncolt vagy énekelt, nyilvános tárgyaláson elítélték, 

továbbá a feleségének vagy a saját felszabadított rabszolgája illetve az apjának vagy anyjának ill. 

valamelyikük fiának vagy lányának a felszabadított rabszolgája volt, végül azt is megölhette, aki 

rabszolga volt.1846 

Továbbá elrendelték, hogy az a férj, aki ezek közül megölt valakit, a feleségétől késedelem 

nélkül váljon el.1847 

A lex Iulia de adulteriis úgy rendelkezik, hogy azt a csábító férfit, akit a férj a feleségével 

rajtakapott, de nem akarta vagy nem szabad megölnie (a már meghatározott szabályok miatt), fogva 

tarthatja a felesége szeretőjét 20 órán át1848, hogy a férj megtehesse az eljárás megindításához, és ez 

idő alatt a csábító ne tudjon elmenekülni, illetve, hogy további bizonyítékokat szerezzen. Ulpianus 

úgy véli, hogy mindez a jog ugyanilyen formában megilleti a házasságtörő nő apját is.1849 Továbbá a 

férj akkor is őrizetbe veheti a házasságtörő férfit, ha nem a saját házában kapta rajta a feleségével 

(mivel hangsúlyozandó, hogy a férj csak a saját házában rajtakapott meghatározott férfiakat ölheti 

meg).1850 De minden esetben érvényes az a szabály, hogy ha elengedte az elfogott férfit, akkor többé 
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nem viheti vissza őrizetbe, tehát nem gondolhatja meg magát.1851 Ulpianus úgy véli, hogy ha 

elszökött az őrzött férfi, akkor a férj visszaviheti a 20 órás őrizetbe, a bizonyítás miatt.1852 

Ami a  testandae eius rei gratia1853 (az ő ügyének bizonyítása céljából) kifejezés alatt azt kell 

érteni, hogy a férj tanúkat gyűjt, hogy a jövőben bizonyítani tudja, hogy a vádlottat házasságtörésen 

tetten érte. 

Továbbá a a lex Iulia de adulteriis elrendelte, hogy „ha a férj a házasságtörésen rajtakapott 

feleségét erős felindulásból megölte, a lex Cornelia alapján ne az orgyilkosságért járó büntetést 

kapja”.1854 Ugyanis aki a házasságtörésen rajtakapott feleségét megöli – pedig mint korábban 

kifejtettem ezt Augustus törvénye kifejezetten tiltotta – a végső büntetést elengedhetik 

(halálbüntetés), mivel csak „jogos fájdalmát csillapította”.1855 A forrásokból következik, hogy a férj 

tettét a törvény emberölésnek tekinti, azonban a hitvese által neki okozott fájdalom miatt 

enyhébben ítéli meg (privilegizált sui generis bűncselekményt alkot).1856 Így enyhébb büntetést 

szabtak ki a férjre, mint amit a lex Cornelia az orgyilkosok számára rendel, azaz az alacsonyabb 

származásúak számára kényszermunkát, míg a magasabb rangú elkövetők részére szigetre való 

száműzetést rendelt el.1857 

Összefoglalva tehát, a lex Iulia de adulteriis a házasságtörés üldözését állami feladattá tette. 

Ha a házasságtörő nőt a szeretőjével rajtakapták, a férjnek, valamint az apának lehetősége volt a 

magánbosszúra, ahol az apa többletjogokkal rendelkezett. Ő a saját hatalma alatt álló (saját legitim 

befolyása, mint családfő) házasságtörő lányát és a házasságtörő férfit megölhette, a férj csak az 

utóbbit ölhette meg és csak akkor, ha ez a személy törvényben megnevezett rossz hírűek 

kategóriájához tartozott. 

 

XI. Egyéb szexuális jellegű bűncselekmények 

 

                                                                                                                                                                                     
1850

 D. 48,5,26,2 
1851

 D. 48,5,26,3 
1852

 D. 48,5,26,4 

1853
 D. 48,5,26,5 

1854
 D. 48,5,39,8 

1855
 Vö: hatályos jogban Btk. 167.§ rendelkezik az erős felindulásban elkövetett emberölésről: „Aki mást 

méltányoható okból származó erős felindulásban megöl büntettet követ el, és kettő évtől nyolc évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő.” 
1856

 Vö: Erős felindulásból elkövetett emberölés (Btk. 167. §)  
1857

 D. 48,5,39.8 



1. Lenocinium – kerítés 

 

A lex Iulia de adulteriis alapján elmondható, hogy a kerítést Augustus korában házasság elleni 

bűncselekménynek tekintették. Hatályos jogunkban a kerítés jogi tárgya a nemi kapcsolatok 

jogpolitikailag preferált társadalmi rendje és főként a bűntett minősített eseteiben - a nemi 

szabadság, illetve az ifjúság egészséges lelki fejlődése is.1858 A lenocinium az adulterium egyik járuléka 

volt, ezért a két tényállás nem volt egymástól elválasztható. Ez a törvény szövegében is 

visszatükröződik: lenocinii quidem crimen lege Iulia de adulteris praescriptum est.1859  

Ulpianus megfogalmazza, hogy milyen cselekedettel lehet elkövetni a kerítés 

bűncselekményét (D. 48,5,2,2-3 Ulp. 8 disputationum): 

Lenocinii quidem crimen lege iulia de adulteris praescriptum est, cum sit in eum maritum 

poena statuta, qui de adulterio uxoris suae quid ceperit, item in eum, qui in adulterio 

deprehensam retinuerit.  

Ceterum qui patitur uxorem suam delinquere matrimoniumque suum contemnit quique 

contaminationi non indignatur, poena adulterum non infligitur. 

Tehát a lenocinium bűncselekménye házasság elleni bűncselekménynek tekintendő, mivel a 

szövegből kitűnik, hogy a kerítés bűnét követi el az: 

- aki felesége hűtlenségéről tudott, de nem tett ellene semmit, azaz tűri, hogy a felesége 

hűtlenkedik és a házasságából csúfot űz, nem háborodik fel e miatt a viszony miatt és a 

házasságtörés bűne miatt nem perli be (D. 48,5,2,3). 

- úgyszintén bűnös az is, aki a rajtakapott nő büntetését megakadályozza (D. 48,5,2,2 Ulp. qui in 

adulterio debrehensam retinuerit) 

                                                           
1858

 Btk.207. § (1) Aki haszonszerzés céljából valakit közösülésre vagy fajtalanságra másnak megszerez, bűntettet 

követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a kerítés üzletszerű. 

(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a kerítést 

a) az elkövető hozzátartozója, avagy nevelése, felügyelete vagy gondozása alatt álló, illetőleg tizennyolcadik 

életévét be nem töltött személy sérelmére, 

b) megtévesztéssel, erőszakkal avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel 

követik el. 

(4) Aki a (2) bekezdésben meghatározott kerítés elkövetésében megállapodik, bűntettet követ el, és három évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
1859

A lex Iulia de adulteriis részletesen és egyben széles körűen határozza meg az elkövetési magatartást, ami 

egyértelműen a házasságtörés bűncselekményéhez kapcsolódik, mintegy járulékos jelleggel. Ez jelentős eltérés a 

mai szabályozásához képest, hiszen jelenleg a házasságtörés nem büntetendő - Nagy F., A büntetőjog különös 

része, Budapest 2009., 267-270. 



- a férj büntetendővé válik akkor is, ha a nő által elkövetett adulterium-ért juttatást kapott, azaz ha 

részt vállalt abban, hogy a hitvesét prostituálja, illetve abból hasznot húzott (D. 48,5,2,2 Ulp.): qui 

de adulterio uxoris suae quid ceperit, item in eum) 

- ugyanakkor, ha a férj házasságtörő feleségét továbbra is a házában tartja és nem válik el tőle, 

mivel a lex Iulia de adulteriis kimondja, hogy a házasságtörőtől kötelező elválni. 1860 

- Ulpianus szerint az sem lehet kevésbé hibás, aki a hitvese kerítője lesz:  Nec enim medicriter 

deliquit…qui lenocinium in uxore exercuit.1861  

- továbbá bűnösnek tekintendő a férj akkor is, ha a házasságtörésen rajtakapott hitves csábítója 

ellen semmit sem tesz, illetve futni hagyja: Mariti qui deprehensam uxorem in adulterio retinuit 

adulterumve demisit1862 

A Digesta konkrétan megnevezi azon nők körét is, akiket a lenocinium bűne miatt el lehet 

ítélni. Ez alapján ha egy nő házában helyet biztosít abból a célból, hogy ott házasságtörést vagy 

stuprumot kövessenek el akár pénzért, akár szívességből teszi ezt, azt meg kell büntetni. Az ilyen 

asszonyok büntetése a távoltartás, azaz kitiltják a városból, helységből, hogy tovább ne bomlassza az 

adott közösség erkölcsi rendjét.1863 

Azt az asszonyt, aki házasságtörés céljából kerítést végez vagy javait nyilvánosan bérbe adja, 

házasságtörés vádja miatt feljelenthetik és elítélhetik.1864 De az is bűnös, aki segítséggel, csalással 

közrejátszott egy házasságtörésen rajtakapottaknak a büntetésük elkerülésében. A hamis 

tanúvallomásért, amit azzal a céllal tesznek, hogy az adulteriumot ne lehessen bizonyítani, ugyanaz a 

büntetés jár, mint a lenocinium-ért.1865 

A fentebb kifejtettekből egyértelművé válik, hogy ugyanúgy bűncselekménynek számított, ha 

valaki másnak a házasságtörés elkövetését elősegíti, illetve megkönnyíti, mintha maga is adulterium-

ot követett volna el. 

 

11.2. Incest - vérfertőzés 
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 D. 48,5,2  
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 D. 48,5,30,3 
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 D. 48,5,30  pr 
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 D. 48,5,11,1  
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 D. 48,5,11,2 
1865

 D. 48,5,15,pr. 



Az ókori Rómában is az erkölcsi rendet és a rokoni kapcsolatok tisztaságát próbálták védeni a 

vérfertőzés szabályozásával és ez hatályos jogunkban a mai napig megmaradt.1866 A lex Iulia de 

adulteriis-nek nem voltak kifejezett rendelkezései az incestum-ra nézve, mivel azt legfőképpen a 

házasságtöréssel együtt szabályozták, így Papinianus példáiban is gyakran az adulterium-mal együtt 

fordult elő (pl: D.48.5.39.). Ennek alapján, ha a házasságtörést vérfertőzéssel követik el (például ha a 

nő mostohájával, apósával esett bűnbe), akkor a nő és a férfi is büntetendő mindkét bűncselekmény 

miatt. De ha házasságtörés nélkül követtek el vérfertőzést, akkor a férfi és a nő is ugyanolyan 

megítélés alá esik az elbírálás során, így mindkettőt távoltartással büntetik.1867 Ez a szabály a hatályos 

jogunkban is él, mivel a vérfertőzés deliktumának általában nincs passzív alanya, mivel a 

vérfertőzésben részt vevő rokonok egyaránt elkövetőként felelnek magatartásukért.1868 Azonban 

Papinianus említ kivételt, miszerint a férfiak esetében a vérfertőzés bűnét – jóllehet annak 

természete súlyosabb - enyhébben ítélik meg, mint a házasságtörést. Azaz ha például egy férfi 

vérfertőző házasságot kötött, az kevésbé elítélendő, mintha férjes asszonnyal folytatott viszonyt.1869 

Vizsgáljunk meg egy jogesetet, amiből egyértelműen kitűnik, hogy a vérfertőzéssel szemben 

elnézőbbek voltak a jogalkotók, mint a házasságtöréssel szemben (D. 48, 5, 39,4 Pap. 36. 

quaestionum):  

Fratres denique imperatores claudiae crimen incesti propter aetatem remiserunt, sed 

distrahi elnem illicitam iusserunt, cum alias adulterii crimen, quod pubertate delinquitur, 

non excusetur aetate. nam et mulieres in iure errantes incesti crimine non teneri supra 

dictum est, cum in adulterio commisso nullam habere possint excusationem.1870 

Azaz, ha egy asszony vérfertőző házasságot kötött, de valószínűleg nem tudott jogsértésének 

tényéről, és tudatlanságát a korának tudták be, eltekintettek a büntetés kiszabásától. Tehát ha az 

elkövető még nem számított érett korúnak, akkor büntetését elengedték, ugyanakkor elrendelték, 

hogy a törvénytelen házasságát bontsa fel. A szövegből kitűnik, hogy ha házasságtörést követett 

                                                           
1866

 Btk. 203. § (1) Aki egyenes ági rokonával közösül vagy fajtalankodik, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Nem büntethető a lemenő, ha a cselekmény elkövetésekor tizennyolcadik életévét nem töltötte be. 

(3) Aki testvérével közösül, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
1867

 D.48,5,39,pr  

1868
 Nagy F., A büntetőjog különös része, 267-270. 

1869 D.48,5,39,3 

1870 Végül a császári fivérek a Claudia vérfertőzésének bűnét a kora miatt elengedték, de elrendelték, hogy a 

törvénytelen házasságot bontsa fel, azonban más házasságtörés bűne a pubertáskor után nem mentegethető a 

korral. Ugyanis a jogban tévedett asszonyt a vérfertőzés bűnéért nem ítélhető el, viszont amikor házasságtörést 

követett el, nincs semmilyen mentsége. 



volna el a nő, nem pedig vérfertőzést, akkor a pubertáskort követően nem lett volna felmenthető a 

korából adódó tudatlansága miatt. A jogban tévedett asszonyt a vérfertőzés bűnéért nem ítélhetik el, 

viszont ha házasságtörést követett el, semmilyen mentsége sem volt.  

A Claudius császárok kinyilvánították, hogy ha a mostohafiú mostohaanyjával jóhiszeműen 

viszonyt folytat1871, az nem számít vérfertőző bűncselekménynek, de csak addig míg a jóhiszeműség 

fennáll. A fentieket látszanak megerősíteni Pollonius szavai: ‘ incestae nuptiae confirmari non solent : 

et ideo abstinenti tali matrimonio poenam praeteriti delicti, si nondum reus postulatus est, 

remittimus ’.1872 Azaz a vérfertőző házasságot nem ismerik el, de ha mégis ilyenfajta házasságot 

kötnek, eltekintenek a büntetéstől, ha a még nem vádolták a férfit a vérfertőzés előtt. De a leginkább 

a D. 48,5,39,7 Pap. 36. quaestionum mutatja be a vérfertőzés megítélését: 

Incestum autem, quod per illicitam matrimonii coniunctionem admittitur, excusari solet 

sexu vel aetate vel etiam puniendi correctione, quae bona fide intervenit, utique si error 

allegetur, et facilius, si nemo reum postulavit.  

A szöveg szerint a vérfertőzést, amit házasságkötés révén követtek el ugyanakkor 

jóhiszeműen, korral vagy a hiba helyrehozásával (válással és ezzel a vérfertőző kapcsolat 

megszüntetésével) lehet kimenteni és ezzel a büntetés kiszabását elkerülni. 

Összegezve a fentiekből egyértelműen következik, hogy a házasságtörés nagyobb bűnnek 

számított, mint a vérfertőzés. Ezt a kijelentést legfőképp az a tény támasztja alá, hogy a vérfertőzés 

büntetése alól több kimentési lehetőség is van, míg a házasságtörést mindenképpen megtorolják.  

De mint azt korábban említettem a vérfertőzés szabályozása leginkább a házassági 

tilalmakból és akadályokból vezethető le.1873 

Büntetendő nemi közösülésnek számított: 

1. felmenők és lemenők között.1874 Mindez az örökbefogadási kapcsolatra is vonatkozott, még akkor 

is miután ezt emancipációval feloldották1875. Még a felszabadítottaknál is érvényes volt ez a szabály, 

habár a rokonság fogalmát a rabszolgákra nem alkalmazták, jogilag mégis azonos megítélés alá esett 

                                                           
1871 D.48,5,39,5 

1872 D.48,5,39,6 
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 Vö: Kaser  - Knütel, Römisches Privatrecht, München 2005. 285. 

1874
 Gai. 1,59 

1875
 Gai. 1,59 D.23,2,14 pr. 



a rabszolgaság fennállása alatt született rokoni kapcsolat.1876 A hatályos törvény szerint 18 éven aluli 

leszármazó csak abban az esetben nem büntethető, ha a vérfertőzést a felmenőjével követi el, 

függetlenül attól, hogy a leszármazó kezdeményezte-e a nemi cselekményt vagy sem.1877 

2. Testvérek között. Ezt is kiterjesztették, részben az örökbefogadott rokonságra, amely akadály az 

emancipációval1878 való feloldással megszűnt, részben a szabadon bocsájtottak tényleges testvéri 

kapcsolatára a rabszolgaidő alatt1879  

A hatályos jogunkban az egyenes ági rokonok közötti valamennyi szexuális kapcsolat vérfertőzés, 

addig a testvérek között csupán a közösülés képez elkövetési magatartást. Mindez eltérés a római 

szabályozástól, mivel a lex Iulia de adulteriis-ben a testvérek és az egyenes ági rokonok 

megítélésében nincs különbség.1880 

3. Egy nő apjával, nagybátyjával vagy a rokonsági fok közelségére tekintet nélkül egy távoli felmenő 

testvérével folytatott kapcsolat, mivel a nagybácsi szintén apai pozíciót tölt be.1881 

4. A férfi és apai, illetve anyai nagynéni, vagy egy távoli felmenő testvére között, mivel az anyai 

pozíciót tölt be.1882 

5. A testvérek közötti házasságot I. Theodosius császár tiltotta meg; időközben ezt a tilalmat 

hamarosan újra eltávolították és justinianusi törvénykezésbe se vették át1883 

6. Az após és anyós illetve a meny és vő közötti viszony büntetendő 

7. II. Constantinus kimondta, hogy a férj és hitvese testvérei (sógornők) között büntetendő a 

házasság.1884  

8. A gyám és a gyámgyermek között semmis a házasság és ha e szabályt bárki is megszegi, akkor 

mindenkire vonatkozik az adulterium büntetés.1885  

9. Tilos továbbá a provinciai helytartó házassága egy a provinciájában élő nővel1886 
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 Nagy F., A büntetőjog különös része, 267-270. 
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 D. 23,2,17, D. 48,5,7 
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 D. 23,2,38. 



10. Amíg a szabadok és rabszolgák nemi közössége egyebekben nem tekintendő büntetendőnek, 

addig Constantinus egy szabad nő és annak rabszolgájának ilyen jellegű együttélését a fő deliktumok 

közé sorolta. A vádolás lehetősége – mint valamennyi nyilvános bűncselekmény esetében – 

mindenkinek szabadon állt; a büntetés mindkét fél számára halál volt és emellett a nő becstelenségét 

is kimondták.1887 

Hatályos jogunkban mindezekkel ellentétben a tettes pedig csupán egyenes ági rokon, illetve 

testvér lehet. Aki örökbe fogadott (vagy mostoha) gyermekével viszi véghez a törvényi tényállásban 

meghatározott cselekményét, nem valósítja meg a vérfertőzés bűncselekményét. A testvérek közötti 

vérfertőzés esetében szintén a vérrokonság a döntő, de ehhez elegendő, ha csak az egyik szülő 

vérszerinti, vagyis testvérekkel azonos elbírálásban részesülnek a féltestvérek is. A vérfertőzés 

bűncselekményét a szükségképpeni többes közreműködés jellemzi, ennél fogva a bűncselekmény 

elkövetésében részt vevő fél önálló tettes.1888 Ez a szabályozás nagyban eltér a lex Iulia de adulteriis 

rendelkezéseitől, hiszen akkoriban a vérfertőzés tettesi körét sokkal tágabban határozták meg.1889 

 

XII. Összefoglalás 

 

Dolgozatom témája a házasságtörés büntetése (lex Iulia de adulteriis) a klasszikus római jogban. A 

család és a család képének védelme mindenkor a társadalmi érdeklődés, illetve a nyilvános vélekedés 

középpontjában állt. Ez a vezérelv a mai napig tetten érhető a hatályos – és nem csak a hazai – 

jogirodalomban. 

Augustus egyik legfontosabb feladatának tartotta, hogy a házasság és az állam alapját képező 

család régi tisztességét visszaállítsa. A köztársaság végi általános erkölcsi mélypontra válaszul 

Augustus a törvénykezésével belenyúlt a család belsőbb szféráiba, amikor az adulterium-ot és az 

azzal összekötött deliktumokat crimen-nek minősítette. Ezért a törvény célja nem az egyéni morál 

védelme volt, hanem a házasságtörés elkövetésére irányuló hajlam feltartóztatása volt. 
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 Nagy F., A büntetőjog különös része, 267-270. 
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 Tehát összegességében kijelenthetjük, hogy a hatályos jogi szabályozás fő elemeiben hasonlóságot mutat a 

lex Iulia rendelkezéseivel, de több eltérés is mutatkozik. Leginkább, hogy a lex Iulia sokkal elnézőbb volt a 

vérfertőzés bűntettével kapcsolatban, több kimentési lehetőséget biztosított a büntetés alól – kor, nem, 

jóhiszeműség – mint manapság. Továbbá egyértelmű, hogy a római korban enyhébb büntetést szabtak ki, ha 

bizonyított volt a vérfertőzés és sokkal kevésbé vélte a társadalom közerkölcsöt sértőnek, mint akkoriban a 

házasságtörést vagy mint manapság egy vérfertőző viszonyt. 



Az általam vizsgált bűncselekményeknél a római kori és a hatályos szabályozás 

legszembetűnőbb hasonlósága a jogi tárgy változatlansága. Az Augustus által szabályozott nemi 

bűncselekmények közül azon kettő (vérfertőzés, kerítés), amely a mai Btk.-ban is megtalálható, 

lényegében nem sok különbséget mutat a római kori megfelelőihez képest. Összegezve tehát a római 

jogi illetve a jelenkori nemi bűncselekmények szabályozása azonos alapokon nyugszik, csupán 

részletszabályaiban tér el. 

Végül megállapítható, hogy az általam vizsgált téma időtálló, mai napig aktuális, hiszen a 

család és az erkölcs védelme nem korhoz kötött. 
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I. Bevezetés 

 

Dolgozatom témájaként a köztisztviselők fegyelmi felelősségét választottam. Igyekszem ezt a tág 

témát a legfontosabb jogszabályok és jogirodalom alapján alaposan bemutatni. Dolgozatom három 

jelentős részre tagolódik: elsőnek egy elméleti fejtegetés keretein belül választ keresek arra nézve, 

hogy ki minősül köztisztviselőnek. Ezen a témán belül bemutatom a témát érintő legfontosabb 

jogszabályokat, történelmi koronként haladva, a dualizmussal kezdve a hatályos jogszabályokig 

bezárólag. Ezek után megvizsgálom három európai ország közszolgálati modelljét: a svéd, a brit ill. a 

francia modellt. Teszem ezt azért, hogy átfogóbb képet kapjunk a köztisztviselői minőségről. Mielőtt 

azonban külföldi modelleket vizsgálnék, megpróbálom értelmezni a közszolgálatot, mint fogalmat.  

Értekezésem második nagy részén belül először a fegyelmi felelősség dogmatikai 

vonatkozásait fejtem ki. Ebben a témakörben megvizsgálom majd először is a fegyelmi felelősség 

összetevőit, segítségül véve ehhez a kiváló jogtudós, Szamel Lajos felosztását. Ezt követően pedig 

összevetem a fegyelmi felelősséget az etikai, a büntetőjogi ill. az anyagi avagy kártérítési 

felelősséggel. Ugyanis a fegyelmi felelősségen kívül a köztisztviselők vonatkozásában az előbb 

említett felelősségi alakzatok is szóba jöhetnek, célszerűnek tartok hát egy elhatárolást. Másodszor a 

voltaképpeni fegyelmi felelősségről lesz szó. Itt négy csoportra felosztva, a dualista törvénykezéstől a 

hatályos joganyagig bezárólag, foglalom össze a fegyelmi felelősség legfontosabb jellemzőit. 

Csoportonként lebontva elemzem, hogy mi a felelősségre vonás alapja, amelyről már most 

megállapíthatjuk, hogy a korai szabályozástól kezdődően nem sokat változott. Ezt követően azt 

fogom megvizsgálni, hogy mikor ki gyakorolta a fegyelmi hatóság jogkörét. A fegyelmi felelősségre 

vonás nélkülözhetetlen eleme ugyanis, hogy legyen aki meghozza a fegyelmi határozatot. 

Természetesen ebben a tekintetben már jelentős különbségek vannak a különböző szabályozások 

között. Harmadszor az eljárás menetét elemzem. Ezen belül vizsgálatom tárgyává teszem, hogy ki 

volt jogosult az eljárás megindítására, az hogyan folyt le, a köztisztviselőt milyen jogosítványok 



illették meg, stb. A negyedik és egyben utolsó csoportban pedig az eljárás végén kiszabható 

szankciókat boncolgatom. 

Végül tanulmányomat a harmadik és egyben utolsó fő részben saját véleményem 

megfogalmazásával kívánom lezárni. Az utolsó részben megvizsgálom, hogy az újonnan megalkotott 

kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény hatására és annak tükrében mennyiben változik a 

fegyelmi felelősség jogintézménye, és az indokolás nélküli felmentés lehetőségének a 

megteremtésével szükség van e még egyáltalán fegyelmi felelősségre.  

 

II. A köztisztviselői minőség 

 

1. A köztisztviselőkre vonatkozó legfontosabb hazai szabályozások, a köztisztviselői kar kialakulása 

 

A közszolgálat, a közigazgatás mai személyzeti rendszere hosszú történelmi fejlődés eredményeként 

alakult ki. Az abszolút monarchiákban, erős centralisztikus hatalom mellett korán kiépült az állandó 

közigazgatás, amely a hivatásos közigazgatási személyzeten alapult. Ebben hozott később változást a 

polgári állami-politikai rendszer. A közigazgatás személyzeti rendszerének az európai országok adták 

az irányadó modellt.1890 

 

1.1. A XVIII. század 

 

Az igény, hogy a közigazgatás feladatait szakképzett személyzet lássa el, először a XVIII. században 

merült fel. Ebben az időben megtörtént a közigazgatás és a bíráskodás szétválasztása. III. Károly, 

Mária Terézia és a reformer császár, II. József alatt a közigazgatás jelentős változáson ment keresztül. 

Ekkor merült fel az igény szakképzett személyek alkalmazására. Ebben a korban ugyan nem illették 

őket még köztisztviselő elnevezéssel, ám az általuk betöltött hivatal magas méltóságú, 

tiszteletreméltó foglalkozásnak minősült, így már ekkor is egyfajta társadalmi megbecsülés és 

köztisztelet övezte őket. A XVIII. század nemcsak Európában, hanem Magyarországon is a 

közigazgatás teljes átalakulásának, a rendi közigazgatási szervezet hivatásos közszolgálattá 

fejlesztésének korszaka. 1891  Ékes bizonyíték erre II. József pásztorlevele, melyet az állami 

hivatalnokokhoz intézett 1794-ben. A reformer császár teljesen átszervezte a közigazgatást, és új 

munkahelyeket teremtett. Ezen munkahelyekre azonban csak olyan egyének nyerhettek felvételt, 

akik hivatalukhoz szükséges szakismeretekkel rendelkeztek. Így alakult ki az állami tisztviselők egy 

                                                           
1890

 Berényi Sándor: A közigazgatás személyzeti rendszere – közszolgálat. ELTE Államigazgatási Jogi Tanszék. 

Budapest, 1992. 17. – 18. p.   
1891

 Csizmadia Andor: Bürokrácia és közigazgatási reformok Magyarhonban. Gondolat kiadó, Budapest, 1979. 

113. p.  



olyan köre, mely mintegy száz évvel később önálló szabályozást nyert. Az állami hivatalnokokkal 

szemben azonban magasabb elvárások voltak,1892 mint más szférában dolgozókkal szemben. 

Már ebben az időszakban is egy magasabb felelősséggel járó foglalkozás volt állami 

hivatalnoknak lenni. Kitisztult, kialakult felelősségi szabályozás ebben az időszakban nem alakult ki 

még az állami hivatalnokokra nézve, de a velük szemben támasztott elvárásokat a császár 

megfogalmazása egyértelművé tette. 

 

1.2. A XIX. század 

 

II. József császár elhalálozása után az általa megkezdett reformok nem folytatódtak, bár öccse, az őt 

követő II. Lipót még kísérletet tett a folytatásra, de korai halála következtében abbamaradtak a 

reformkísérletek. II. Lipótot követően trónra lépő I. Ferenc nem volt a reformok híve. Így az állami 

hivatalnokokra vonatkozó külön jogi szabályozás kialakulása is váratott magára. Ha elkülönült 

szabályozás nem is vonatkozott rájuk, azért ebben a korszakban jelentős fejlődésen ment keresztül az 

állami hivatalnokok rétege. Ugyanis szükség volt rájuk az állami feladatok ellátásában, ezért 

megnövekedett igénnyel várták a megfelelő szakismerettel rendelkező személyeket. 

A magyar közigazgatás átrendezésére először a márciusi törvények tettek kísérletet,1893 de 

ennek megvalósítására csak a kiegyezést követően került sor. Ekkor már megérett a köztisztviselőkre 

vonatkozó jogi szabályozás. Ehhez vezető első lépésként megalkották az 1870. évi XLII. tc-t, amely a 

törvényhatósági törvény. Témám szempontjából rendkívül érdekes a törvénycikk indokolása. A jó 

közigazgatás biztosítékát ugyanis – többek között – a tisztviselők felelősségében látja: A jó 

közigazgatás harmadik biztosítéka1894 – az indokolás szerint – a tisztviselők felelősségén volt. A 

tisztviselőt az indokolás alapján három irányból terhelte felelősség. Egyfelől kártérítési avagy anyagi 

felelősség, mely akkor állhatott fenn ha a tisztviselő egyeseknek vagy az államnak jogtalanul kárt 

okozott. Másfelől a tisztviselő fegyelmi felelősséggel is tartozott. A fegyelmi felelősségre vonás 

alapjául az szolgált, ha a tisztviselő megsértette vagy hanyagul teljesítette törvényben vagy egyéb 

jogszabályokban rögzített kötelezettségét. Harmadrészt pedig a tisztviselő büntetőjogilag is felelős 

volt, amennyiben tette bűncselekmény elkövetését foglalta magában. Az első a magánjogi, a második 
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a fegyelmi, a harmadik pedig a büntetőjogi felelősség első törvényi szabályozása volt ez a municipális 

jogunkban.1895  

A törvényhatósági törvény megalkotásával létrehozták a törvényhatósági tisztviselő 

jogintézményét is. Ekkor már elkülönült fogalommal illették a törvényhatóságokon dolgozókat, de a 

részletes jogi szabályozás még hiányzott. A rájuk vonatkozó törvény 13 évvel később került 

megalkotásra: az 1883. évi I. tc., a köztisztviselők minősítéséről. A törvény rögzíti a következőket a 

köztisztviselők vonatkozásában: 

 

1883. évi I. tc. 1. § Állami vagy köztörvényhatósági tisztségre csak az nevezhető 

ki, illetőleg csak az választható meg, s a kinevezés csak arra nézve tekinthető 

véglegesnek, a választás pedig érvényesnek, ki: 

a) magyar állampolgár (1879:L. törvénycikk); 

b) gondnokság, csőd alatt nem áll, bűntett vagy vétség miatt vád alá helyezve 

vagy általában szabadságvesztés büntetése alatt nincs, nyereségvágyból eredő 

bűntett vagy vétség miatt elitélve nem volt, hivatalvesztésre szóló ítélet hatálya 

alatt nem áll, s erkölcsi tekintetben alapos kifogás alá nem esik; 

c) kimutatja, hogy azon képzettséggel bir, melyet a jelen törvény a szolgálat 

azon nemére nézve, melyre kineveztetni vagy megválasztatni kíván, megállapít. 

 

A köztisztviselők vonatkozásában többletkövetelmények fogalmazódtak meg. Az elméleti 

képzettségre is hangsúlyt helyeztek, jogi végzettséget kívántak meg a köztisztviselőktől, esetleg 

ügyvédi vagy bírói gyakorlatot. Létszámuk is egyre növekedett, ugyanis a törvényhatóságokra egyre 

több feladatot osztottak.1896 

 

A XIX. század végén és a XX. század elején több reformot végrehajtottak a közigazgatásban, 

ilyen volt a 1900. évi XX. tc. és az 1901. évi XX. tc., melyekre itt nem térnék ki, lévén hogy a 

köztisztviselői állomány minősítését nem érintették. Kísérletek ugyan születtek új törvény 

megalkotására, a jogi szabályozás azonban változatlanul az 1886-os törvénycikk maradt. Ilyen szintű 

szabályozás a későbbiekben rájuk nézve nem született a dualizmus alatt. Más szabályozás azonban 

megfigyelhető. Így az 1874-ben kiadásra kerülő Pénzügyi Szolgálati Szabályzat a közszolgálati 
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jogviszony számos elemére nézve tartalmazott rendelkezéseket1897. Ezenkívül a korabeli Büntető 

törvénykönyvben is találhatunk vonatkozást rájuk nézve. A korszak megfogalmazása szerint 

közhivatalnoknak minősült: 

 

1875. évi V. tc. 461. § Közhivatalnokoknak tekintendők azok, kik az állam 

közigazgatási vagy igazságszolgáltatási vagy valamely törvényhatóság, vagy község 

hatósági teendőjének teljesítésére hivataluknál, szolgálatuknál, vagy különös 

megbízatásuknál fogva kötelezvék; úgyszintén azok is, a kik az állam, 

törvényhatóság, vagy a község által közvetlenül kezelt közalapítványoknál, 

kórházaknál, tébolydáknál mint felügyelők, orvosok, hivatalnokok vagy szolgák 

vannak alkalmazva. 

A kir. közjegyzők szintén közhivatalnokoknak tekintetnek. 

 

Más korabeli szerzők műveiben is fellelhető a köztisztviselőkre vonatkozó definíció. Concha 

Győző szerint a köztisztviselő lényegét tekintve „a végrehajtó hatalom egy részének különös 

megbízása általi átruházása az egyes államtagokra.” Hozzáteszi, hogy a köztisztviselő fő 

kötelezettsége állandóan visszatérő szolgálatok végzése a közcél érdekében, minden erejéből és 

hűségesen.1898 Tomcsányi Móric megfogalmazása alapján a közhivatalnoki jogviszony egy állami 

jogviszony, de annak egy különös faja, speciális közigazgatási jogviszony. Meglátása alapján 

közhivatalnoknak az tekintendő, akire a közfunkciók bizonyos körét külön közhatósági aktussal 

átruházzák, és akire nézve az e körbe eső közfunkciók és feladatok elvégzése közigazgatási jogi 

kötelezettség és jogosítvány is.1899  

Látható tehát, hogy annak ellenére, hogy nem született új törvényi szabályozás a 

köztisztviselők közszolgálati jogviszonyára nézve, a téma igen aktuálisnak számított a dualizmus 

korában. Ezen kor áttekintése után folytassuk a két világháború közötti időszakkal történelmi 

szemlélődésünket. 

 

1.3. A Horthy korszak 

 

Ebben az időszakban a tisztviselők köre tovább növekedett. Sok vonatkozásban jogilag is privilegizált 

helyzetben voltak más alkalmazottakkal szemben. Különös szabályok biztosították jogaikat, melyek a 

                                                           
1897

 Linder Viktória: Személyzetpolitika – Humánstratégia a közigazgatásban. Doktori értekezés. 19. p. Magát a 

szabályzatot az 1896. évi 1196/P.M. rendelet tartalmazta 
1898

 Concha Győző: Politika II. kötet. Grill Károly Könyvkereskedés. Budapest, 1905. 158. p.  
1899

 Tomcsányi Móric: A vagyoni felelősség elve a közigazgatásban. Az állam (közhivatalnok) vagyoni 

felelősségének rendszere. Politzer-féle Könyvkereskedés. Budapest, 1905. 44-64. p.  



véglegesített hivatalnokok állásának viszonylagos stabilitásából, más fizetésből élő kategóriákhoz 

képest magasabb illetményekből, biztosított nyugdíjból, munkaviszonyaiknak kedvezőbb 

szabályozásából s számos kedvezményből állottak. „Így alakult ki már a dualizmusban s a két 

világháború között növekedett a tisztviselők ún. közszolgálati joga, mely a közigazgatási hatalom 

felsőbb birtokosai mellett a közép- és kisegzisztenciák nagyobb számára is vonatkozott, de a fizetési 

osztályokba sorolt tisztviselők és az alsóbb fokozatok kezelői, díjnokai, szolgái és más alacsonyabb 

kategóriái között az illetménykülönbség mindig nagy maradt”1900  

A jogi szabályozást tekintve az 1930-as években napvilágot látott több javaslat, de egyikből 

sem lett törvény. Maguk a köztisztviselők szintén szorgalmazták az új törvény megalkotását. 

Jogtudósi munkák e korból is hozhatók példaként. Magyary Zoltán átfogó munkáiban többek között 

ezzel a témával foglalkozott. A közszolgálati jogviszony lényegét abban látta, hogy eme jogviszony az 

állam egyoldalú aktusában jön létre, de az egyén önkéntes alávetése ennek előfeltétele. Meglátása 

szerint közhivatalnoknak az minősült, aki az állam vagy az állam által szolgálat adóul elismert más jogi 

személy munkájában való közreműködésre megfelelő közigazgatási aktus által megbízást kap.1901 

 

1.4. A szocialista korszak 

 

A II. világháborút követően, a szocialista berendezkedésben nem különböztették meg a 

köztisztviselőket a többi dolgozótól. A marxista-leninista államfelfogás nem tette ezt lehetővé. A 

közigazgatásban dolgozókra is ugyanazok a szabályok vonatkoztak, mint másokra, igaz volt ez a 

munkavégzésükre, a felelősségükre és a javadalmazásukra is. A szocialista felfogást jól jellemzi 

Szamel Lajos leírása, melyet - mai szemmel nézve- megdöbbenve olvashatunk: „A nyílt állami 

szolgálat (közszolgálat) harmonizál azzal az ideológiai posztulátummal, hogy az állami szolgálat 

(közszolgálat) ne változhassék bürökráciává, azaz különösen jól fizetett, elmozdíthatatlan és egyéb 

előjogokat élvező, hivatásos és szakképzett hivatalnoki karrá, amely a kiváltságok és közhatalmi 

jogosítványai révén a társadalom szolgájából annak urává lehet.”1902 A szöveg gondolatmenete kissé 

nehezen érthető, de kiválóan rávilágít arra, hogy a szocialista jogalkotás nem kívánta külön kezelni az 

egyes dolgozókat. 

A szocialista érában két, a munkaviszonyt szabályozó törvény keletkezett. Az első az 1951. évi 

7. tvr., a második az 1967. évi II. tv. volt. A szabályok egységesítése ekkor történt meg. Olyannyira 

egységesek lettek ezen szabályok, hogy nem tettek különbséget a munkavállalók között. 
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Természetesen nem diszkriminatív különbségtételről van szó, azonban a közigazgatás dolgozóit nem 

kezelték külön, mint a korábbiakban, hanem mindenkire egységes, átfogó jogszabályt alkottak. Ez 

megfelelt az abban a korban uralkodó társadalmi - politikai - eszmei elvárásoknak. A közszolgálati 

dolgozók fegyelmi felelősségét ebben a korszakban az Munka törvénykönyvén és annak végrehajtási 

rendeletén kívül keretjelleggel MüM rendelet és MTTH utasítás szabályozta.1903 

2. A közszolgálat értelmezése – külföldi országok közszolgálati modelljei 

Ha meg kívánjuk érteni, hogy miért vonatkozik elkülönült felelősségi szabályozás a 

köztisztviselőkre nézve, meg kell vizsgálnunk, hogy a közszolgálat, amiben dolgoznak, mit is jelent 

valójában. Dolgozatom ezen részében nem a pozitív jogi, hanem a közigazgatás-tudományi 

szempontból vizsgálódom.  

2.1. A közszolgálat értelmezése az egyes korokban 

 

A dualizmus korában kezdtek el tudományos igényességgel foglalkozni a közszolgálattal. Témám 

szempontjából kiemelendő Ferdinandy Gyula írása. A szerző tömören de mégis célratörően ragadja 

meg a közszolgálat fogalmát: „A közszolgálat ennélfogva az állam által létesített szerveknek 

munkássága, mely a közjó érdekében a közhatalomnak effectuálásában nyilvánul meg.”1904 

A köztisztviselők az állam által köztekintéllyel felruházott tisztviselők voltak ebben az 

időszakban, akiknél ez a jelleg külsőleg is kifejezésre jutott.1905  

A két világháború közötti időszakban a köztisztviselők létszáma még tovább nőtt. A 

társadalomban elfoglalt pozíciójuk továbbra is nagy tekintélyűnek számított. A Horthy korszak 

közszolgálat fogalmát Sávoly Lajos nyomán az alábbiak szerint definiálhatjuk: „A közszolgálat az 

állam (törvényhatóság, község) nevében kifejtett működés, az állami akaratnak egyes esetekben való 

konkrét megvalósítása. Ezen felfogás a jogállam eszméjén alapul. A közigazgatás az állam 

cselekvősége, a közszolgálatok teljesítésére hivatott működés, mely által minden felmerülő esetben 

az állam általános akarata konkrét alkalmazást és érvényesítést nyer.”1906 A szerző fontosnak tartja 

továbbá a hivatásérzetet, mint a köztisztviselő egyik legfontosabb tulajdonságát. Hivatásérzet alatt 

azt a társadalmi elhivatottságot érti, mely jellemzi a köztisztviselőt, hogy országa érdekében 
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működjön és fejtse ki tevékenységét. Minden erejüket a köz szolgálatára szentelik, életcéljuk a 

kötelességük minél teljesebb megvalósítása.1907 

A szocialista szabályozásban nem létezett a közszolgálat, így a fogalom meghatározásának 

tökéletesítése, a kor arcképére formálása elmaradt. 

Gajduschek György és kutató csapata a közszolgálat fogalmát három értelmezési módban 

látja megközelíthetőnek. Szerintük a közszolgálat jelentheti egyrészt: a közszférában dolgozókat; 

jelentheti a közszféra személyzeti rendszerét; jelentheti harmadrészt a közszolgáltatások 

biztosításának a rendszerét.1908 

A közszolgálat fogalmának megvilágításával lényegesnek tartom definiálni a közszolgálati jog 

fogalmát is, hogy megértsük miért született elkülönült szabályozás. A  közszolgálati jog „a jogrendszer 

azon elkülönült ága, amely a közszolgálati viszonyokat, a közszolgálati dolgozók jogállását, vagy 

másképpen: a közszolgálati pragmatikát szabályozza”.1909  

2.2. Külföldi közszolgálat modellek 

 

A köztisztviselő, mint munkavállaló más európai országok közszolgálati jogában is jelen van. Minden 

országban mást jelent a közszolgálat, más alkalmazottak tartoznak bele, más a szabályozás. Maga a 

közszolgálat fogalma nem egységes, azonban csoportosítani mégis lehet. Méghozzá a 

közszolgálatban betöltött állások viszonylatában. Kétféle rendszert lehet megkülönböztetni ebben az 

értelemben: ezek a karrier illetve az állástípusú rendszerek.1910 

A magyar közszolgálat felépítése a karriertípusú rendszernek feleltethető meg. Ez a rendszer 

a közszolgálati életpályát élethossziglaninak tekinti, biztosítja az előmenetel lehetőségét mind 

szakmailag, mind anyagilag. Ugyanakkor rendkívül szigorú és hierarchikus. Az állástípusú rendszer 

lényege, hogy a köztisztviselőt egy meghatározott munkakört tölt be, képzettsége alapján, de az 

előmenetel lehetősége nélkül. Ebben a rendszerben a munkakör áll a középpontban, nem a 

köztisztviselő személye. 

Tisztán már egyik rendszer sem figyelhető meg Európában, inkább jellemzi őket az egymás 

felé közeledés. Ugyanakkor még jól kivehető, hogy az egyes országok milyen rendszert alkalmaznak. 

Létezik egy harmadikféle megközelítés is, ez az ún. hibrid rendszer. Ennek lényege, hogy a 

köztisztviselők karrierjüket voltaképpen egyetlen minisztériumban járják végig. 
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Az alábbiakban három ország közszolgálati modelljén keresztül közelítem meg az eddig 

elmondottakat. 

2.2.1. Svédország  

 

A svéd modell Európában egyedülálló. Lényege, hogy a közszolgákra elkülönült szabályozás 

vonatkozik, de nem mindenki esetében jellemző a karrier típusú szabályozási rendszer. A 

közigazgatásban dolgozók számára az állástípusú szabályozási rendszer van érvényben, tehát előre 

meghatározott bért kapnak, és az előmenetel lehetősége sem biztosított számukra. Ugyanakkor a 

bérezést egy alapvetően széles skálán határozzák meg, így anyagilag jövedelmező állásokat hoznak 

létre a köztisztviselők számára. A közszolgálat rendszerét tekintve jellemző, hogy áttértek a nyitott 

személyzetpolitikára, lebontva a hagyományos speciális szabályozási rendszert.1911  

Svédország közszolgálati rendszerében az 1965-ös reform hozott változást. Ez több törvényt 

foglalt magában. E törvényeket megelőzően a közszolgálati jogviszonyt főként közjogi jellegű keretek 

között szabályozták. A reform a munkajogi szabályozás konstrukcióját alkalmazza, elismerve az 

egyesülési, szervezkedési jogot, a kollektív szerződéskötés jogát és a sztrájkjogot. Dominánsnak 

tekinti a közszolgálat szerződéses jellegét. A reform nyomán a  közszolgálati alkalmazottak jogai 

beépültek az általános munkajogi szabályozásba. Azonban maradtak lényegi eltérések ezen dolgozók 

szolgálati viszonyának jogi szabályozása és más munkavállalók munkaviszonyának jogi szabályozása 

között.1912 

2.2.2. Nagy-Britannia  

 

A brit és egyben az angolszász szabályozás eltérő képet mutat az európai országokhoz képest. Nem 

alakult ki önálló közigazgatási jog, így köztisztviselői szabályozás sem. Az európai értelemben vett 

köztisztviselőkre úgy tekintettek, mint a korona szolgáira. A XIX. századtól végbement fejlődés 

folyamán Angliában is kialakult egy köztisztviselői kar, akikre azonban a mai napig nincs külön 

szabályozás, de az  uralkodó nézet az, hogy foglalkoztatásuk bizonyos specifikumot hordoz 

magában.1913  

A II. világháborút követően három fontos szakaszra volt osztható az angol közszolgálat 

fejődése. Az 1945-1979 közötti időszakban a politika és a közszolgálati szervek közötti összhang 

megteremtése volt a cél. Ekkor jöttek létre a több funkcióval felruházott, közszolgálati szervezetek. 

Ebben az időszakban nagymértékben nőtt a közszférában foglalkoztatottak száma. 1979-1997 közötti 
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időszakot a minél hatékonyabb megoldások keresése jellemezte. A piaci verseny jelentős teret nyert 

a közszférában. A közszféra alkalmazottainak létszáma csökkent. Bevezették a közszolgálatban is a 

magánszférában elterjedt teljesítményértékelést. 1997-től napjainkig terjedő időszakban pedig a 

tapasztalatok alapján számos megoldás született. Kombinálni próbálják a nemzeti tervezés 

gyakorlatát a kialakult piaci megoldásokkal. A közszolgálatban foglalkoztatottak száma lényegileg 

nem változott.1914   

A köztisztviselők Angliában ma is a korona alkalmazásában állnak, ami azt jelenti, hogy 

fizetésüket a parlament szavazza meg és azt a kincstárból kapják. A bérezésüket tekintve magasabb 

fizetésben részesülnek, mint más munkavállalók. Ez arra vezethető vissza, hogy az 1980-as években 

az akkori konzervatív vezetés felismerte, hogy a köztisztviselői karon belül sok felelős és innovációra 

képes alkalmazott található, ezért 1985-ben a vezető köztisztviselők bérét 50%-al megemelték.1915  

А brit köztisztviselőkre nézve törvényi szintű szabályozást nem találunk, viszont 

rendelkezéseket igen. Erre remek példa az Államigazgatási Dolgozók Járandóságainak és 

Kötelezettségeinek Szabályzata, (The Civil Service Paz and Conditions of Service Code) más néven a 

Szabályzat. Ez a kézikönyv tárgyalja a munkavállalás feltételeit, a munkaidő hosszát, a 

nyugdíjjogosultság feltételeit, a fegyelmi eljárásokat, stb. A Szabályzat rendelkezik a korona 

alkalmazottairól a 9904. cikkelyében úgy, hogy a köztisztviselők hűségesen és engedelmesen 

tartoznak szolgálni a koronát, ezen kötelezettségüknek azonban gyakorlati okokból a mindenkori 

kormánnyal szemben kell, hogy eleget tegyenek.1916 Kizárólag a minisztériumokban vagy a központi 

államigazgatási szerveknél dolgoznak. A felelősségükre nézve nem találunk elkülönült szabályozást. 

Vannak azonban bizonyos dokumentumok, amelyek jelentősséggel bírnak a vonatkozásukban ezek a 

következők: the Civil Service Order in Council (1991); the Civil Service (Management Functions) Act 

(1992); the Civil Service Order in Council (1995); the Civil Service Management Code; the Carltona 

Principle; the Armstrong Memorandum; the Osmotherly rules. 1917  Ezen dokumetumokról nem 

ejtenék szót, tekintettel arra, hogy nem képezik témám központi részét. 

2.2.3. Franciaország  

 

A francia modell sajátosságokat hordoz. A francia közigazgatási berendezkedés Napóleon nevéhez 

fűződik. Ez az ún. hagyományos rendszer, mely mintaként szolgált sokáig nemcsak Európában, hanem 
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Európán kívül is. 1918  Ezt az idealisztikus modellt azonban sok megrázkódtatás érte, ezért 

Franciaországban az elmúlt 25-30 évben reformok történtek. A köztisztviselőkre vonatkozó speciális 

szabályozás megalkotása Napóleonig megy vissza, aki ún. corps-okba rendezte őket. Ma is ezekbe 

tömörülnek a francia köztisztviselők. Minden francia köztisztviselő tagja valamely corps-nak. A 

köztisztviselők nagy többsége néhány meghatározó, kiterjedt corps tagja. A corps-ok alapját képezik a 

francia közszolgálat rugalmas működésének. 1919 A francia rendszer tipikusan karrier rendszer,1920 

tehát a köztisztviselő személye elválik a betöltött munkakörtől. A köztisztviselő szakmai előrelépése 

esetén ún. versenyvizsgát kell tennie. Ez nem azonos a pályakezdők számára meghirdetett 

versenyvizsgával. Ha magasabb besorolási fokozatba kíván lépni a köztisztviselő, vizsgázhat, ám 

ehhez megkívánnak bizonyos szolgálati időt.1921  

A köztisztviselők jelenlegi helyzetéről elmondható, hogy a változások őket is érintették. 

Kiépült egy olyan egyeztetési rendszer, amelyben a vezető köztisztviselők és a köztisztviselők 

képviselői az őket érintő legjelentősebb témákat tárgyalják meg. A köztisztviselők Franciaországban 

olyan speciális helyzetben vannak, amely kizárja rájuk nézve az általánosan érvényes Munka 

Törvénykönyv és a kollektív szerződési rendszerek alkalmazását.1922 

3. A köztisztviselő fogalma hatályos jogunkban 

 

Maga a közszolgálat egy speciális kategória, – a magánszférához képest mindenképp – ezért a 

közszolgálatban dolgozók munkaviszonya is speciális szabályozást igényel. Ahogy Gajduschek György 

megfogalmazásában is láthattuk, a közszolgálat fogalmának egyik értelmezése a köztisztviselőket 

takarja,1923 azonban nemcsak a köztisztviselő minősül közszférában dolgozónak. Ide tartoznak a 

közalkalmazottak is. Eszerint a közszférában dolgozókat megkülönböztetjük aszerint, hogy 

közalkalmazottnak vagy köztisztviselőnek minősülnek e. A két kategória közötti határvonalat a Ktv. 

szervi hatálya 1992-ben a következőkképp húzta meg: 

 

1992. évi. XXIII. tv. (közlönyállapot) 1. § (1) E törvény hatálya a 

Miniszterelnöki Hivatal, a minisztériumok és országos hatáskörű szervek (a 

továbbiakban együtt: központi közigazgatási szerv) és területi, helyi szerve, a 

köztársasági megbízott hivatala, valamint a helyi önkormányzat képviselő-
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testületének hivatala, hatósági igazgatási társulása, a körjegyzőség (a 

továbbiakban együtt: képviselő-testület hivatala) köztisztviselőinek, ügykezelőinek 

és fizikai alkalmazottainak közszolgálati jogviszonyára terjed ki. 

(2) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a köztársasági elnök hivatala, az 

Országgyűlés hivatala, az Alkotmánybíróság hivatala, az országgyűlési biztos 

hivatala és az Állami Számvevőszék köztisztviselői, ügykezelői és fizikai 

alkalmazottai közszolgálati jogviszonyára is e törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

A köztisztviselőknek további alkategóriája jelent meg 2010 nyarán. A 2010. évi LVIII. tv. 

bevezette a kormánytisztviselő fogalmát, és e vonatkozásban külön törvényt alkotott.1924  

 

1992. évi XXIII. tv. (hatályos szöveg) 1. § (1) E törvény hatálya a helyi 

önkormányzat képviselő-testületének hivatala és hatósági igazgatási társulása, 

közterület-felügyelete, a körjegyzőség (a továbbiakban: képviselő-testület 

hivatala) köztisztviselőinek és ügykezelőinek közszolgálati jogviszonyára terjed ki. 

(2) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a köztársasági elnök hivatala, az 

Országgyűlés hivatala, az Alkotmánybíróság hivatala, az országgyűlési biztos 

hivatala, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Hivatala, a Gazdasági Versenyhivatal, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a 

Magyar Tudományos Akadémia Titkársága és a Közbeszerzések Tanácsa 

köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyára is e törvény rendelkezéseit 

kell alkalmazni, azzal, hogy a köztársasági elnök hivatala, az Országgyűlés hivatala, 

az Alkotmánybíróság hivatala, az országgyűlési biztos hivatala, az Állami 

Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal, az Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltára esetében a próbaidőre, a pályázatra és a tartalékállományra 

vonatkozó rendelkezéseket e szervek szervezeti és működési szabályzatában 

(ügyrendjében) meghatározott munkakörök esetében, az ott meghatározott 

eljárási rend szerint kell alkalmazni. 

2010. évi LVIII. tv. 1. § E törvény hatálya 

a) a Miniszterelnökség, a minisztériumok, a kormányhivatalok, a központi 

hivatalok (a továbbiakban : központi államigazgatási szerv), 
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 A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. tv-el a későbbiekben részletesebben is 

foglalkozom, jelen pontban csak a hatály szempontjából került megemlítésre. 



b) a kormányhivatalok és a központi hivatalok területi, helyi szerve, a Kormány 

általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, a helyi önkormányzatok 

törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szerv, a Rendőrség, a Vám- és 

Pénzügyőrség, a büntetésvégrehajtás és a katasztrófavédelem szervei (a 

továbbiakban a) és b) pont együtt: államigazgatási szerv), valamint 

c) törvény eltérő rendelkezése hiányában a Nemzeti Hírközlési Hatóság 

kormánytisztviselőinek és kormányzati ügykezelőinek (a továbbiakban : 

kormánytisztviselő, ügykezelő) kormánytisztviselői jogviszonyára terjed ki. 

 

Mint fentebb már utaltam rá, a közszolgálatban betöltött állások viszonylatában kétféle 

rendszert tudunk megkülönböztetni. Ezen rendszerek közül Magyarországon a karrier típusú 

rendszert alkalmazzák. Ez a fentebb vázolt modellek közül a francia modellhez áll a legközelebb.  

Mindezek után kitérek arra, hogyan szabályozza a Ktv. a köztisztviselő fogalmát.  

 

1992. évi XXIII. tv. (közlönyállapot) 1. § (3) E törvény alkalmazásában 

köztisztviselő az (1) és (2) bekezdésben felsorolt szervek (a továbbiakban együtt: 

közigazgatási szerv) feladat- és hatáskörében eljáró ügydöntő, illetve érdemi 

feladatot ellátó vezető és ügyintéző; ügykezelő az, aki a közigazgatási szervnél 

ügyviteli feladatot lát el; minden más munkavállaló fizikai alkalmazottnak minősül. 

1992. évi XXIII. tv. (hatályos szöveg) 1. § (8) E törvény alkalmazásában 

a) köztisztviselő az (1) és (2) bekezdésben felsorolt szervek (a továbbiakban 

együtt: közigazgatási szerv) feladat- és hatáskörében eljáró vezető és ügyintéző, 

aki előkészíti a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi 

döntésre, illetve - felhatalmazás esetén - a döntést kiadmányozza, szakértelemmel 

foglalkozik a rábízott feladatokkal összefüggő valamennyi kérdéssel, felelős saját 

tevékenységéért és munkaterületén a közigazgatási szerv állandó és időszakos 

célkitűzéseinek érvényesítéséért, a munkaköri leírásában részére megállapított, 

illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők 

figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és 

betartásával végzi; 

b) ügykezelő az, aki a közigazgatási szervnél közhatalmi, irányítási, ellenőrzési 

és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatot lát el; 

 

Említés szintjén megjegyzendő, hogy a köztisztviselők és a közalkalmazottak mellett mely 

munkavállalók jogviszonya minősül közszolgálati jogviszonynak. Ide tartoznak még a fegyverek 



szervek hivatásos állományú tagjai (ők az Mt. hatálya alatt is állhatnak); a bírák, ügyészek és a ill. a 

munkájukat segítő igazságügyi alkalmazottak; a közvállalatok dolgozói.1925 

III. A fegyelmi felelősség 

1. Dogmatikai alapvetés 
 

1.1. A fegyelmi felelősség felépítése 

 

Szamel Lajos kiválóan fogalmazta meg a – elsősorban nem a fegyelmi – felelősség összetételét, 

komponenseit. Szerinte a felelősségnek az alábbi összetevői vannak: az akaratelhatározásra képes 

személy; a norma, mely valamely közösség által elvárt magatartást megfogalmaz; a normát megszegő 

emberi magatartás; a szankció a normaellenes magatartásért és annak alkalmazhatósága, illetve 

alkalmazandósága; a szankció érvényesítésére képes hatalom; a felelősségre vonás, amely az 

absztrakt felelősséget konkretizálja.1926  

Az első fogalmi elem az akaratelhatározásra képes személy. Ez a fegyelmi felelősségre vetítve 

a köztisztviselő.1927 Második fogalmi elemként az a norma, melyet a közösség által elvárt magatartást 

megfogalmazza, a törvény rendelkezése lesz. A Ktv. következőképpen fogalmaz: „Fegyelmi vétséget 

követ el a köztisztviselő, ha közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségét vétkesen megszegi.”1928 

Tehát a közösség által elvárt norma az lesz, hogy a köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyból eredő 

kötelezettségét a tőle elvárható módon teljesítse. Ennek a megszegése lesz a felelősségre vonás 

alapja. A harmadik felelősségi elem, a normát megszegő emberi magatartás abban nyilvánul meg, 

amennyiben a köztisztviselő a fentebb említett kötelezettségét vétkesen megszegi. A szankció, mint 

következő fogalmi elem szintén a Ktv.-ben van szabályozva. A szankció érvényesítésére képes 

hatalom a közigazgatási szerv lesz, amely a szankció gyakorlati végrehajtását biztosítja. A felelősségre 

vonás pedig a fegyelmi eljárás során történik majd. 
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 Szamel: i.m. 47. p. Az egyes alkotóelemek részletesebb elemzésétől most eltekintek, dolgozatom témája 

ugyanis nem elsősorban a fegyelmi felelősség dogmatikai elemzése. (A téma vonatkozásában lsd. bővebben: Uo. 

31.-51.p.) 
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 Itt kell azonban leszögeznem, hogy a fegyelmi felelősség nem a köztisztviselők sajátja. Fegyelmi 

felelősségről egyéb törvények is rendelkeznek, elég itt csak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvényre gondolni. Értekezésemben azonban most csak a köztisztviselők vonatkozásban beszélek a 

fegyelmi felelősségről, ezért így értelmezem a felelősség komponenseit is. 
1928

 1992. évi XXIII. tv. 50. § (1) 



1.2. Fegyelmi vs. etikai felelősség 

A közszolgálati etika Dennis. F. Thompson megfogalmazásában azt jelenti, hogy a morális alapelveket 

a szervezetekben működő tisztviselők viselkedésére alkalmazzuk.1929 Tehát egyfajta erkölcsi, morális 

felelősséget takar ez a felelősségi forma. A köztisztviselőtől elvárható magatartás tehát egy erkölcsi 

megfelelőséget is jelent. Ez egyfajta társadalmi értékítéletet tükröz. Azonban a közszolgálatban 

lényegesen több és más etikai probléma merül fel, mint más hivatások kapcsán. Ennélfogva fontos, 

hogy a köztisztviselők a társadalom egésze, ill. az egyes állampolgárok védelme érdekében 

felismerjék munkájuk ezen vonatkozásait, tekintettel az állampolgárokat megillető jogokra és a 

társadalmi elvárásokra is.1930 

A köztisztviselőkre vonatkozó etikai felelősségi szabályokat Magyarországon az Etikai Kódex 

tartalmazza. Hangsúlyozandó, hogy ez a fajta felelősség egyáltalán nem tekinthető joginak, hiszen 

jogi felelősséget csak jogszabály alapján lehet megállapítani, az Etikai Kódex pedig nem jogszabály. 

Emellett még az is vitatható, hogy az erkölcsi elvárásoknak, társadalmi értékítéleteknek van e jogi 

kötelező erejük. Véleményem szerint ezek pusztán morális erővel bírnak. Ennek ellenére 2001-ben a 

Ktv.-ben szabályozásra került az etikai felelősség. A szabályozás két évig volt hatályban,1931 azt 

követően kikerült a törvényből.  

A szabályozás rögzítette, hogy etikai vétséget követ el az a köztisztviselő, aki a közszolgálati 

etikai szabályai vétkesen megszegi. Etikai vétség esetén a következő intézkedések voltak 

alkalmazhatóak: szóbeli figyelmeztetés; írásbeli figyelmeztetés; javaslat a vezetői megbízás 

visszavonására; elmarasztalás kihirdetése a közigazgatási szerv szervezeti egységének köztisztviselői 

előtt. Az etikai eljárást a közigazgatási szervnél működő Etikai Bizottság elnöke rendelhette el. Erre a 

normasértéstől számított két hónapon de legkésőbb az elkövetéstől számított egy éven belül 

kerülhetett sor. Az ügy érdeméről az eljárás megindításától számított 30 napon belül szótöbbséggel 

kellett határozni. A Bizottság eljárása nyilvános volt, kivéve, ha a nyilvánosság jelenléte állami vagy 

szolgálati titok megismerését jelentette volna. Az eljárásról és a tanácskozásról jegyzőkönyvet kellett 

felvenni. Az eljárás végén az eljárás eredményéről egyaránt értesíteni kellett az eljárás alá vontat 

továbbá akinek sérelmére az etikai vétséget elkövették. A további részletszabályokat az Etikai Kódex 

tartalmazta.1932 

Az etikai felelősség tehát egy morális felelősség, ellentétben a fegyelmi felelősséggel, 

melynek alapja egy vétkes kötelezettségszegés. Érdekesség, hogy ebben a megfogalmazásban ez akár 

etikai felelősségnek is lehetne. Ugyanis társadalmi elvárás is egyben, hogy a köztisztviselő a munkáját 
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megfelelően végezze. Véleményem szerint, a központi probléma az Etikai Kódex léte vagy nemléte. A 

Kódexben lefektetett normák etikai felelősség alapját képezik, míg a jogszabályban lefektetettek 

fegyelmiét. A probléma az átfedésekkel van.  

1.3. Fegyelmi vs. büntetőjogi felelősség 

Itt már kétségtelenül két jogi felelősségi alakzat összevetéséről beszélhetünk. Mindkét esetben 

közjogi felelősségről beszélhetünk. Azonban büntetőjogi felelősség csak ritkán állapítható meg, 

következik ez a büntetőjog ultima ratio jellegéből.  

A Büntető Törvénykönyv (1978. évi IV. tv., továbbiakban: Btk.) nem használja a köztisztviselő 

elnevezést, a hivatalos személy fogalmával operál. Hivatalos személynek minősül a Btk. szerint, és aki 

egyben köztisztviselő (kormánytisztviselő) is: a miniszterelnök, a Kormány tagja, a politikai 

államtitkár, az államigazgatási szervnél vagy önkormányzati szervnél szolgálatot teljesítő személy, 

akinek tevékenysége a szerv rendeltetésszerű működését hivatott biztosítani.1933 Ezen hivatalos 

személyek (köztisztviselők) által elkövetett bűncselekmények súlyosabban minősülnek, 1934 

ugyanakkor ezek a személyek speciális büntetőjogi védelemben részesülnek.1935 

Lényeges a különbség a büntetőjogi és a fegyelmi felelősség között a szankciók tekintetében, 

mert a fegyelmi eljárásban kiszabható legsúlyosabb büntetés a hivatalvesztés, míg bűncselekmény 

esetén akár szabadságvesztés szankció is kiszabásra kerülhet. Továbbá fontos különbség, hogy a 

határozatot milyen eljárás keretében hozzák. Fegyelmi vétség esetén fegyelmi eljárásra  kerül sor, 

míg bűncselekmény esetén büntetőeljárás lesz lefolytatható. A fegyelmi eljárás során a fegyelmi 

tanács fog döntést hozni, míg büntetőeljárás során bíróság ítélkezik. Az eljárás alapjául a fegyelmi 

felelősség esetén fegyelmi vétség szolgál, míg büntetőeljárásra csak bűncselekmény megalapozott 

gyanúja.  

1.4. Fegyelmi vs. kártérítési felelősség 

A kártérítési felelősségnél a kiindulópont ugyanaz, mint a fegyelmi felelősség alapjánál. A két 

felelősségi alakzat közötti különbségre már a dualista szerzők is felhívták a figyelmet. Boér Elek 

három pontba sorolta a fegyelmi és a kártérítési felelősség közötti fő különbségeket. Ezen 

különbségek pedig: a fegyelmi vétség elkövetésével a fegyelmi felelősség feltétlenül és közvetlenül 

beáll; a fegyelmi felelősség a törvényhatósági közegeknek nem csupán hivatalos eljárásukra, de 
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 Vannak olyan bűncselekmények, amelyek elkövetője csak hivatalos személy lehet. Ilyen bűncselekmény pl. 
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 A Btk. a hivatalos személyek elleni bűncselekményekről külön cím alatt rendelkezik. Ilyen bűncselekmény 

pl. a hivatalos személy elleni erőszak. Lásd: 1978. évi IV. tv. XV. fejezet V. cím  



magánéletükben tanúsított magatartásukra is kiterjed; a fegyelmi felelősség büntethetősége sosem 

évül el.1936  Mindezek a kártérítési felelősségre nem mondhatóak el.  

Hatályos jogunk alapján a „köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyából eredő kötelezettség 

vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.”1937 Itt is egy közszolgálati 

jogviszonyból eredő vétkes kötelezettségszegésről van szó. A kártérítési felelősség azonban nem a 

fegyelmi vonzatát hivatott szabályozni eme vétkes kötelezettségszegésnek, hanem az anyagit. Tehát 

a két felelősségi alakzat ugyanarról a tőről fakad, de eltérő intézményeket szabályoznak. A kártérítési 

felelősség tulajdonképpen a fegyelmi vétség anyagi kihatásait hivatott helyreállítani. Ez egy 

magánjogi intézmény. Ebben el is különül a fegyelmi felelősségtől, hiszen az inkább közjogi jellegű. A 

köztisztviselő fegyelmi felelőssége a közszolgálati jogviszonyból származó kötelezettségeknek vétkes 

megszegéséért fennálló önálló felelősségi alakzat, amely önmagában funkcionál.1938 Tehát elkülönült 

felelősségi alakzatról van szó.  

 A törvény a gondatlan károkozást is bünteti, ebben az esetben háromhavi illetménye erejéig 

tartozik felelni a köztisztviselő.1939 Szándékos károkozás esetén azonban a teljes kárt köteles lesz 

megtéríteni. Különbség továbbá a két felelősségi alakzat között, hogy kártérítési felelősséggel a 

munkáltató is tartozik a köztisztviselő felé, míg fegyelmi felelősségről a Ktv. csak a köztisztviselő 

vonatkozásában beszél. Kártérítési felelősség megállapításához nincs szükség külön eljárásra. 

A két felelősségi alakzat közötti különbségre a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiuma is 

rámutat egy állásfoglalásában. Az MK 20. számú állásfoglalás alapján, a köztisztviselő kártérítési 

felelősségre vonásának nem akadálya az, ha vele szemben fegyelmi eljárás folyományaként anyagi 

hátránnyal járó fegyelmi büntetést szabtak ki. Az állásfoglalás arra is utal, hogy a köztisztviselő 

fegyelmi és kártérítési felelőssége két különálló jogintézmény, egymás mellett és egymástól 

függetlenül érvényesülhetnek. 1940 Ez alapján világossá válik a két felelősségi forma közötti különbség. 

A fegyelmi eljárás végén fegyelmi büntetés kiszabására kerül sor, ami akkor is a fegyelmi felelősség 

része marad, ha adott esetben a köztisztviselőre nézve anyagi hátránnyal is jár. A kártérítési 

felelősség megállapítása pedig nem a fegyelmi eljárás során történik.  

2. A köztisztviselők fegyelmi felelőssége – csoportosítás történelmi koronként haladva 

Tanulmányom ezen részében a fegyelmi felelősséget négy aspektusból vizsgálom meg. Történelmi 

koronként haladva kívánom összehasonlítani az egyes szabályozásokat.  
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2.1. A fegyelmi felelősségre vonás alapja 

A fegyelmi felelősség jogintézményéről a köztisztviselők vonatkozásában először a dualizmus 

időszakában alkottak törtvényt.  Ebben a korszakban azonban nem volt egységes köztisztviselő 

fogalom, így más és más törvényekkel szabályozták a közigazgatásban dolgozók felelősségét. Talán a 

leglényegesebb törvény az 1886. évi XXIII. tc. a közigazgatási tisztviselők, a segéd és a kezelő 

személyzet tagjai elleni fegyelmi eljárásról. De ebbe a körbe sorolhatjuk még 1871. évi XVIII. tc.-t, 

valamint az 1872. évi XXXVI. tc.-t. Az első a községi elöljáróságok és képviselők, a második pedig a 

fővárosi alkalmazottak felelősségére nézve tartalmaz rendelkezéseket. További törvényeket is 

említhetünk ebből a korból. Ide tartozott a bírák és a bírósági hivatalnokok fegyelmi felelősségét 

szabályozó 1871. évi VIII. tc., az ügyészek és az ügyészségi alkalmazottak felelősségét rögzítő 1871. 

évi XXXIII. tc.1941  

Vizsgáljuk meg a felelősségre vonás alapja szempontjából  az 1886. évi XXIII. tc.-t. A törvény a 

következőképpen fogalmaz: 

 

1886. évi XXIII. tc. 1. § A törvényhatósági tisztviselő, a segéd- és kezelő-

személyzet tagja ellen fegyelmi eljárásnak van helye: 

a) ha megsérti vagy hanyagul teljesiti a törvényben, kormány- és 

szabályrendeletekben megszabott kötelességét,, vagy ennek teljesitésére, a 

betegség esetét kivéve, képtelennek bizonyul; 

b) ha botrányt okozó erkölcstelen életet él, vagy ilynemű kihágást követ el. 

 

A szakasz megfogalmazása egyértelmű, nagyobb magyarázatot nem igényel. Kiemelendő, 

hogy nem követeli meg a vétkességet.  

Láthatjuk tehát, hogy a dualista korszak hogyan strukturálta a fegyelmi felelősségre vonás 

alapjául szolgáló magatartásokat. A Horthy-korszakban eltérő törvényi megfogalmazás nem született, 

így a következőkben már a korai szocialista berendezkedésben született 1951. évi 7. tvr-rel folytatom 

vizsgálódásomat. A már a szocialista berendezkedésben készült első Mt., az 1951. évi 7. tvr. XI. 

fejezete szabályozta a fegyelmi felelősséget. A fejezet a Munkafegyelem címet viselte. A tvr. a 

következő vétségek esetén tartotta megindíthatónak a fegyelmi eljárást:  

 

1951. évi 7. tvr. 112. § Fegyelmi vétséget követ el az a dolgozó, aki 

1. a munkájával összefüggő vagy egyéb súlyos bűncselekményt követ el; 
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 Ezen törvények rendelkezéseinek ismertetésétől tanulmányomban eltekintek, mivel nem kívánom 

indokolatlanul elhúzni a terjedelmet a dualista szabályozás ismertetésével, mely igen hosszú.  



2. olyan magatartást tanúsít, amelyből kitűnik, hogy szemben áll a népi 

demokrácia állami és társadalmi rendjével; 

3. a munkafegyelmet, a tervfegyelmet vagy a szocialista munkaerkölcs 

szabályait megsérti; 

4. botrányos vagy erkölcstelen életmódot folytat, vagy egyébként olyan 

magatartást tanúsít, amely munkakörének ellátására méltatlanná teszi. 

 

Érdekes, hogy a törvény a bűncselekmény elkövetését is ezen pontban tárgyalja. Ez 

véleményem szerint, súlyos hiba, hiszen bűncselekmény elkövetése esetén büntetőeljárást kellene 

indítani. A megfelelő szabályozás az lehetett volna, hogyha –hasonlóan a dualista törvényekhez- a 

dolgozó magaratása bűncselekmény elkövetését foglalta magában, akkor büntetőeljárást kellett 

volna indítani, és a fegyelmi eljárástól el kellett volna tekinteni. Amennyiben pedig nem valósult meg 

bűncselekmény, akkor a dolgozót fegyelmi eljárásnak kellett volna alávetni.  

Fegyelmi vétségnek minősült a munkafegyelem, tervfegyelem vagy szocialista munkaerkölcs 

szabályainak a megsértése. Véleményem szerint, ez inkább etikai felelősség tárgyát képezhetné.  

Végül pedig szabályozásra került a botrányos vagy erkölcstelen életmód folytatása. Az előbb 

említetteket itt is fenntartom, ez is sokkal inkább az etikai felelősség keretein belül kellene 

szerepeljen.  

Ebből a szabályozásból tehát levonhatjuk azt a konklúziót, hogy a felsorolt négy fegyelmi 

vétség közül három nem igazán illik a fegyelmi vétségek körébe, és a 2. ponttal is vitatkozni lehet.  

A második Mt, az 1967. évi II. tv. már teljesen más képet mutat, mint elődje: a vétkes 

kötelezettségszegést helyezi a középpontba. Külön nem szabályoz fegyelmi vétségeket, csupáncsak 

megállapításszerűen közli, hogy a munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozóval szemben 

alkalmazható fegyelmi büntetés. 1942  A jogbiztonság és a dolgozó szempontjából egyaránt 

megnyugtatónak számított, hogy elvetették a korábbi szabályozás jogbiztonságot sokszor teljesen 

nélkülöző elképzeléseit. 

A hatályos Ktv. korábban idézett rendelkezése a második Mt-hez hasonló koncepciót mutat. 

Véleményem szerint, ennél részletesebb szabályozásra nincs is szükség. A felelősségre vonás feltétele 

tehát, hogy legyen közszolgálati jogviszony, legyen egy ebből eredő kötelezettségszegés, a 

kötelezettségszegés vétkes legyen, és okozati összefüggés legyen közte és a közszolgálati jogviszony 

között. További feltétel, hogy a köztisztviselő kötelezettségszegésének vétkes jellege bizonyítható 

legyen.. Tehát a felelősségre vonás alapjául szolgáló magatartás mindenképpen feltételez bizonyos 

fokú felróhatóságot. Eme felróhatóság különböző fokú lehet. Lehet szándékos, de elképzelhető 
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eshetőleges szándék is. Gondatlan elkövetés esetén úgyszintén realizálható súlyos gondatlanság, ill. 

hanyagság. További feltétel, hogy olyan köztisztviselőt szabad felelősségre vonni, aki a cselekmény 

elkövetésekor tudatában volt annak, tehát teljesesen beszámítható. Ha a köztisztviselő 

beszámíthatatlan, nem lehet felelősségre vonni. Ha korlátozott a beszámítási képessége, felelősségre 

vonása lehetséges, de ebben az esetben a legenyhébb fegyelmi büntetés szabható ki.1943   

Felmerülhet a kérdés, hogy mik tekinthetőek a köztisztviselő kötelezettségeinek. 

Kötelezettségei közé tartozik – Magyary Zoltán megfogalmazásában – a szolgálati teendők gyors és 

pontos ellátása; a szolgálat személyes ellátása; a teljes odaadás; más állása, foglalkozása nem lehet; 

összeférhetetlenségét megszüntetni köteles; hűségesnek kell lenni a hazához és az államhoz; 

szolgálati engedelmesség; hivatali titoktartás; állandó tovább képzés; káros szenvedélyek elkerülése; 

stb.1944 Ebből pedig következtethetünk arra is, hogy ezek bármelyikének megszegése vagy hanyag 

teljesítése fegyelmi (avagy más) felelősséget vonhat maga után.  

Vitás kérdés az, hogy a köztisztviselő munkahelyváltás esetén előző munkahelyén elkövetett 

fegyelmi vétségért felelősségre vonható e. Amennyiben a köztisztviselő áthelyezésre kerül, úgy nem 

csak egy másik fegyelmi hatóság járhat el majd az ügyében, hanem előző közszolgálati jogviszonya 

megszűnik, és új közszolgálati jogviszony jön létre. Ebben az esetben nincs lehetőség az előző 

közszolgálati jogviszony fennállása alatt elkövetett fegyelmi vétségért történő felelősségre 

vonásra.1945  

2.2. A fegyelmi hatóság 

A fegyelmi hatóságra vonatkozóan a dualista jog elég szerteágazó szabályokat alkotott. A fegyelmi 

jogkör gyakorlóját megillette a fegyelmi jog. Ez egy olyan szubjektív jog volt, mely jelentette az 

objektív törvényhatósági közegek fölébe rendelt hatóságok azon jogosultságát, melynél fogva a 

közhivatalnoki kötelezettségek minden megszegése, hanyag teljesítése esetén fegyelmi eljárást 

rendelhettek el.1946 

A dualizmus időszakában az 1886. évi XXIII. tc. az alábbi szabályozást adta a fegyelmi hatóság 

vonatkozásában:  

 

1886. évi XXIII. tc. 6. § A vizsgálat eredménye felett határoz és pedig: 
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a) a 2. § a) pontjában emlitett tisztviselőkre nézve elsőfokozatban a 

közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya, másodfokozatban a 

belügyminister; 

b) a 2. § b) pontja alá tartozó többi tisztviselőre, valamint a segéd- és kezelő-

személyzet tagjaira nézve, ha a vétség ezen törvény 9. §-a a) pontjában 

megszabott büntetést von maga után, elsőfokozatban az alispán, illetőleg a 

polgármester, másodfokozatban a közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya, 

esetleg - a mennyiben két eltérő határozat hozatott - harmadfokozatban a 

belügyminister. 

A 9. § b) pontja szerint megtorlandó vétségek eseteiben pedig a 2. § b) pontja 

alatt emlitett tisztviselőkre, valamint a segéd- és kezelő-személyzet tagjaira nézve 

is, elsőfokozatban a közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya, 

másodfokozatban a belügyminister. 

 

Elég bonyolult megfogalmazással találkozunk, a szabályozás rendkívül differenciált volt. 

Meglátásom alapján, célszerűbb lett volna egyszerűbben megoldani ezt a helyzetet, esetleg úgy, hogy 

az elsőfokú jogkör gyakorlását minden esetben vagy a közigazgatási bizottság fegyelmi 

választmányára, vagy az alispánra, esetleg a polgármesterre bízni, és egységesíteni a fellebbezést is 

hogy ugyanahhoz a szervhez érkezzen.  

Az első Mt. konkrétan nem határozza meg a fegyelmi jogkör gyakorlóját. Ez a vállalat 

igazgatója, esetleg a fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb beosztású dolgozókból álló fegyelmi 

tanács lehetett.  

Megnézve az 1967. évi II. tv.-t, a szabályozás továbbra is hiányzik. Sem a törvény, sem annak 

végrehajtási rendelete nem rögzíti, hogy ki volt a fegyelmi jogkör gyakorlója.  

A Ktv. már pótolta a szocialista szabályozás hiányosságait. A fegyelmi hatóság a fegyelmi 

tanács. A fegyelmi tanács elnöke a munkáltatói jogkör gyakorlója, tagjai az általa kijelölt, eljárás alá 

vonttal azonos vagy magasabb besorolású köztisztviselők.  

2.3. A fegyelmi eljárás menete 

Az 1886. évi XXIII. tc. alapján a fegyelmi eljárást vizsgálat előzte meg. A törvény erre a következő 

szabályozást adja:  

 

1886. évi XXIII. tc. 2. § A fegyelmi eljárást vizsgálat előzi meg, a melynek 

elrendelése kérdésében akár hivatalból, akár feljelentés folytán, akár az illetőnek 

saját kivánságára: 



a) azon törvényhatósági tisztviselőkre nézve, kik a közigazgatási bizottság 

tagjai, ezen bizottság vagy a törvényhatósági közgyülés határoz; 

b) a törvényhatóság többi tisztviselője, valamint a segéd- és kezelőszemélyzet 

tagjaira nézve pedig, a törvényhatósági közgyülés, főispán (főpolgármester) és 

közigazgatási bizottság, alispán, illetőleg törvényhatósági joggal felruházott 

városokban a polgármester; 

c) elrendelheti még a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot, kivétel nélkül a 

törvényhatóság minden tisztviselője, a segéd- és kezelő-személyzet tagjai ellen a 

belügyminister, valamint a főispán (főpolgármester) meghallgatása mellett a többi 

minister is, midőn a hanyag eljárás, a törvényben és kormány- vagy 

szabályrendeletekben megszabott kötelesség megsértése a tárczájához tartozó 

teendőkre vonatkozik. 

 

A vizsgálat még nem volt a fegyelmi eljárás része. A vizsgálat lezárultát követően vette 

kezdetét a fegyelmi eljárás:  

 

1886. évi XXIII. tc. 5. § A vizsgálat befejezése után a fegyelmi eljárás veszi 

kezdetét, mi végből a vizsgálati iratok a tiszti ügyésznek küldendők meg. 

A tiszti ügyész a vizsgálat eredményéhez képest inditványt tesz a fegyelmi 

eljárás folytatása vagy abbanhagyása iránt, és első esetben a kirovandó fenyiték 

minősége iránt is. 

 

Fontos megemlíteni, hogy a fegyelmi eljárás vagy vizsgálat alá vont tisztviselő hivatalából 

felfüggeszthető volt, de ez nem volt kötelező. Ha felfüggeszthették, a fegyelmi eljárásban hozott 

határozatig hivatalát nem tölthette be, és fizetése egyharmadának megfelelő illetményre volt 

jogosult, amit fizetése feléig felemelhettek1947.  

Eljárási jogosítványai közé tartozott a közigazgatási tisztviselőnek, a segéd ill. a kezelő 

személyzet tagjának, hogy az ügyészi indítványról 48 órán belül tudomást szerezzen, ill. a vizsgálati 

iratokba betekinthessen1948.  

Továbbá az eljárási jogosítványok közé sorolhatjuk a jogorvoslati jogot. Fellebezéssel élhetett 

természetesen az elsőfokú fegyelmi hatóság határozata ellen, de amennyiben felfüggesztették 

hivatalából, az ellen is. A fellebbezésre a törvény egységes határidőt állapít meg:  
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1886. évi XXIII. tc. 10. § Felebbezési határidő 

ugy magánfelekre, mint a vizsgálatnak hivatalból lett elrendelése esetében a 

tiszti ügyészre, valamint a főispánra (főpolgármesterre) nézve is, a határozat 

kézbesitéséről számitandó 8 nap. 

 

A törvény emellett rögzíti: 

 

1886. évi XXIII. tc. 11. § Két egybehangzó határozat ellen nincs helye 

felebbezésnek  

 

Az első Mt. szabályozza ugyan a fegyelmi eljárást, de annak a fegyelmi tárgyalás részére nem 

tér ki. Mivel nem találunk szabályozást a fegyelmi jogkör gyakorlójára nézve sem, ezért nem 

tudhatjuk pontosan, hogy a fegyelmi határozat meghozatalára milyen tárgyaláson került sor. A 

törvény a fegyelmi eljárással kapcsolatban az alábbi szabályokat rögzíti: 

 

1951. évi 7. tvr. 115. § Ha a tényállás felderítése céljából behatóbb vizsgálatra 

van szükség, a vállalat igazgatója a dolgozók köréből kirendelt vizsgálóbiztos vagy 

vizsgáló bizottság közreműködését veheti igénybe. 

116. § A fegyelmi büntetés kiszabása előtt a dolgozót meg kell hallgatni és 

módot kell neki adni arra, hogy védekezését előterjessze. 

117. § A fegyelmi határozatot és annak indokolását a dolgozóval írásban kell 

közölni. 

118. § (1) A fegyelmi határozat ellen fellebbezésnek van helye. 

(2) A fellebbezés előterjesztésének és elbírálásának részletes szabályait a 

minisztertanács rendelettel állapítja meg. 

119. § A jogerős fegyelmi határozatot az indokolással együtt a vállalat dolgozói 

előtt ismertetni kell. 

 

Ezen rendelkezések lehetővé teszik azt, hogyha esetleg nem tisztázott a tényállás, akkor azt 

vizsgálattal tisztázzák. Jelentős jogai a dolgozónak, hogy meg kellett hallgatni és módja volt 

védekezésének előterjesztésére, valamint közölni kellett vele írásban a fegyelmi határozatot és annak 

indokolását is. Jogorvoslati joga is volt, fellebbezéssel élhetett a fegyelmi határozat ellen. A fegyelmi 

határozatot jogerőre emelkedése után ismertetni kellett a vállalat dolgozóival is. Ez a szabály 

véleményem szerint értelmetlen. A vállalat dolgozói előtti ismertetés esetlegesen a fegyelmi 



büntetéssel sújtott dolgozó megszégyenítését szolgálhatta, esetleg elrettentésül szolgált a többi 

dolgozó számára. De semmiképpen sem indokolható, hogy miért nyert jogi szabályozást.  

A második Mt. értelmében fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás végén kellett kiszabni. A 

dolgozónak joga volt megismerni, hogy miért folyik ellene fegyelmi eljárás, joga volt továbbá 

védekezést előterjeszteni. A fegyelmi eljárás végén írásbeli határozatot hoztak. A fegyelmi jogkör 

gyakorlójának a dolgozót személyesen meg kellett hallgatnia.1949 Nem lehetett fegyelmi eljárást 

indítani abban az esetben, ha a fegyelmi vétség felfedezése óta három hónap vagy annak elkövetése 

óta egy év már eltelt. Ha az ügyben büntetőeljárás indult, a három hónapos határidő a jogerős 

határozat közlésétől, az egy éves pedig az eljárás jogerős befejezésétől számítódott.1950  

Fegyelmi tárgyalásról rendelkezéseket az Mt.-ben nem találunk. Részletszabályok azonban 

fellelhetők az Mt. végrehajtási rendeletében.  

Ez utóbbi rendelet rögzíti a dolgozó jogait, így az észrevételezés lehetőségét, a bizonyítás 

javaslatát, az ügy iratai megismerésének a lehetőségét, a védekezést. A dolgozó védekezéséről és a 

lefolytatott bizonyításról jegyzőkönyvet kellett felvenni. Ha a dolgozó személyesen akadályoztatása 

miatt nem tudott megjelenni a fegyelmi tárgyaláson, vele a bizonyítékokat írásban kellett közölni, és 

módot adni védekezésének előterjesztésére. A dolgozó állásából legfeljebb egy hónapra 

felfüggeszthető volt. Ezt azonnal meg kellett szüntetni, ha indoka már nem állt fenn. Felfüggesztés 

tartama alatt a dolgozónak átlagkeresete járt. A fegyelmi eljárás mellőzésével egy naptári évben 

kiszabott büntetések együttes összege a dolgozó havi átlagkeresetének a felét nem haladhatta meg. 

A fegyelmi határozat az ellene bejelentett panasz jogerős elbírálásáig nem volt végrehajtható, kivéve, 

ha a dolgozó a jogerős elbírálás előtt vagy a panasz benyújtására nyitva álló határidő eltelte előtt a 

munkaviszonyát megszüntette.1951 

Fegyelmi tárgyalásra tehát sor került, de a részletszabályokat itt sem találjuk.  

A Ktv. alapján, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója fegyelmi vétség elkövetését észleli, köteles 

lesz az eljárást megindítani, kivéve ha kötelességszegés felfedezése óta három hónap (szubjektív 

határidő) vagy a fegyelmi vétség elkövetése óta három év (objektív határidő) eltelt. E határidő 

folyását nem módosítják azon körülmények, melyek az elévülési idő nyugvásával vagy 

megszakadásával járnak.1952 A fegyelmi jogkör gyakorlójának kisebb súlyú kötelezettségszegések 

esetén mérlegelési joga van. Az enyhébb súlyú vétségek szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetéssel 

„megtorolhatóak”.1953 A fegyelmi eljárást vizsgálat előzi meg, melyet a vizsgálóbiztos vezet. A 

vizsgálóbiztos kijelölése a munkáltatói jogkör gyakorlójának a feladata. A kijelölés írásba foglalása 
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kötelező.1954 A vizsgálóbiztost az eljárás megindításától számított három munkanapon belül kell 

kijelölni az eljárás alá vontnál magasabb besorolású vagy vezető megbízású köztisztviselők közül. A 

vizsgálóbiztos az eljárás megindulásától számított 15 napon belül köteles a vizsgálatot lefolytatni. 

Ezen határidő indokolt esetben 15 nappal meghosszabbítható. A vizsgálat során a köztisztviselőt meg 

kell hallgatni. A köztisztviselő megismerheti az ellen felhozott bizonyítékokat, azokra észrevételt 

tehet és további bizonyítást is javasolhat. A köztisztviselő védekezéséről és a lefolytatott bizonyításról 

jegyzőkönyvet kell felvenni. A köztisztviselő jogosult védelemre, védelmét egyaránt elláthatja jogi 

képviselő vagy munkavállalói érdekképviseleti szerv is. A köztisztviselő akadályoztatása esetén a 

vizsgálat folyamán létrejött megállapításokat és az azokat alátámasztó bizonyítékokat vele írásban 

kell közölni, és erre 8 napon belül írásban reagálhat védekezésének előterjesztésével. A vizsgálóbiztos 

javaslatára a köztisztviselő legfeljebb a fegyelmi határozat kihirdetéséig állásából felfüggeszthető. A 

felfüggesztést azonnal meg kell szüntetni, ha annak indoka már nem áll fenn. A felfüggesztés idejére 

a köztisztviselőt teljes illetménye megilleti, azonban ennek 50%-át vissza kell tartani a felfüggesztés 

megszűntéig. A visszatartott összeget ki kell fizetni a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése után, 

kivéve a hivatalvesztés esetét. A fegyelmi tanács elnöke a munkáltatói jogkör gyakorlója, tagjai az 

általa kijelölt, eljárás alá vonttal azonos vagy magasabb besorolású köztisztviselők. A fegyelmi tanács 

eljárásában nem vehet részt: a vizsgálóbiztos, ill. a hozzátartozója; az eljárás alá vont köztisztviselő 

hozzátartozója; akit a vizsgálat során tanúként vagy szakértőként meghallgattak; akitől az ügy 

elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható el. A fegyelmi tanács tárgyalásáról a feleket a 

tárgyalás előtt legkésőbb három nappal értesíteni kell. A tárgyaláson a köztisztviselő jogosult jogi 

képviseletre, a közigazgatási szervet az ügy vizsgálóbiztosa képviseli. Ha a tárgyaláson valamelyik fél 

nem jelenik meg, tárgyalást tartani csak akkor lehet ha a köztisztviselőt vagy képviselőjét 

szabályszerűen értesítették. Ha a köztisztviselő vagy a képviselője bejelentette, hogy a tárgyaláson 

nem kívánnak részt venni, az tárgyalás lefolytatható. A köztisztviselő tartós akadályoztatása esetén a 

tárgyalás az akadályoztatás okának megszűntéig felfüggeszthető. Bizonyítási cselekményként 

lehetőség van tanúk, szakértők meghallgatására, okirati bizonyításra ill. szemlére. A tárgyaláson 

jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a fegyelmi tanács nevét és az ügyszámot, a fegyelmi eljárás alá 

vont köztisztviselő nevét és az ügy tárgyát, a tárgyalás helyét, kezdő és befejező időpontját, a 

fegyelmi tanács tagjainak, a vizsgálóbiztosnak és a jegyzőkönyvvezetőnek a nevét, a jelenlévők és 

képviselőik nevét, zárt tárgyalás esetén az erre történő utalást. A jegyzőkönyvet ill. annak 

módosításait a fegyelmi tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá.1955  Ha az ügy nem tisztázható 

egy tárgyaláson, 8 napon belül újabb tárgyalást kell tartani. A tárgyalás lezárultával a fegyelmi tanács 

fegyelmi határozatot hoz. Ez egy indokolt, írásbeli határozat meghozatalát jelenti. A határozat három 
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részből áll: elsőként a fejrészt követi a rendelkező rész és a jogorvoslati záradék, majd az indokolás és 

a záró rész következik.1956  A felmerülő költségeket a közigazgatási szerv viseli, a köztisztviselőt terheli 

azonban a költségek azon része, amely általa indítványozott eljárási cselekmények vagy a részéről 

igénybe vett jogi képviselet költségei, ha felelőssége megállapításra került.1957  

A Ktv-be az 1997. évi CI. törvény beépítette a fegyelmi eljárás megszüntetésének eseteit is:  

 

1992. évi XXIII. tv. 55/A. § (1) Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha 

a) annak tartama alatt a közszolgálati jogviszony megszűnik; 

b) a fegyelmi eljárás megindítására az 51. § (1) és (3)-(4) bekezdésekben 

meghatározott határidő után kerül sor; 

c) a köztisztviselő a terhére rótt fegyelmi vétséget nem követte el, vagy annak 

elkövetése nem bizonyítható; 

d) felelősségre vonást kizáró ok áll fenn. 

(2) A fegyelmi eljárás megszüntetéséről az (1) bekezdés a) pontja esetén a 

munkáltatói jogkör gyakorlója, a b)-d) pontok esetében a fegyelmi tanács dönt. 

 

Fontos kiemelni, hogy a köztisztviselővel szemben fegyelmi vétség esetén fegyelmi 

felelősségre vonást csak a közszolgálati jogviszony fennállta alatt lehet érvényesíteni. 1958  Erre 

vonatkozó következtetést magából a Ktv.-ból is levonhatunk, hiszen a törvény deklarálja, hogy a 

fegyelmi felelősségre vonás alapja egy közszolgálati jogviszonyból eredő vétkes kötelezettségszegés. 

Ezért véleményem szerint rendkívül helyesen mondta ki a fennebb idézett törvénymódosítás azt, 

hogy meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást amennyiben annak tartama alatt a köztisztviselő 

közszolgálati jogviszonya megszűnik, hiszen a fegyelmi felelősségre vonás alapja elveszne ezáltal. 

Logikusnak tűnik, hogy a köztisztviselő halála esetén az ellene folyamatban lévő fegyelmi eljárást meg 

kell szüntetni. A köztisztviselővel szemben kiszabott, még nem jogerős és végrehajthatóvá nem vált 

fegyelmi büntetés a köztisztviselő halálának tényénél fogva hatálytalanná válik.1959 

Ha a fegyelmi határozat ellen keresetet nyújtottak be, annak elbírálásáig nem szabad 

végrehajtani a büntetést, a hivatalvesztés kivételével. Kivétel ez alól, ha a köztisztviselő a kereset 

benyújtására nyitva álló határidő előtt vagy a kereset jogerős elbírálása előtt közszolgálati 

jogviszonyát megszünteti. Ebben az esetben a határozat azonnal végrehajthatóvá válik.1960 
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2/d.) A fegyelmi eljárás során kiszabható szankciók 

Mint Szamel Lajos megfogalmazásában is láttuk, a fegyelmi felelősség (és minden felelősségi 

alakzat) szükségképpeni eleme a szankció. Szankció nélkül a jogszabályi rendelkezés érvényesülése 

nem lenne biztosított. Ezért hát a szankció hivatott biztosítani a szabályozás érvényesülését. Szamel 

Lajos (Otto Mayer nyomán) megkülönböztet epuratív (megtisztító) és korrektív (kijavító) 

büntetéseket. 1961  Nevelő célzata mindkettőnek van, ám a megtisztítás természetesen csak a 

közszolgálatban maradókra érvényes, hisz az ilyen módon büntetett tisztviselő kikerül a közösségből.  

A dualizmus korának szabályozásában a korrektív büntetések dorgálás és pénzbírság 

formájában jelentek meg, az epuratív büntetés a hivatalvesztés volt: 

 

1886. évi XXIII. tc. 9. § A vétkesnek talált törvényhatósági tisztviselő, valamint 

a segéd- és kezelő-személyzet tagja a vétség fokozatához képest: 

a) csekélyebb vétség esetében dorgálással vagy 50 frtig terjedhető 

pénzbirsággal; 

b) sulyosabb vétség, vagy a vétség ismétlése esetében 500 frtig terjedhető 

birsággal vagy hivatalvesztéssel büntethető. 

 

Megállapíthatóak voltak továbbá a közigazgatási eljárás költségei is, ill. hogy azokat ki viselje. 

Amennyiben a tisztviselő hivatalát vesztette, a következő közgyűlésen kellett gondoskodni pótlásáról. 

Amennyiben nem szabtak ki hivatalvesztés büntetést, de korábban a tisztviselő állásából 

felfüggesztésre került, a fegyelmi eljárás lezárulta után állásába vissza kellett helyezni.  

Fegyelmi eljárás nem volt indítható olyan tisztviselő ellen, aki lemondott, vagy a közbejött 

tisztújításkor nem választották meg. Amennyiben a folyamatban levő fegyelmi eljárás alatt szűnt meg 

a tisztviselő ilyetén minősége, a fegyelmi eljárás rendszerint abbahagyandó volt.1962  

A fentiek alapján levonhatunk bizonyos konklúziókat. Ezen fegyelmi büntetések között 

találhatóak súlyosak és enyhék egyaránt. A legsúlyosabb kiszabható fegyelmi büntetés a 

hivatalvesztés, a legenyhébb a pénzbírság. A tisztviselőkre nézve voltak olyan szankciók, melyek 

anyagi kihatással jártak, voltak olyanok, amelyek szakmaival, és voltak olyanok amelyek 

mindkettővel. Nyilvánvaló hogy a hivatalvesztés anyagi és szakmai szempontból is súlyos 

büntetésnek minősült, azonban véleményem szerint, megengedhető volt a legsúlyosabb fegyelmi 

vétségek elkövetőivel szemben. 

Az első Mt. már differenciáltabban szabályoz a korrektív büntetések terén: 
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1951. évi 7. tvr. 113. § (1) A fegyelmi büntetés kiszabásánál elsősorban azt kell 

szem előtt tartani, hogy a büntetésnek nevelő hatása legyen. 

(2) A fegyelmi büntetések a következők: 

1. szóbeli feddés, 

2. írásbeli megrovás; 

3. pénzbüntetés; 

4. kedvezmények megvonása; 

5. áthelyezés alacsonyabb munkakörbe; 

6. azonnali hatályú elbocsátás. 

 

A tvr. hat különböző fegyelmi büntetés kiszabását teszi lehetővé. Ezek között található enyhe 

és súlyosabb büntetés is. A szóbeli feddés a fegyelmi büntetés legenyhébb kategóriája. A dolgozó 

által elkövetett enyhe súlyú fegyelmi vétségek esetén alkalmazhatták, akárcsak az alatta szereplő 

írásbeli megrovást, mely szintén nem minősül súlyos szankciónak. Az ezt követő 3 szankció már 

súlyosabb jogkövetkezményeket tartalmaz. Láthatjuk, hogy lehetőség nyílt pénzbüntetésre, aminek 

egy változataként is tekinthetünk a kedvezmények megvonására, hiszen mindkettő pénzügyileg sújtja 

a dolgozót. Lehetőség nyílt a dolgozó áthelyezésére alacsonyabb munkakörbe, amely nyilván 

kevesebb fizetéssel járt, ez már elég súlyos szankciónak minősül, már csak azért is mert az előzőekhez 

képest e tartós fizetéskiesést eredményezhet. Az azonnali hatályú elbocsátás pedig a legsúlyosabb 

szankció, amelyet a tvr. biztosít. Nyilván a legsúlyosabb fegyelmi vétségek esetén alkalmazták. 

Enyhítést jelent a tvr. 114. szakasza, amely kimondja, hogy amennyiben a dolgozó a fegyelmi 

büntetés kiszabásától számított egy éven belül nem követ el újabb, fegyelmi eljárás alapjául szolgáló 

cselekményt, akkor a fegyelmi határozat végrehajtásától el lehet tekinteni. Ez az idő rövidebb is 

lehet, amennyiben a dolgozó kimagasló munkateljesítményt produkál.1963 

Megjegyzendő, hogy ezek a büntetések ténylegesen nevelő célzatúak voltak. Egyedül az 

azonnali hatályú elbocsátás nem minősülhet ennek, de ezt ténylegesen csak a legsúlyosabb fegyelmi 

vétségek elkövetőivel szemben használták. 1964 

A vállalat dolgozóival szemben rendbírság kiszabására jogosult volt a vállalat igazgatója. Az 

Mt. végrehajtási rendelete részletszabályokat rögzít e tekintetben: 
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30/1951. (I.31.) MT rendelet 81. § (1) A vállalat igazgatója által kiszabható 

rendbírság összege 5.- Ft-nál kevesebb és a dolgozó egy napi átlagkereseténél 

több nem lehet. 

(2) Belvízi hajókon dolgozókkal szemben rendbírságot a hajó parancsnoka is 

kiszabhat. 

 

Rendelkezik a rendbírság összegéről is, melyről megállapítja a minimumot, ill. rendelkezik 

maximális összegéről, annak tetejét a dolgozó egy napi átlagkeresetében megállapítva. Belvízi hajón 

dolgozókkal szemben a hajó parancsnoka is jogosult volt bírság kiszabására, még akkor is ha a 

dolgozók viszonylatában nem ő minősült munkáltatónak1965.  

A 2. Mt. az alábbi büntetéseket tartotta alkalmazhatónak: 

 

1967. évi II. tv. 55. § A munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen 

megszegő dolgozóval szemben kiszabható fegyelmi büntetések: 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg 

megvonása, 

d) a személyi alapbér csökkentése, 

e) áthelyezés, 

f) elbocsátás. 

 

A szankciókat tekintve megtalálhatjuk az enyhe jogkövetkezményeket és a súlyosakat is. Ezek 

a jogkövetkezmények a legenyhébbek, mert a dolgozót nem sújtják sem anyagilag, és a munkakörét 

is betöltheti továbbra is. Ehhez képest a c) és a d) pontban rögzítettek már súlyosabb szankciók. Ezek 

már a dolgozó számára anyagilag megterhelőek. Új szankcióként jön be a kedvezmények és 

juttatások csökkentése, megvonása mellé a személyi alapbér csökkentése. Tehát a dolgozó bérén is 

érezheti az esetleges fegyelmi felelősség súlyát. Végül pedig a legsúlyosabb szankciók az áthelyezés 

és az elbocsátás. Az áthelyezés nyilván alacsonyabb munkakörbe történő áthelyezést jelent. Az 

elbocsátás pedig itt is szerepel mint a legsúlyosabb szankció.  

A dolgozó azonban ezen jogkövetkezmények [a c)-f) pontokban szereplők] alól 

mentesülhetett, azok végrehajtását legfeljebb egy évre fel lehetett függeszteni, ha attól kellő nevelő 

hatás volt várható. A dolgozó, amennyiben súlyos fegyelmi büntetéssel sújtották, annak hatálya alatt 
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állt egytől három évig, azonban jó munkája alapján ez alól korábban mentesülhetett. A vállalat volt 

jogosult a mentesítésre. Új szankcióként jelenik meg, hogy a büntetések közül egyszerre többet is ki 

lehetett szabni, a c)-e) pontban foglaltak közül. Elbocsátás mellett pedig a c) pontban szereplők közül 

akár többet is ki lehetett szabni.1966  

Megrovás ill. szigorú megrovás, továbbá meghatározott mértékig kedvezmények és 

juttatások csökkentése, ill. megvonása valamint személyi alapbér csökkentése büntetések 

kiszabhatóak voltak fegyelmi eljárás nélkül is. Ennek a feltétele a kötelezettségszegés csekély volta, 

valamint az volt, hogy a tényállás tisztázott legyen.1967  

További részletszabályok kerültek rögzítésre az Mt. végrehajtási rendeletében. A rendelet 

először részletezi, hogy az 55. § c) pontja alatt szereplő meghatározott juttatások csökkentése, ill. 

megvonása alatt miket kell érteni. Példálózó jelleggel ide sorolja a rendelet a természetbeni juttatás, 

a kedvezményes beszerzés, a prémium és részesedési alapból járó évvégi juttatás csökkentését, ill. 

megvonását. Ezt a rendelet legfeljebb egy évre teszi lehetővé. Lehetőség nyílt egyéb kedvezmények 

és juttatások csökkentésére vagy megvonására, ennek azonban feltétele volt, hogy azt 

munkaviszonyra vonatkozó szabály ne zárja ki, ill. kollektív szerződésben fel kellett tüntetni. További 

ilyen megvonás vagy csökkentés lehetett a személyi fizetés vagy a bérrendszerben meghatározott 

soron kívüli előléptetés visszavonása; a szolgálati cím vagy rangfokozat visszavonása avagy a vállalat 

által adományozott elismerő jelvény, cím vagy oklevél visszavonása.1968 Amennyiben a dolgozó 

személyi alapbér csökkentés vagy áthelyezés büntetésben részesült, ez mind határozott mind pedig 

határozatlan időre kiszabható volt. Áthelyezés esetén a dolgozót lehetőleg olyan munkakörben 

kellett tovább foglalkoztatni, amely szaktudásának és szakmai tapasztalatainak megfelelő volt. Ha a 

fegyelmi büntetés végrehajtását felfüggesztették, és ez az idő eredményesen eltelt, akkor úgy kellett 

tekinteni, mintha a dolgozó fegyelmi büntetésben nem is részesült volna. Ha azonban ezen idő alatt 

újabb fegyelmi büntetést szabtak ki rá, az előzőleg felfüggesztettet is végre kellett hajtani.1969 A 

rendelet rögzíti, hogy melyek voltak a súlyos fegyelmi büntetések: ezek a juttatás csökkentése ill. 

megvonása, valamint a személyi alapbér csökkentése ha ezek összkihatása az ezer forintot 

meghaladta, a szolgálati cím vagy rangfokozat megvonása, az elismerő jelvény, cím vagy oklevél 

visszavonása, az áthelyezés és az elbocsátás. A dolgozó áthelyezés esetén két évig, a büntetés 

jogerőre emelkedése után egyébként három évig, egyéb súlyos fegyelmi büntetés esetén pedig egy 

évig állt a büntetés hatálya alatt, feltéve hogy ezen idő alatt nem szabtak ki rá újabb súlyos büntetést. 

Ha újabb súlyos büntetés kiszabásában részesült, az előírt határidővel összes büntetésének 
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határideje meghosszabodott. A büntetés hatálya alatt a dolgozó a büntetésről köteles volt számot 

adni. 1970  Az elbocsátás büntetést a szülési szabadság tartama alatt végrehajtani nem lehetett1971.  

A hatályos Ktv. az alábbi büntetési nemeket ismeri: 

 

1992. évi XXIII. tv. 50. § (2) A fegyelmi vétséget elkövető köztisztviselővel 

szemben kiszabható fegyelmi büntetések: 

a) a megrovás; 

b) az előmeneteli rendszerben a várakozási idő meghosszabbítása; 

c) 

d) az előmeneteli rendszerben visszavetés egy fizetési fokozattal; 

e) az előmeneteli rendszerben visszavetés egy besorolási fokozattal; 

f) 

g) az e törvény szerinti címtől való megfosztás, vezetői megbízás visszavonása; 

h) hivatalvesztés. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt büntetések közül a juttatás csökkentése, 

megvonása - a megrovás kivételével - a többi büntetéssel együtt is kiszabható. 

 

A törvény tehát jelenleg hat büntetést ismer. Ezek között vannak újak és vannak már 

ismertek is. A megrovás, mint a legenyhébb fegyelmi büntetés végigköveti a jogfejlődés útját. Igaz ez 

a hivatalvesztésre is. A megrovás mellett más fegyelmi büntetés egyidejű kiszabására nincs törvényes 

lehetőség. A megrovásban részesült köztisztviselő nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.1972  

  A szankciókat tekintve, a címtől való megfosztás, ill vezetői megbízás visszavonása szakmailag 

is érinti a köztisztviselőt. Az előmeneteli rendszerben történő várakozási idő meghosszabbítása 

történhet akár fizetési, akár besorolási fokozatban. Ez a büntetés legfeljebb 2 évben állapítható meg. 

Ezen büntetésről a köztisztviselőnek a későbbiekben be kell számolnia, a fegyelmi büntetés hatálya 

alatt áll a várakozási idő meghosszabbítása alatt.1973 Emellett külön büntetésként szabályozza a 

törvény a visszavetést egy fizetési, ill. besorolási fokozattal. Úgy vélem, ez külön magyarázatot nem 

igényel, magyarázat helyett egy bírósági döntést hoznék példaként. Az alaptényállásban egy 

határrendész köztisztviselő ellen folyt a fegyelmi eljárás, aki a minimális ellenőrzési kötelezettségén 

túlmenően nem végezte el a számára irányadó felsőbb utasításban leírtakat. Ezért fegyelmi eljárás 

indult ellene, melynek végén eggyel alacsonyabb rendfokozatba egy évig történő visszavetés 
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fenyítésben részesítették. A fenyítésben részesített fellebbezett a Nyíregyházi Munkaügyi Bírósághoz, 

amely azonban helybenhagyta a fegyelmi tanács döntését.1974 

A címtől való megfosztás esetét részletezném. A köztisztviselő munkateljesítménye 

honorálható különféle címek adományozásával is. Ez a hivatali szervezet vezetőjének mérlegelési 

jogkörébe tartozik. Fegyelmi büntetésként kiszabható az adományozott címtől való megfosztás. Ilyen 

büntetés esetén a köztisztviselő két évig áll a fegyelmi büntetés hatálya alatt. Vezetői megbízás 

visszavonása is elrendelhető fegyelmi büntetésként. Ilyen büntetés esetén a köztisztviselő szintén két 

évig áll a büntetés hatálya alatt. Érdekesség, hogy a vezetői megbízatás külön indokolás nélkül is 

bármikor visszavonható.1975 

A legsúlyosabb fegyelmi büntetés a hivatalvesztés. Kiszabására csak a legsúlyosabb fegyelmi 

vétségek elkövetése esetén kerülhet sor. Ezek az esetek azonban nem sorolhatóak fel taxatíve, a bírói 

gyakorlat kiemel esetköröket, például: a köztisztviselő a feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak 

és az irányító testületi döntéseknek megfelelően, szakszerűen, pártatlanul és igazságosan, a kultúrát 

ügyintézés szabályai szerint köteles ellátni. E kötelezettség súlyos megszegése miatt hivatalvesztés 

fegyelmi büntetés kiszabása lehetséges.1976 Azok a kötelezettségszegések is ilyenként minősíthetők, 

amelyek egyidejűleg bűncselekmény törvényi tényállását is megvalósítják. Azonban ez nem jelenti 

azt, hogy ilyenkor a cselekmény elbírálásában a büntetőbíróság elsőbbséget élvezne. A fegyelmi 

ügyben a közigazgatási szerv önállóan jár el. Ha a fegyelmi eljárás eredményeképpen 

hivatalvesztésnél enyhébb büntetésről születik döntés, de a büntetőbíróság elítéli a köztisztviselőt, a 

köztisztviselő közszolgálati jogviszonya az ítélet jogerőre emelkedésével szűnik meg. Ugyanis ezzel 

elveszíti a köztisztviselői állás betöltéséhez szükséges feltételek egyikét, a büntetlen előéletet.1977 

Hivatalvesztés büntetés esetén a köztisztviselő három évig áll a fegyelmi büntetés hatálya alatt.  

Hivatalvesztés esetére példaként említenék egy bírósági határozatot. Az alapügyben a 

köztisztviselő adóügyi előadóként dolgozott, de közszolgálati jogviszonyát fegyelmi eljárás 

folyományaként hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel megszüntették, mivel súlyos fegyelmi vétség 

elkövetése volt bizonyítható. A határozatot a köztisztviselő megfellebbezte, és a Pécsi Munkaügyi 

Bíróság hatályon kívül helyezte azt.1978 

A c) és az f) pontban szabályozásra került büntetések már nem képezik a hatályos szabályozás 

tárgyát. Előbbi a 13. havi illetmény, utóbbi a személyi illetmény megvonását jelentette.  
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A törvény itt is lehetőséget ad büntetések együttes kiszabására, a megrovás kivételével. A 

törvény azt is rögzíti, hogy a köztisztviselő meddig áll a fegyelmi büntetés hatálya alatt. Eszerint 

visszavetés esetén a fokozat ismételt eléréséig; a várakozási idő meghosszabbítása alatt; címtől való 

megfosztás vagy vezetői megbízatás visszavonása esetén 2 évig; hivatalvesztés esetén 3 évig. Ezen 

időtartamok elteltével a fegyelmi büntetést minden nyilvántartásból törölni kell. A hatályos fegyelmi 

büntetésről a köztisztviselő a közszolgálati jogviszonya alatt köteles számot adni. Hivatalvesztés 

esetén a volt köztisztviselő három évig nem alkalmazható közigazgatási szervnél.1979 

IV. A fegyelmi felelősség vizsgálata a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény tükrében 

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény a korábbi egységes közszolgálati 

jogviszonyt megszüntette. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy különbséget kell tenni aszerint, hogy az 

adott köztisztviselő milyen közigazgatási szervnél dolgozik. Mert ha kormányzati szerv a munkáltató, 

akkor a köztisztviselő kormánytisztviselőnek fog minősülni.  

A szabályozás nem újkeletű. Már a dualista korszakban is különbséget tettek államtisztviselő 

(közhivatalnok) és önkormányzati tisztségviselő (köztisztviselő) között.  

A törvény szövegében megtalálhatjuk a tárgyi hatályát, azaz, hogy voltaképpen kik 

minősülnek kormánytisztviselőnek. Minthogy dolgozatom elején ezt már közzétettem, ehelyütt nem 

kívánom megismételni. Egyebekben a többi közigazgatási szervnél alkalmazottak közszolgálati 

jogviszonyára továbbra is a Ktv. szabályai lesznek irányadóak. Ez a törvény a Ktv. rendelkezéseinek 

egy részét hatályon kívül helyezte, másik részét pedig módosította.  

A törvény azonban a fegyelmi felelősségre vonatkozóan nem tartalmaz rendelkezéseket. 

Ebből arra következtethetünk, hogy a fegyelmi felelősségre vonatkozóan továbbra is a Ktv. 

rendelkezéseit kell alkalmazni a kormánytisztviselőkre vonatkozóan is. Ez azért érdekes, mert a 

törvény bevezetett egy olyan módosítást, ami a fegyelmi felelősség létjogosultságát megkérdőjelezi a 

kormánytisztviselők vonatkozásában. Ez a rendelkezés az indokolás nélküli felmentés joga. Maga a 

törvény a következőképpen fogalmaz: 

 

2010. évi LVIII. tv. 8. § A kormánytisztviselői jogviszonyt 

a) a kormánytisztviselő lemondással, 

b) a munkáltató felmentéssel 

indokolás nélkül megszüntetheti. 
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A szabályozás világosan megfogalmazott. A kormánytisztviselő lemondhat, de a munkáltató 

fel is mentheti. Ezt pedig méghozzá mindketten indokolás nélkül tehetik meg. Ez véleményem szerint, 

jelentős jogbizonytalanságot eredményez. Ugyanis nem várható el az, hogy a kormánytisztviselő 

továbbra is ugyanolyan odaadással végezze a munkáját, mint az eddigiekben, ha arra kel számítania 

hogy bármikor elveszítheti az állását. Ez tehát egy rendkívül aggályos rendelkezés. Azonban 

vizsgáljunk meg más szempontokat is. Az indokolás alapján, azért alkotta meg a fentebbi 

rendelkezést a Parlament, mert eddig csak a köztisztviselő volt az, aki indokolás nélkül, lemondással 

megszüntethette a jogviszonyát, adott esetben ezzel egy állami feladat ellátását veszélyeztetve, a 

munkáltató azonban mindig köteles volt valós és okszerű indokolással alátámasztottan mondhatott 

fel, és csak meghatározott esetekben. Tehát egyenlő helyzetbe kívánták hozni a feleket. Ezt már csak 

azért is érdekes, mert maga a törvény indokolása is  kimondja hogy a kormánytisztviselői jogviszony 

nem egyenrangú felek között jön létre. Az indokolás szerint nincs valós ok arra, hogy a köztisztviselők 

az állammal szemben kiemelt védelmet élvezzenek. Hivatkozik továbbá egy Alkotmánybírósági 

döntésre, [67/2009 (VI.29.) AB hat.], mely szerint a jogviszony szabad felmondásának a joga a 

munkáltatót és a munkavállalót egyaránt megilleti. Így az indokolás szerint méltányos, ha az államot 

legalább olyan helyzetbe hozzák mint a kormánytisztviselőt, tehát megadják neki az indokolás nélküli 

felmentés jogát, 2 hónapi felmentési idővel.  

Dolgozatom elején kifejtettem, hogy a köztisztviselőket négy irányból is terheli a felelősség. 

Etikai, fegyelmi, büntetőjogi és kártérítési felelősség. Véleményem szerint, az indokolás nélküli 

felmentés lehetőségének a megteremtése a gyakorlatban azt eredményezheti, hogy ez a fentiek 

mellett mintegy ötödik „felelősségként” is hatni fog. Hiszen nem várható el a becsületes és 

lekiismeretes munkavégzés, ha a kormánytisztviselő nem érezheti magát biztonságban az állásában, 

hanem attól kell tartania, hogy bármikor elveszítheti azt. Meglátásom alapján a törvény indokolása 

helytelen annyiban, hogy nem azért volt olyan szabályozás, amely a köztisztviselőnek megadta a 

lemondás lehetőségét indokolás nélkül de a munkáltatónak nem, hogy a köztisztviselőt előnyben 

részesítsék, hanem azért mert már így is négy irányból terhelte a felelősség, és ezzel kívánták 

népszerűsíteni a köztisztviselői életpályát. Mivel az államnak is az a célja, hogy a 

köztisztviselők/kormánytisztviselők minél hosszabb ideig maradjanak állásukban. Ezt elősegíti 

javadalmazási és előléptetési rendszerük, ugyanakkor az indokolás nélküli felmentés lehetősége 

egyáltalán nem. Az állam és a kormány érdeke ugyanis az, hogy népszerűvé és keresetté tegye a 

köztisztviselői/kormánytisztviselői életpályát a munkavállalók számára, ezzel a törvénnyel pedig 

éppen ellentétes hatást fog elérni. Mivel a fiatal pályakezdők sem törekednek arra, hogy olyan 

munkahelyen kezdjenek el dolgozni, ahonnan bármikor indokolás nélkül elbocsáthatják őket. Ha az 

állam olyan foglalkoztatási lehetőségeket kíván megteremteni, amik a munkavállalók számára egy 



hosszú, akár egész életen át tartó munkalehetőséget biztosítanak, akkor ehhez a feltételrendszert is 

létre kell hozni.  

Megemlíteném, hogy egy jelentős hetilap, a Heti Világgazdaság hogyan kommentálta a 

törvény ezen részét. A szám, melyből idézek közvetlenül a törvény elfogadása után látott napvilágot, 

és a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényt a „jogalkotói ámokfutás” egyik első lépéseként 

értelmezi. A törvény vitatható voltát jelzi az is, hogy Sólyom László akkori köztársasági elnök 

visszaküldte megfontolásra az országgyűlésnek, amely azonban lényegében változatlanul fogadta el 

azt ismét. A cikk továbbá megemlíti, hogy a törvénnyel a közszférában foglalkoztatottak hátrányba 

kerülnek a magánvállalkozásoknál alkalmazottakkal szemben.1980  Természetesen ez is csak egy 

vélemény, egy meglátás, és nem jelenti azt, hogy a jogalkotási folyamat feltétlenül rossz irányba 

haladna. Azonban mindenképpen figyelemreméltó, hogy egy tekintélyes hetilap is ilyen kritikusan írt 

erről már júliusban.  

Más szempontból pedig, ha egy törvényben megteremtik ilyen felmentésre a lehetőséget, 

akkor ezt követheti más is. Meglátásom szerint, ezzel elindult egy nemkívánatos jogalkotási folyamat, 

amely az egész magyar közigazgatást alapjaiban veszélyezteti. Csak remélni tudom, hogy a negatív 

tapasztalatok a mostani kormányt is arra fogják sarkallni, hogy megszüntesse az ilyen törvényi 

rendelkezéseket. Véleményem alapján nemcsak a szakmaiságot helyenként teljesen nélkülöző 

törvények megalkotása a hiba, hanem az is, hogy nem kérik ki a közszférában dolgozók véleményét 

az őket jelentősen érintő rendelkezésekről. Ugyanis ha engednének beleszólást az érdekképviseleti 

szerveknek, biztos nem születnének ilyen megfontolatlan jogalkotói döntések.  

A fegyelmi felelősség szempontjából pedig a hivatalvesztés büntetés tulajdonképpen 

értelmét vesztette, de ha jobban belegondolunk, a többi is. Hiszen miért lenne jobb az a 

munkáltatónak, hogy megindítson és lefolytasson egy fegyelmi eljárást, amelynek költségeit amúgy is 

neki kellene viselnie, és ennek végén szabjon ki egy fegyelmi büntetést, amikor gyakorlatilag egy 

tollvonással indokolás nélkül is megszüntetheti a kormánytisztviselő jogviszonyát. Ez a munkáltató 

számára sokkal költséghatékonyabb módszer, ugyanakkor kormánytisztviselők tömegének a 

felmentéséhez vezethet. Másrészt pedig a fegyelmi vétség is értelmét veszti, hiszen nem kell már 

vétkes kötelezettségszegés, elég bármi, ami a munkáltató rosszallását maga után vonja. Tehát 

elmondható, hogy a fegyelmi felelősség értelmét vesztette az indokolás nélküli felmondás 

lehetőségének megteremtésével. 

A kormánytisztviselői törvény megalkotása csupán a kezdetét jelenti egy jogalkotási 

folyamatnak. Ugyanis a közeljövőben várható egy új köztisztviselői törvény megalkotása is. 

Véleményem szerint kívánatos, hogy az új törvény az állásrendszer vagy a karrierrendszer talaján 
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álljon, mert a fegyelmi felelősség szerepe eltérő lehet a két változatban. Igazi jelentősége csak a 

karrierrendszerben van, hiszen a fegyelmi büntetések javarészt a karrierhez kapcsolódnak, a 

hivatalvesztés pedig lényegét vesztette az indokolás nélküli felmentés tükrében.  

 
V. Záró gondolatok 

 

Értekezésemben összefoglaltam a fegyelmi felelősségre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a 

köztisztviselők vonatkozásában. A köztisztviselői felelősség intézményét már a XIX. században 

megteremtette a jogalkotó. A fegyelmi felelősség végigkövette mindegyik törvényi szabályozást, 

függetlenül éppen az ország államformájától, adott korban uralkodó felfogásától, nézetétől. Az 

általam leírtakat tekintve, a köztisztviselői munka, életpálya egy megbecsülésnek örvendő, 

tisztességes megélhetést biztosító foglalkozásnak minősült és minősül ma is. Ehhez a munkához 

kiváltságok, többletjogosultságok kapcsolódtak, amik kétségkívül a pálya népszerűsítését szolgálták. 

Ezen tényezők ellensúlyozására azonban többletkötelezettségek is hárultak a köztisztviselőkre. A 

fegyelmi felelősség éppen egy ilyen tényező volt. A törvényhozó a rendszerváltás után egy, a helyét 

hosszú ideig megálló, tartós jogszabályt alkotott a Ktv. tekintetében. A törvény sok változáson ment 

keresztül az évek folyamán, de a lényeg, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó elkülönült felelősségi 

szabályozás megmaradjon, nem változott. 2010-ben azonban meglátásom szerint egy nemkívánatos 

jogalkotási folyamat vette kezdetét, aminek egyelőre nem lehet látni a végét, csupán találgatni lehet. 

Véleményem szerint, az önmagában nem baj, hogy a 2010. évi LVIII. tv. kettéválasztotta a 

köztisztviselői kart, ilyen megkülönböztetés már a dualizmusban is létezett. A probléma a 

munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos. Véleményemet már fentebb kifejtettem ezzel 

kapcsolatban, és nem kívánom magam ismételni, csupán annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ezen az 

úton történő elindulás nem biztos, hogy helyes és megfontolt jogalkotói döntésekhez vezet. Hasonló 

döntésekkel a jövőben a köztisztviselői/kormánytisztviselői életpálya népszerűtlenné válása várható.  

Dolgozatomat Torma András szavaival zárnám le, aki – meglátásom szerint helyesen – 

fogalmazta meg azt, hogy a közigazgatási reformok milyen irányban induljanak el: 

„A közigazgatásban olyan feltételeket kell teremteni, amely magas követelményeket támaszt 

a köztisztviselővel szemben, de azt megfelelően ellensúlyozza anyagilag, erkölcsileg és személyes 

ambíciók, az egyéni képességek kibontakoztatásnak lehetőségével.”1981 
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I. Bevezető gondolatok 

 

„Az internet mára egyértelműen többet jelent e-mailek és sporteredmények követésénél. Egy helyet 

a demokráciánk vezetésére és rengeteg információ megosztását rengeteg emberrel.”1982 

Frank James idézete jól szemlélteti azt a nagy utat, amit az internet mára megtett. A nem is 

olyan rég még csodálat tárgyát képező számítógép és a világhálóhoz való hozzáférés mára szinte 

általánossá, természetessé vált. Még időnk sem volt hozzászokni az e-mail, a hírportálok és az online 

áruházak nyújtotta kényelemhez, máris megjelent az internet következő generációjának tartott 

web2.0. 

A web2.0 feltűnésével a korábban csupán internet felhasználó réteg internetet alakító, 

formáló csoporttá lépett elő. A korábbi – szinte egyirányú - kommunikációval szemben mindannyian 

megoszthatjuk a véleményünket a nekünk tetsző módokon. Blogot indíthatunk, hozzászólhatunk 

cikkekhez, vagy internetes közösségek tagjaivá válhatunk. A közösségi hálózatok népszerűségét 

mutatja, hogy mára a legnagyobb ilyen oldal, a Facebook több mint 500 millió felhasználót tart 

számon világszerte. Hamar fölfedezte az ebben rejlő lehetőségeket a politika világa is. Mára 

gyakorlatilag lehetetlen a választásokon eredményesen szerepelni az új technológiák alkalmazása 

nélkül. Megfigyelhető viszont, hogy nem csupán a politikusok és stratégáik élnek ezekkel az 

eszközökkel, de egyre gyakrabban találkozhatunk civil szervezetekkel és egy közös ügyet támogatók 

összefogásával a szociális hálózatokon. Sok esetben az embereket csupán az autók iránti szenvedély, 
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 "The Internet is clearly about more than sports scores and email now.  It's a place where we can conduct our 

democracy and get very large amounts of data to very large numbers of people." (Frank James) 

Forrás: http://www.quotegarden.com/internet.html 

Utolsó letöltés: 2010. november 10. 
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vagy például egy kedvenc idézet hozza össze. Érdemesebb azonban megvizsgálni a komolyabb céllal 

létrejövő, a politikai világ figyelmét felkelteni kívánó tömörüléseket. 

Tudományos Diákköri dolgozatomban a hagyományos és az internetes kezdeményezéseket 

hasonlítom össze, megvizsgálva az egyes előnyöket és hátrányokat, választ keresve kérdéseimre. 

Vajon miért csatlakoznak az emberek ezekhez a megmozdulásokhoz? Képes lehet-e egy internetes 

kezdeményezés hatni a politikai döntéshozatalra? Tekinthető-e valódi társadalmi mozgalomnak egy 

csupán virtuális térben működő csoport? 

Tanulmányom első részében a társadalmi mozgalmak általános jellemzőivel, természetével 

foglalkozok, mely szándékaim szerint egy olyan keretet adhat az olvasónak, melyre a dolgozatom 

második részében támaszkodni tud. Az elméleti kutatás mellett ugyanis legalább ennyire fontosnak 

tartom hazai és külföldi példákkal alátámasztani az állításaimat. Több nemzetközi szervezettel vettem 

fel a kapcsolatot a dolgozatom empirikus részének elkészültéhez. Segítségemre volt munkám 

megvalósításában és a Facebook közösségi hálózat működésének jobb megértésében a Greenpeace, 

a Föld Órája, a WWF, illetve Magyarországról a Piros Alma, valamint a „Mondjunk le az aug. 20-i 

tűzijáték élményéről az árvízkárosultak javára!!!” című Facebook csoport alapítója és 

adminisztrátora. 1983  Munkám gyakorlati fejezetében két hazai kezdeményezést vetek össze, 

melyeken a hagyományos és internetes szerveződések egyes előnyeit, illetve hátrányait keresem. Az 

1990-es taxisblokád jó példája lehet az elsőnek, melyen a társadalmi mozgalmak minden jegye 

kiválóan megfigyelhető (Szabó, 1993.). Témám aktualitását a néhány hónapja alakult „Mondjunk le az 

aug. 20-i tűzijáték élményéről az árvízkárosultak javára!!!” című közösségi csoport adja. 

Magyarország eddigi legnépesebb és példa nélkülien eredményes megmozdulásának vizsgálata 

közelebb visz minket a fentebbi kérdések megválaszolásához, illetve megmutatja annak folyamatát, 

miként állnak egy ügy mellé egy nap alatt 60 000-en. Hogyan válik egy kezdetben csupán internetes 

kezdeményezésből a média kedvelt témája, valamint milyen módon kerül át a politikai életbe és hat a 

döntéshozatalra. 

A két esemény összehasonlítása után néhány gondolat erejéig kísérletet teszek a hagyományos és 

online módszerek előnyeiből a leghatékonyabb, sikerre leginkább számot tartható kezdeményezés 

elvi felépítésére. 

Munkám során számos fellelhető szakirodalom segítségére támaszkodhattam, ugyanakkor a 

téma újszerűségéből adódóan több alkalommal saját, illetve a fentebb felsorolt támogatóim 
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tapasztalatára, véleményére kellett hagyatkoznom. Bízom azonban benne, hogy dolgozatom több 

helyen elgondolkodtatóra és megfontolandóra sikerült mindezen nehézségek ellenére. 

 

II. A társadalmi mozgalmakról általában 

 

1990. október 25-én a magyar kormány az üzemanyag árának drasztikus emelését jelentette be. A 

taxisok a Parlament előtt gyülekeztek, és a döntés visszavonását kérték. Arra hivatkozva, hogy az 

ország jelenlegi helyzetében ezt nem teheti meg, a kérést elutasították. A sofőrök ezután az utcára 

vonultak és az ország több pontján megbénították a forgalmat. 

2010 júniusában több mint kétszázezren fogtak össze a Facebook online közösségi hálón, 

hogy elérjék, az augusztus 20-i tűzijáték árát fordítsák az árvízkárosultak megsegítésére, a települések 

és épületek helyreállítására. A leírt két példa eltérő célból, helyzetben, korban és technikai háttérrel 

valósult meg. Szándékom nem ezek párhuzamba állítása, dolgozatom elején pusztán a társadalmi 

mozgalmak néhány alapvetésének és természetének tisztázásában lesznek segítségemre. 

Mindenekelőtt szükség lehet a fogalom definiálására. Charles Tilly értelmezésben a társadalmi 

mozgalom1984 olyan cselekvés, ami által az emberek egy csoportja közös érdekeit másokkal szemben 

érvényesíti. Úgy véli, ez az átlagember legfőbb politikai eszköze (Tilly, 2004.). Tilly szerint a társadalmi 

mozgalmak kialakulása a gyökeres gazdasági és politikai változásokkal áll összefüggésben, mint a 

parlamentarizmus, vagy a kapitalizmus. A legelső társadalmi mozgalmak a francia forradalomhoz, 

illetve az 1791-es lengyel alkotmányozáshoz kapcsolhatók. A 19. század legnagyobb hatású 

társadalmi mozgalmai között a szocialista, illetve munkásmozgalmakat említi, melyek később a 

kommunista és szociáldemokrata pártok és szerveződések kialakulásához vezettek. A második 

világháború lezárulása után jelentek meg az új szociális mozgalmak, így például az emberi jogi, 

környezetvédelmi megmozdulások, melyekből később az új baloldali pártok keletkeztek. Az 1990-es 

évek hozták el a globalizációellenes kezdeményezéseket. 

Általánosabb értelemben azt mondhatjuk, a társadalmi mozgalom olyan kollektív cselekvés, 

ami valamilyen társadalmi, vagy politikai ügy mentén változást kíván létrehozni. Nem célom az egyes 

megmozdulások tipizálása, az egy másik tanulmány témája lehetne. Szándékom csupán a jellemzők 

összegyűjtése, melyeket a későbbiekben a hagyományos és internetes kezdeményezések 

összevetésekor használok fel. 

 

III. A társadalmi mozgalmak főbb jellemzői 
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A „social movements” kifejezést először Lorenz Von Stein használta 1850-ben megjelent History of the 

French Social Movement from 1789 to the Present című könyvében 



Minden társadalmi mozgalom alapja az úgynevezett „kettő I”, vagyis az idea, ötlet, illetve az interest, 

érdek (Clark, 2003: 91-109.) megléte.”1985 Társadalmi mozgalmak esetében az érdek többféle lehet. A 

taxisblokádban résztvevők érdeke az alacsonyabb üzemanyag ár, míg a Facebook csoportban az 

embereken való segítés szándéka volt. Ugyanígy érdeke lehet egy megmozdulásnak a 

környezetvédelemre való odafigyelés elérése, vagy egy politikus megbuktatása. Az ötlet, amiért az 

egyes indivídumok hajlandóak feladni függetlenségüket és együtt tenni annak megvalósulásáért. E 

két szempont teljesülése még azonban nem eredményezi azt, hogy a fentiekhez hasonló 

kezdeményezés születik, érdemes hát megnézni, miért csatlakoznak az emberek egy-egy ügyhöz, 

milyen szempontokat vesznek számításba? Chadwick szerint az emberek alapvetően három kérdés 

alapján döntenek arról, hogy valaminek részeivé váljanak-e (Chadwick, 2006.). Legyen tehát szó a 

taxisblokádról, vagy az árvízkárosultak megsegítésére létrejött csoportról, a következő három 

szempont ugyanúgy megállja a helyét. Ugyanez vonatkozik akár egy kormányellenes mozgalomra, de 

a különböző egyesületekhez, szervezetekhez csatlakozáskor is ezek kerülnek mérlegelésre. A 

következőkben ezeket veszem sorra. 

 

1. Milyen személyes haszon származik a csatlakozásból? 

 

A várható személyes haszon a leginkább döntő a csatlakozás mérlegelése során. A haszon alatt nem – 

legalábbis az esetek többségében nem – az anyagiakat kell érteni. Egy könyvklubba való belépéssel 

biztosan nő majd a műveltség, tájékozottság, míg egy sportegyesület tagjaként jobb egészség, 

kondíció várható. Egy politikai demonstráció esetében eredmény lehet a kormány leváltása, vagy 

akár a lelkiismeret megnyugvása. A kérdés annyiban is érdekes, hogyan oszlik meg az egyéni haszon 

és a csoportérdek, melyik a fontosabb? 

 

2. Mennyire lesz döntő a csoport szempontjából a csatlakozás? 

 

A társadalmi mozgalmak erejét a tömeg hordozza. Minden emberre szükség lehet ahhoz, hogy a 

média felfigyeljen az akcióra és elérje célját a megmozdulás. Vannak viszont, akik nem érzik 

döntőnek, hogy maguk is csatlakozzanak. „Nem megyek el szavazni, úgysem azon az egy vokson 

múlik az eredmény.” Gyakran hallható az előző mondat. Ezt nevezi a szakirodalom az úgynevezett 

potyautas problémának, vagyis mikor „a racionális fogyasztó arra törekszik, hogy a közös 

költségekből rá háruló részt csökkentse, illetve a közös eredményből az általa realizált hasznosságot 

növelje” (Kopányi, 2004: 507-509., 524-527.). A potyautas tehát nem dolgozik a célért, nem vállal 
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 John D. Clark Worlds Apart című könyvében eredetileg 3I-ről beszél, melyben a harmadik elem az Ideology. 

Egy társadalmi mozgalom esetében viszont nem beszélhetünk egységes ideológiáról, csupán ötletről és érdekről. 



kockázatot, de a haszonból ugyanúgy kiveszi a részét, mint az, aki igen. A jelenség feloldása lehet, 

hogyha az egyéneket érdekeltté teszik a részvételben, ez azonban nem mindig magától értetődő. A 

potyautasok mellett nagyobb számban találhatók meg az úgynevezett fizető utasok, akik személyes 

meggyőződésből, a csoportérdekért, vagy más okból tesznek a közösség sikeréért. 

 

3. Milyen költségekkel jár a csoporthoz való csatlakozás? 

 

Ahogy a személyes haszonnál, úgy itt sem csupán anyagi természetű tényezőkkel kell számolni. Egy 

egyesület, vagy társadalmi mozgalom részeseként leggyakrabban nem anyagi ráfordítást igényel a 

tagság. Költségként említhető előbbinél a kötelező közgyűlésre járás, a csatlakozási procedúra, míg 

utóbbinál akár a napokig tartó demonstráció. Egy nagyobb méretű, országos, vagy globális 

kezdeményezés esetében jelentős költséget jelent a kapcsolattartásra, illetve az utazásra fordított 

idő, pénz és energia. Az internet megjelenésével utóbbi két tényező jelentősen csökkenthető, ami a 

megváltozott viszonyok közepette –egyre nehezebb az embereket valódi cselekvésre ösztönözni, de 

egy kattintással szívesen állást foglalnak – sokak számára teszi lehetővé egy mozgalom támogatását.  

A társadalmi mozgalmak fő erejét a tömeg adja. Ezeket az embereket valamilyen módon el kell érni, 

meg kell szólítani őket, a későbbiekben pedig kapcsolatot kell tartani velük. A kezdeményezések az 

egészen kisméretűtől kontinenseken átnyúlóig nőhetnek, ami különböző kommunikációs csatornákat 

követel meg, illetve a technikai újdonságok használatát. A taxisblokádban résztvevők az akkoriban 

fejlettnek számító CB rádiójuknak köszönhetően voltak képesek egymással kommunikálni1986, az 

árvízkárosultak javára az augusztus 20-i tűzijátékról lemondók csoportja pedig az internetnek 

köszönhetően vált ilyen méretűvé. Hogyha utóbbit szóban, vagy csupán rádión keresztül kívánták 

volna megszervezni, alighanem sikertelenül járnak. A taxisok országos méretű akciója sem lett volna 

ugyanakkor megvalósítható a technikai eszközök nélkül, csupán „face to face”1987 kommunikációval. 

Ahogy írtam, csupán néhány fős és világméretű társadalmi mozgalomra is van példa. A 

kommunikációs eszközök fejlődése tette lehetővé ilyen méretű kezdeményezések megszervezését, 

koordinálását. Érdemes hát kitérni néhány gondolat erejéig a megváltozott viszonyokra. 

 

IV. „Gondolkodj lokálisan és globálisan, és cselekedj lokálisan és globálisan”1988 

 

A globalizált világ kialakulásával és a kommunikációs technológiák fejlődésével eltűntek a távolságok, 

a határok egyre kisebb szerepet játszanak, egyre több a határokon átnyúló vállalkozás, és mindenki 
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 A szemtől szembe kommunikáció a felek közvetlen kommunikációjára utal. 
1988

 Eredetileg: “Think locally and globally, and act locally and globally!” 



rájött arra is, hogy a problémák nem állnak meg az ország szélén. A korábbi, helyi, esetleg országos 

ügyek mellett megjelentek az egész világot érintő kérdések is. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 

megszűntek volna a helyi, kisebb méretű társadalmi mozgalmak. A kitágult világ csupán egy új 

kihívás, amire az új kommunikációs technológiák adják meg a választ: „A globalizált világ természete 

adja a szükségletet, a modern kommunikációs eszközök pedig a lehetőséget.”1989(Clark, 2003: 96-

100.).  

A társadalmi mozgalmak nem válhatnak sikeressé a média segítsége nélkül. Minden 

megmozdulás alapvető feladata és érdeke, hogy foglalkozzanak vele a híradások, cikkezzenek róla az 

újságok és a főbb internetes lapok. Így újabb támogatókat szerezhetnek, illetve a közvélemény 

erejénél fogva ügyük nagyobb eséllyel talál meghallgatásra a döntéshozók részéről is. Kiváló 

példaként szolgálhat a média aktív használatára a mexikói zapatista mozgalom. Az 1994-ben Dél-

Mexikóban az ország ellen fellázadt őslakosok különböző önkormányzatokat hoztak létre Chiapasban, 

melyek a mexikói államon kívül léteztek. A Zapatista Nemzeti Felszabadító Seregnek1990 (EZLN) 

katonai ereje meg sem közelítette Mexikóét, így fő fegyveréül a médiát és azon keresztül a 

közvélemény megnyerését választotta (Russel, 2005.). Az EZLN a kezdetektől fogva a Mexikóval és a 

világgal való kommunikációra helyezte a hangsúlyt. A felkelők a technikai eszközöket – beleértve a 

mobiltelefonokat és az internetet – használták, hogy elérjék a világ szolidaritását és a nemzetközi 

szimpátiát. Érdekesség, hogy a Rage Against The Machine zenekar közismert volt a zapatisták 

támogatásáról, koncertjeik közben gyakran tájékoztatták a közönséget az EZLN helyzetéről. A 

mozgalom szóvivője, Marcos a kezdetekben gyakran írt mexikói és nemzetközi lapokba is, további 

nyilvánosságot generálva (Duterme, 2004:1-5). 

Utóbbi példán megfigyelhető, hogy változás történt a médiafogyasztási, hírgyártási, közvetítési 

viszonyokban is. A technológia nyújtotta lehetőségekkel élve ma bárkiből médium lehet (Gillmor, 

2006:1-43.). Ezt az új jelenséget Dan Gillmore We the media, vagyis Mi, a média című könyvében 

tárgyalja. 

 

V. „Ha nem tetszenek a hírek, menj és készíts magadnak”1991 

 

Az internet megjelenésével tehát jelentősen módosul az emberek hírfogyasztási szokásairól és a 

média hagyományos működéséről, kialakult kép. A világháló megjelenésével mindenkinek lehetősége 

nyílik rá, hogy egyszerű hírfogyasztóból tudatosan tájékozódó állampolgár legyen. A technológia 

esélyt ad arra, hogy több forrásból értesüljenek, a híreket maguknak szűrjék és jobban informáltak 
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 Eredetileg: Ejército Zapatista de Liberación Nacional, angolul: Zapatista Army of National Liberation 
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 Eredetileg: „If you don't like the news... go out and make some of your own” (Wes Nisker) 



legyenek1992. Összefüggésben áll ez a részben már megemlítésre került életmód változással is. A 

felgyorsult mindennapokban egyre kevesebben tehetik meg, hogy egész híradásokat nézzenek meg, 

vagy újságokat olvassanak végig. Ehhez kapcsolódóan megjelentek félelmek is: az internet 

„információtengerében nem tud eligazodni az ember, belefullad.” Ahogy azonban korábban sem 

olvasott el senki sem minden újságot és nézte meg kivétel nélkül a híradásokat, úgy a világhálón sem 

cél ez (Pintér,2001: 1-6.). Nem csupán a fogyasztási szokásokban állt be változás, de a web2.0 

megjelenésével az előállítás folyamatában is. Az interaktív internetes lehetőségeknek köszönhetően 

bárki médiává válhat. A kezdetben csupán olvasható világhálónál egyre több esetben jelent meg a 

szerkesztés lehetősége. Így például a hírekhez tartozó hozzászólás opciója, a különböző blogok, illetve 

Wikik feltűnése. Mára mindenkinek lehetősége nyílik rá, hogy blogot, hírportált indítson, és ő maga 

vegye kezébe a közvetítést, ahogy azt egy fejezettel fentebb, a zapatisták mozgalmánál is tárgyalta a 

dolgozat. Hogy egy blog milyen mértékben válik népszerűvé és mérvadóvá, az már csak a szerkesztőn 

múlik. Néhány webnalpónak mára nagyobb a látogatottsága, mint egy közepes napilapnak, vagy 

városi televíziónak. Gyakori eset, hogy a hagyományos szerepek felcserélődnek: az egyes hírportálok, 

televíziós csatornák figyelik az adott oldalakat és reagálnak rájuk, esetleg átveszik a cikkeiket, és nem 

fordítva, ahogy az korábban volt. A technika fejlődésével egyre elterjedtebbé kezd válni, hogy nem 

pusztán szöveget, de képet, videót, esetleg hangot tesznek közzé az interneten, míg a webnaplók és 

írott tartalmak fokozatosan teret vesztenek majd (Pintér, 2008:13-15.). 

 

VI. Összehasonlítás 

 

1. Környezet 

 

Az összehasonlítás előtt néhány gondolat erejéig érdemesnek tartom az 1990-ben jellemző taxis 

társadalomról és cégekről, illetve a Facebookról és annak működéséről írni. 

Egészen 1982-ig két állami taxi társaság működött, a Főtaxi és a Volántaxi. Január 1-én 

indultak útjára a magántaxik, kezükben a kisipari engedéllyel.1993 Az év végére a kivált taxisok 

társaságokba tömörültek és még az esztendővégén megalakult – saját autó nélkül, csupán 

fuvarszervező irodaként – a Buda Taxi és a City Taxi. Ezek után sorra jöttek létre a magán taxi 

társaságok. A rivalizálás ettől kezdve általánossá vált, főként a taxisblokád kiindulópontjául szolgáló 

Budapesten. A válság éveire a sofőrök száma irreálisan magasra nőtt a fővárosban, ráadásul a 
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 25 éves a magán taxizás – Magán taxis történelem: 

http://www.faraotaxi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=47:25-eves-a-magantaxizas-magan-

taxis-toertenelem&catid=37:taxis-toertenelem&Itemid=2 
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fizetőképes kereslet is csökkent ezzel egyidőben. Tovább növelte a túlkínálatot a munkaközvetítők 

tevékenysége is, azok ugyanis a munkát keresők számára a taxizást ajánlották. Az 1990-es 

üzemanyagár-emelés jelezte a korábbi jó kereseti lehetőség a múlté.1994 A fuvarozók számának 

ésszerűsítésére, az engedélyek kiadásának nehezítésére és taxis érdekvédelmi szervezetek 

felállítására van szükség (Szabó, 1993: 123-124.). 1992-ben született meg a Taxis- és a Taxióra 

rendelet, a szakmába való bekerülés szigorításra. 

A pusztán néhány évvel ezelőtt indult közösségi hálózat egy kis egyetemi weblapból nőtte ki 

magát mára az internet leglátogatottabb oldalává. Az alapítók ötlete egy olyan virtuális tér 

létrehozása volt, ahol bárki felveheti a kapcsolatot barátaival, megoszthatja az élményeit az 

ismerőseivel, rég nem látott iskolai osztálytársakra lelhet rá. Ehhez az egyszerű elképzeléshez mára 

500 millióan csatlakoztak a világ minden tájáról 1995 . A magyar felhasználók száma egy 

2010.szeptemberi jelentés szerint közel kétmillióra tehető.1996 Ez azt jelenti, hogy tíz magyarból 

kettőt találhatunk meg a közösségi hálón, ami körülbelül – hogyha csak az internetezőket nézzük – tíz 

emberből ötöt jelent. Mostanra azonban nem pusztán egy olyan helyként szolgál a Facebook, ahol 

barátainkkal találkozhatunk, de megismerkedhetünk azonos érdeklődésű, politikai nézetű, vallású 

emberekkel is. Megszámlálhatatlanul sok csoportot hoztak létre a közösségi háló elindulása óta, ahol 

az összetartó erő lehet a közös hobbi, de akár Barack Obama amerikai elnök is. Felfedezte magának a 

civil társadalom is a Facebookban rejlő lehetőségeket, így mostanra a legfontosabb nemzetközi 

szervezetek szinte kivétel nélkül megtalálhatóak az oldalon (Kiss-Boda, 2005: 144-158.). A politika 

világa mintha késve érezte volna meg a kommunikáció ezen új formájának fontosságát, de mára úgy 

találhatjuk, nincs választási kampány a közösségi háló nélkül. Egyre gyakoribb, hogy politikusokkal és 

politikai pártokkal is összetalálkozik az internetező, akik épp aktuális terveikről, javaslataikról 

értekeznek, vagy akár ugyanúgy csevegnek, mint egy átlagos felhasználó. A Facebook igazi erejét 

azonban az adja, hogy nem pusztán a szervezett formációk világát jelenti mostanra az oldal. Egy jó 

ötlettel bárki a támogatók tömegét nyerheti meg egy ügy eléréséért, ahogy azt a „Mondjunk le az 

aug. 20-i tűzijáték élményéről az árvízkárosultak javára” alapítói is tették. A csoport megmutatta, 

hogy a politikai döntéshozóknak számolni kell az internetes szerveződésekkel is, ami a jövőben 

várhatóan még jellemzőbbé válik. 

A taxisblokádot megelőző viszonyok és a Facebook alapvető jellemzőinek körüljárása után a 

dolgozat két konkrét eseményen keresztül elemzi a hagyományos és internetes megmozdulások 

közötti hasonlóságokat, illetve különbségeket. Az 1990-ben történt taxisblokád kiváló példa lehet az 
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 A Facebook statisztikájára hivatkozva. Elérhetőség: http://www.facebook.com/press/info.php?statistics 
1996
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előbbire. Az üzemanyag árának bejelentésére spontán módon kialakuló, mégis a szervezettség magas 

fokán álló, precízen működő tiltakozás a társadalmi mozgalmakra jellemző minden jegyet magán 

hordoz. A közösségi hálók mozgalmi erejét és a téma megvizsgálásának aktualitását egy szomorú 

esemény miatt létrejövő csoport adja. A 2010-es tavaszi árvíz több települést öntött el, a károk 

felbecsülhetetlenek voltak. A károsultak megsegítésére alakult „Mondjunk le az aug. 20-i tűzijáték 

élményéről az árvízkárosultak javára!!!” Facebook oldal Magyarország eddigi legnagyobbra nőtt 

közösségi hálózati csoportja. Ez szintén alkalmas lehet arra, hogy az internetes szerveződésekben 

rejlő potenciált vizsgálja a tanulmány a kialakulásának, működésének, utóéletének tekintetében. 

 

2. Egységben az erő 

 

A bevezető részben néhány gondolat erejéig foglalkoztam már a társadalmi mozgalmak alapjaival. A 

közös cél, a kollektív tudat az, ami az embereket együttes cselekvésre sarkallja. A benzinárak 

drasztikus emelése, illetve az árvízkárosultak megsegítése elegendő mobilizációt jelentett ahhoz, 

hogy mind a két esetben számtalan szimpatizáns és támogató csatlakozzon a közös ügyhöz. Ennek 

eléréséhez kellett az utat kiválasztani, ami a város, majd az ország főbb csomópontjainak elzárása, 

illetve egy online kezdeményezés lett. Jellemző a társadalmi mozgalmakra, hogy a kitűzött terv, az 

érdekek módosulnak a megvalósulás során. Így történt ez a két példa esetében is. A taxisok az emelés 

teljes visszavonását követelték a kormánytól, ami időközben kiegészült a büntetlenség kívánalmával. 

A döntéshozók és a tiltakozók kompromisszumának eredményeként viszont egy kisebb mértékű 

árcsökkenés, valamint a Parlament által megszavazott közkegyelem került elfogadásra. A Facebook 

csoport esetében is többször módosult a kitűzött cél. A szervezők kezdetekben csupán Budapesten 

szerették volna elérni a tűzijáték elhagyását, később azonban országos méretűvé vált a mozgalom. 

 

3. Hinni a sikerben 

 

Minden társadalmi mozgalomhoz elengedhetetlen a sikerben való hit, a tagok meggyőződése arról, 

hogy elérik, amiért küzdenek (Szabó, 1993.). Le kell szögezni, hogy a bizalom ezekben a 

megmozdulásokban már önmagában fél sikert jelent. Nos, ami a taxisokat illeti, jobban nem is 

hihettek volna a „győzelemben”. Két főpróbát is tartottak a nagy akciójuk előtt (Sík, 1993:2-3.). Egy 

szovjet katona meggyilkolt egy szolgálatban levő taxist, aminek pontos körülményeiről hallgattak. A 

taxisok az ügy teljes nyilvánosságra hozatalát követelték, más esetben a temetés idejére az összes 

autó leállt volna, hogy társukat gyászolják. Erejük igazi próbája ezután következett. Egy taxis 

megütött egy rendőrt, mire az börtönbe vitette az illetőt. Hamarosan sofőrök egy csoportja jelent 

meg a kapitányságon, a bebörtönzöttet pedig a nyomás hatására szabadon engedte a rendőrség. 



Mind a két eset a taxisok győzelmével zárult, ami elegendő önbizalmat adott nekik a taxisblokád 

megvalósításához. Az első igazi különbség itt rajzolódik ki a két példa között. A Mondjunk le az aug. 

20-i tűzijáték élményéről az árvízkárosultak javára!!! csoport merőben új eszközt használt, csupán 

online módon szervezte magát. Korábban senkinek sem sikerült ekkora támogató bázist építenie 

közösségi hálózaton, ami kockázatossá tette a vállalkozást. Nem volt még olyan akár külföldi, akár 

hazai kezdeményezés a Facebookon, amely hatással tudott volna lenni a döntéshozatalra. A csoport 

adminisztrátora is arról számolt be interjúnk során, hogy ekkora szimpátiára sosem gondolt volna. 

Mind a mai napig sikertörténetként tarthatjuk számon ennek működését, amit egyelőre nem volt 

képes megismételni egyetlen megmozdulás sem. Az újonnan létrejövő kezdeményezések mind erre 

támaszkodnak, így például az erzsébetvárosi csendrendelet miatt, vagy a felsőoktatási törvény 

módosítása okán indult csoportokat. 

 

4. Bizalom 

 

A taxisblokád ideje alatt a Magyar Televízió riportere megkérdezett egy autójában ülő, tiltakozó 

sofőrt, mitől olyan biztos benne, hogy a város többi pontján is ugyanezt teszik a taxisok és nem 

oldották már fel a blokádot. A válasz egyszerűen az volt, hogy „megbízom bennük.”1997 A társadalmi 

mozgalmak sikerének szintén elengedhetetlen feltétele az egymás iránti bizalom megléte. A 

taxisokról sokszor nagyon lesújtó a társadalom véleménye, egy dolog azonban elvitathatatlan: a 

taxisszolidaritás megléte. Egy olyan szubkultúráról beszélnek a szociológusok, ami bár laza hálózat 

képét mutatja, bajban megmutatkozik az összetartó ereje (Sík, 1993:1-2.). Ennek a hálózati 

szolidaritásnak köszönhetően jutott el annyi emberhez a taxisblokád ötletének híre, illetve emiatt 

csatlakoztak hozzá olyan nagy számban. A Facebook kezdeményezést illetően viszont nehezebben 

lehet beszélni személyes kapcsolatokról, szolidaritásról 280 000 embernél. Nagyrészük nem ismeri a 

másikat, sosem látták egymást, csupán alapvető adatokat tudnak a többiekről, ami gyakran nem is 

fedi a valóságot. Ehhez társul még az egyébként is bizalomhiányos magyar társadalom (Tóth, 2009.). 

Egy 2009-ben készült felmérés alapján átlagosan Magyarországon száz emberből ötvenben bízunk 

meg, jogos lehet hát a kérdés1998: hogyan bízzanak meg egymásban teljesen idegen emberek? Miként 

legyenek arról meggyőződve, hogy más tagok is őszinte szándékkal csatlakoznak a 

kezdeményezéshez, illetve hogy a csoport kezelője nem saját céljára akarja később felhasználni azt az 

óriási adathalmazt, illetve tagságot? Nem nehéz belátni, hogy mekkora értéke van egy ennyi 

emberből álló adatbázisnak. Egyetlen reklám mindenkihez elér, a tagság adataival pedig az 
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adminisztrátor bármikor visszaélhetne. Érdemes egy rövid időre elkanyarodni és megvizsgálni David 

Wills és Stuart Reeves tanulmányát, akik szintén a kinyerhető adatokban rejlő lehetőségekkel 

foglalkoznak. Elegendő elképzelni, hogy egy új, bio étel házhozszállítással foglalkozó cég szeretne 

minél több lehetséges vásárlóhoz eljutni. A marketingeseik igen leleményes emberek, létrehoznak 

hát egy csoportot, amely az egészséges életmód hirdetését tűzi ki maga elé célul. Mindenki, aki 

ehhez csatlakozik, gyakorlatilag potenciális ügyfelük lehet. A névsorukat innentől kezdve pedig nem 

különösebben nehéz dolog elkészíteni, esetleg üzenetekkel, és kommentekkel burkoltan reklámozni a 

céget. Ugyanezt azonban politikai pártok is megtehetik, vagyis a Facebook akár politikai fegyverré 

válhat1999 (Wills-Reeves, 2009.). Hogyha csak erről az oldalról vizsgálnánk a kérdést, nem sok jövőt 

jósolhatnánk az internetes szerveződéseknek. A Facebook és a többi közösségi hálózat működési 

rendszere viszont valamelyest enyhíti ezt a bizalmatlanságot. A különböző eseményekről, 

csoportokról csupán az ismerőseink által küldött meghívóból értesülhetünk. Az információ tehát már 

ellenőrzött forrásból származik, nagyobb az esély, hogy egy olyan kezdeményezéshez csatlakozunk, 

amihez barátaink is. 

Visszatérve ahhoz a problémához, hogy az emberek egymásról a néven, illetve néhány alapvető 

adaton kívül – amelyek nem is minden esetben valósak – mást nem tudnak, előnyként is felfogható. 

Azzal, hogy egy demonstráción részt vesz valaki, vállalja, hogy kamerák rögzítsék, így később 

letagadni sem tudja, hogy részese volt egy társadalmi mozgalomnak. A taxisblokádban részt vevő 

taxisok számoltak ezzel, de bizonyosan voltak olyanok, akik bár támogatták volna a megmozdulást, a 

félelem miatt távol maradtak. Ezzel szemben a Facebook, de maga az internet is viszonylagos 

anonimitást nyújt, ami sok embert sarkall arra, hogy beleszóljon az őt érintő, foglalkoztató 

kérdésekbe. Itt kell megjegyezni, hogy a névtelenség ellenére is vannak olyan nézetek, melyek az 

internetben a magánélet, magánszféra végét látják. Az orwellieknek nevezett technofóbok az 

internetben - George Orwell 1984. című könyve után – a totális megfigyelést, személyi jogok tiprását 

vélik felfedezni (Pintér, 2001:4-6.). Erről a kérdésről értekezik a Kiss-Boda szerzőpáros is Politika az 

interneten című könyvében. A hozzáférés alapján bármikor kideríthető, milyen szavakra, oldalakra 

keresett rá valaki, merre szörfölt a világhálón, a megfigyelők pedig a profiljához jól használható 

adatbázist tudnak csatolni (Kiss-Boda, 2005:12-16.). Hogy ezek a vizionált titkosszolgálatok mennyire 

kísérik figyelemmel internetes tevékenységünket, megoszlanak a vélemények. Azzal a közismert 

mondással azonban szinte mindenki egyetért, miszerint „ami egyszer az internetre felkerült, onnantól 

kezdve letörölhetetlenné válik.”  

 

5. Költségek, aktivitás 
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Wills és Stuart Reeves vállalkozott. 



 

Ahogy azt korábban írtam, a költség kifejezés alatt nem pusztán anyagi, de időbeli, egészségügyi, 

egyéb ráfordítást értek. Azzal, hogy egy társadalmi mozgalomhoz csatlakozunk, kötelezettségeket is 

magunkra vállalunk. A taxisblokád résztvevőinek fel kellett áldozniuk munka- és szabadidejüket a 

vállalkozás érdekében. Már önmagában ez is nagy ráfordítást jelent, amihez hozzáadódik még a 

rendőrség rohamosztagának bevetésétől való félelem, illetve, mivel törvénytelen volt az akció, a 

büntetéstől is joggal tartottak a résztvevők. Nem kis ár ez, a legtöbben nem lennének hajlandóak 

ennyit áldozni egy ügy érdekében. A hagyományos társadalmi mozgalmakról elmondható, hogy nagy 

költséggel járnak, emiatt népes azok csoportja, akik bár egyetértenek a kezdeményezéssel, mégsem 

csatlakoznak. Különösen igaz ez abban az esetben, ha nem helyi kezdeményezésről van szó, de 

városokat, országokat átívelő, vagy akár globális megmozdulásról. Az eddig tárgyalt ráfordítások 

mellett a résztvevőknek ezen esetekben számolniuk kell a kapcsolattartásra, utazásra áldozott idővel, 

illetve pénzzel egyaránt. Márpedig Fisher szubkultúrális elmélete szerint a hagyományos, területi 

alapon szerveződött közösségek helyét a modern, érdekek és értékek mentén létrejövő kommunák 

és hálózatok váltják fel, melyek a születésüket és megerősödésüket a technológiának köszönhetik. Az 

internet nyújtotta lehetőségekkel lehetővé válik államokon, kontinenseken átnyúló 

kezdeményezéseket indítani, melyre még a mobilizáció, kapcsolattartás című alfejezetben visszatér a 

dolgozat (Bartha, 2002: 68.). 

Szintén a költségeket csökkenti, hogy gyakorlatilag kockázat nélkül, a számítógép előtt ülve, 

egy kattintással közösségek részeseivé válhatunk, anélkül, hogy bármit is kockáztatnunk kellene 

(Nagy, 2010:7-10.). Ki kell viszont térni az ebből adódó negatívumokra is. Amennyire könnyű 

csatlakozni egy csoporthoz, ugyanolyan egyszerű a kiszállás is. Szintén csupán egy mozdulatba kerül a 

támogatás visszavonása. A kutatásom során megkérdezettek mindegyike ezt emelte ki az egyik 

legnagyobb problémaként. Nem sokkal jobb a helyzet, hogyha valaki (bár tagja a csoportnak) 

passzívan viselkedik. Emiatt szinte lehetetlen megbecsülni a tényleges támogatók számát. A jellemző 

az, hogy az emberek aktivitása a csatlakozásig, illetve a friss közlemények elolvasásáig terjed, 

hozzászólást, esetleg további reklámot nem generálnak. A tanulmány által tárgyalt Mondjunk le az 

aug. 20-i tűzijáték élményéről az árvízkárosultak javára csoport jól mutatja a jelenséget. Bár a mai 

napig (2010.november 10.) mintegy 270 000 tagot számlál, tényleges aktivitás utoljára augusztus 19-

én történt az oldalon. A statisztikák szerint néhány tucat látogató kattint rá egy nap, gyakorlatilag 

tehát már nem működik. A jelenségre a későbbiekben még ki fogok térni. 

 

6. Társadalmi támogatás 

 



Eddig még nem esett szó, csupán a taxisblokád támogatóiról. A teljességhez azonban hozzátartozik, 

hogy a résztvevőknek ellenzőkkel is számolniuk kellett. Többen úgy tartották, hogy a megmozdulás a 

régi rendszer utolsó próbálkozása, esetleg más politikai erő kezdeményezése. Voltak azonban – náluk 

nagyobb számban – akik a felfordulás miatt ítélték el a tiltakozókat. Így például akik nem jutottak el 

oda, ahova indultak volna, nem kaptak kenyeret a boltban, egyéb okok miatt. Mivel a demonstráció 

egy hosszú hétvégére esett, az emberek türelmesebbek és nyugodtabbak voltak a szokásosnál, ahogy 

látjuk, a taxisoknak így is számolniuk kellett az ellentüntetőkkel. A társadalmi mozgalmak jellegüknél 

fogva – tudniillik minél nagyobb figyelem elnyerése érdekében drasztikus eszközökhöz való 

folyamodás – mindig kiváltották és a jövőben is ki fogják váltani egyes emberek ellenszenvét. Ennek 

feloldását láthatjuk az internetes aktivizmusban. Senkinek a munkába jutását, vasárnapi sziesztáját 

nem zavarja meg egy, csupán a virtuális világban működő társadalmi mozgalom. A két mozgalom 

kapcsán készített közvélemény-kutatások is ezt támasztják alá. A Magyar Közvélemény Kutató Intézet 

taxisblokádról készített felmérése szerint a megkérdezettek 55%-a egyértelműen támogatta a 

blokádot, ugyanakkor 34%-uk valamilyen módon, de negatív véleménnyel volt az akcióról2000. Ezzel 

szemben a Facebook kezdeményezésről sokkal pozitívabban nyilatkoztak a válaszadók. A teljes 

népesség 87%-a egyetértett vele, míg csupán 12%-uk tartotta azt helytelennek.2001 (Medián, 2010.) 

Természetesen nem állítom, hogy egy internetes mozgalmat a teljes társadalom támogatni fog, 

csupán azt, hogy azok virtuális volta miatt kevesebb kihatással lesz az emberek életére, mivel a 

mindennapi létüket nem nehezítik, változtatják meg. Az interneten számos blog bejegyzés és fórum 

hozzászólás született a tűzijátékról lemondani hajlandók csoportja ellen, de ahogy a kezdeményezés, 

úgy ezek is megmaradtak az online térben. 

A lélektani tényezők megtárgyalása után a technikai kérdések felé indul el a dolgozat. A 

következőkben a mobilizációs lehetőségek és a kommunikáció fenntartása, a médiával való 

kapcsolattartás, illetve a zsarolási potenciál szempontjából vetem össze a taxisblokádot, illetve a 

tűzijátékos csoportot, vagyis a hagyományos és online módszereket. 

 

7. Mobilizáció, kapcsolattartás 

 

A bizalom kérdéskörénél szóba került már a taxisok szubkultúrája, szolidaritása, illetve a számtalan 

személyes kapcsolat. Az azonban nyilvánvaló, hogy mindezek nem lettek volna elegendők egy 

országos méretű, jól szervezett blokád megvalósításához és levezényléséhez. A tüntetők kihasználták 

a technika adta lehetőséget is, a CB rádiót (Sík, 1993.). Ez a hálózat tette lehetővé, hogy a taxisok 
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hírül adják a tervet, felhívást intézzenek kollégáikhoz. Ennek köszönhetően lett ilyen méretű és 

hatású a blokád. Nem csupán a demonstráció kezdetekor, de a három nap alatt végig ez jelentette a 

legfontosabb összeköttetést a résztvevők között. Használatával a taxisok folyamatos kapcsolatban 

lehettek egymással, egyenes adásban tájékoztathatták egymást a legfrissebb hírekről, történésekről. 

A CB rádió alkalmazása nélkül aligha vált volna ilyen méretűvé és ennyire szervezetté az akció. 

Ugyanakkor a korában csúcstechnológiának számító eszköznek is megvoltak a maga korlátai. A CB 

rádió csupán meghatározott hatótávolságon belül működött, országos hálózat kialakítása tehát nem 

volt lehetséges. Hogyha ez megvalósítható is lett volna, újabb nehézségként merült volna fel a több 

ezer taxis egyidejű kommunikációja, annak megállapítása, éppen ki szól a vonalba. 

Az internetnek köszönhetően azonban a korábban a távolságból adódó nehézségek 

gyakorlatilag megszűntek. Az eddig tárgyalt Facebook csoport a kommunikációs technológiának 

köszönhetően vált ilyen méretűvé, melyhez a világ több országából is csatlakoztak támogatók 

(Mikecz, 2007: 72-79.). A csoport alapítója, Dóczi Tóth Eszter is a közösségi média erejéről beszélt a 

Népszabadságnak adott interjúban:2002 „Abban bízom, hogy a közösségi média segítségével nyomást 

lehet gyakorolni a döntéshozókra. Legidősebb (informatikus) fiam szokta mondani, olyan korban 

élünk, amikor a technika össze tudja kötni az embereket egy-egy cél érdekében. Ami a lényeg: a 

teljesen átlagos embereket is.” Csupán a Facebook segítségével 24 óra alatt 58685-an csatlakoztak a 

kezdeményezéshez.2003 A közösségi hálózat lehetővé tette nem pusztán az ötlet terjedését, de a 

folyamatos kommunikációt a tagok között, akik a világ több pontjáról társultak. Ahogy az fentebb 

kifejtésre került, a tagok legtöbbje a csatlakozás után nem végzett további aktivitást, de a 

szimpatizánsok jelentős része nem állt meg a klikkelésnél, saját ismerőseit is meghívta, 

hozzászólásokat generált, a médiában megjelent híreket osztotta meg a többiekkel. Mernyó Ferenc 

az interjúnk során arról számolt be, hogy a tagok aktivitása akkora volt, ami már szinte 

kezelhetetlenné tette a csoportot, így az üzenőfali bejegyzéseket kénytelen volt leállítani. A 

problémára felhívta figyelmemet a kérdéseimre szintén válaszoló Sid Das, a Föld Órája digitális és 

mobil menedzsere is. A jelenség tehát ahhoz hasonlítható, amelyről néhány sorral fentebb szó volt a 

CB rádió esetében. Az üzenetek egy bizonyos mennyiség után követhetetlenné, azonosíthatatlanná 

váltak. Hogyha tehát ideálisabb tereppé szeretne válni a Facebook a közösségi szerveződésekre, 

akkor ez irányban mindenképp szükséges a változás. 

A folyamatos kapcsolattartásnál még ki kell térni egy viszonylag új jelenségre. Az új 

generációs mobiltelefonok képesek bármikor, bárhol az internethez csatlakozni. Mára – a megfelelő 
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eszközzel – a nap 24 órájában online lehet valaki. A Facebook új szlogenében is ezt hirdeti: „Heading 

out? Stay connected!”2004 vagyis Elindulsz? Maradj kapcsolatban! A mobilitás még nagyobb teret ad a 

szervezéseknek, mivel azonnali válasz és reakció érkezhet rájuk. Elegendő egy olyan társadalmi 

mozgalomra gondolni, amely online módon szervezi magát, de a fizikai világban hajtja végre az 

akcióját. 2001-ben az úgynevezett People Power II., Emberek Hatalma II. néven a 

történelemkönyvekbe bevonult megmozdulás is hasonló módon működött. Manilán az emberek 

pusztán mobiltelefonjaikon keresztül továbbítottak egy demonstráción való részvételre buzdító 

üzeneteket, az eredmény pedig egy hatalmas tüntetés lett, illetve Estrada elnök uralmának 

megdöntése (Rheingold, 2002.). Egy hasonló demonstráció ma még egyszerűbben megszervezhető a 

közösségi háló és a mobilkészülékek összekapcsolása által. 

 

8. Médiaérdeklődés 

 

A társadalmi mozgalmak alapvető érdeke a médiába bekerülni. Ez adhat ugyanis nagyobb figyelmet, 

ezáltal juthat el még több emberhez az ötlet, illetve gyakran az illetékesek is ennek közvetítésével 

értesülnek a megmozdulásról és annak célkitűzéseiről. Az 1990-es taxisblokád a média vezető hírévé 

vált, a televízió, a rádió, illetve az újságok is első helyen foglalkoztak vele. A napilapok közül 

kezdetben a Magyar Nemzet, Magyar Hírlap és a Népszabadság teljes megértéssel fordultak a 

tiltakozás felé, a Magyar Nemzet a blokádot követő hétfői napon azonban már nem pusztán a 

kormány, de a taxisok felelősségét is boncolgatta cikkeiben. A televízió is beszámolt a kialakult 

helyzetről, ahol a riporter mindkét oldalt megkérdezte. Átfogó képet próbált adni tehát a helyzetről 

és az okokról a közvetítés. A képek megerősítették a taxisokat a tiltakozás sikeréről és erejéről, a 

politikusokat pedig tárgyalásra ösztönözték a látottak. A képernyő előtt ülők, újságot olvasók és 

rádiót hallgatók pedig értesülhettek arról, mi történik az országban. Fontos megemlíteni, hogy a 

demonstrálók a médián keresztül értesültek arról, hogy semmilyen esetben nem vetik be ellenük a 

felsorakozott különleges egységeket, vagy a katonaságot ellenük, ami további ösztönzést jelentett 

számukra. A tűzijátékos csoport szintén hamar a média témájává vált. Már az első nap több cikk 

jelent meg a csatlakozók száma miatt.2005 A televízióban történő bemutatás után a népszerűsége jól 

megfigyelhetően még gyorsabb ütemben kezdett nőni, a vezető internetes és nyomtatott sajtó is 

többször beszámolt az ügyről.2006 Jól megfigyelhető a széles közvéleményhez való eljutás a Medián 

által végzett felmérésen. Bár a Facebookon ahogy fentebb írtam, mintegy 2 millió magyar felhasználó 

található, a közvélemény-kutatás adatai azt mutatták, az internetet nem használó, szélesebb lakosság 
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is értesült a kezdeményezésről. A „Hallott arról, hogy egy internetes közösségi portálon mozgalom 

indult, hogy mondjanak le az augusztus 20-ai tűzijáték élményéről az árvízkárosultak javára?” 

kérdésre a válaszadók 84%-a igennel felelt, míg azok aránya, akik nem hallottak a mozgalomról, 

csupán 14%-ot tett ki.2007 Nem pusztán a hivatásos médiumok tudósítottak azonban a helyzetről. A 

csoport adminisztrátorai folyamatosan tájékoztatták a nagyobb televíziókat, internetes lapokat, 

illetve a politikai döntéshozókat is a kezdeményezés fejleményeiről. Emellett megszámlálhatatlan 

blog bejegyzés, twitter hozzászólás és fórum foglalkozott a csoporttal, ami szintén még nagyobb 

publicitást generált. 

 

9. Zsarolási potenciál 

 

Hatalmas különbség mutatkozik a hagyományos és online szerveződések esetében a zsarolási 

potenciál tekintetében is. Ahogy az a Társadalmi mozgalmak jellemzői fejezetben leírásra került, a 

hagyományos megmozdulások a média érdeklődésének, illetve a döntéshozók figyelmének felkeltése 

miatt drasztikus eszközökhöz folyamodnak. A taxisblokád következtében előbb Budapest, majd a 

nagyobb városok, így gyakorlatilag egész Magyarország főbb csomópontjai járhatatlanok lettek. A 

lezárások hatalmas károkat okoztak nemcsak az ország gazdaságában, de nemzetközi kapcsolataiban 

is (Országgyűlési Napló, 1990. évi. 46. ülésnap). A kormánynak emiatt minél hamarabb megoldást 

kellett találnia, hogy az élet visszatérhessen a normális viszonyok közé. Mindezt pedig úgy kellett 

elérnie, hogy a közvéleménynek eleget téve, békés úton rendezi a konfliktust. A kormány 

folyamatosan ülésezett, eközben az Érdekegyeztető Tanácsnál igyekezett a helyzetet kezelni. 

Korántsem ennyire nyilvánvaló egy virtuális kezdeményezés esetében zsarolási potenciálról beszélni. 

Mivel a tűzijátékról lemondani vágyok Facebook csoportja mindvégig megmaradt az online térben, 

csupán a közvélemény ereje és a csatlakozók száma adhatott nyomatékot szándékuknak. Ahogy azt 

látni lehet, sem korábban, sem a csoport sikere óta nem tudott Magyarországon – de ismereteim 

szerint Obama kampányának kivételével sehol a világon – hasonló kezdeményezés ekkora eredményt 

elérni. Ez a valódi zsarolási potenciál hiánya miatt lehet így. Változásokra van szükség az 

állampolgárok, az internetes platformok és a döntéshozók oldalán is, hogy az internetes aktivizmus 

hatékony és eredményes lehessen. 

 

VII. Eredmények rövid és hosszú távon 
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A taxisblokád azt mondhatjuk, elérte rövid távú célját. Sikerült támogatókat találnia, együttes erővel 

harcolták ki az üzemanyag árának mérséklését, illetve a Parlament közkegyelmét. Hosszabb távon 

azonban ez a kompromisszum nem lehetett megoldása, csak jótékony elfedője az igazi problémának. 

Budapesten irreálisan magas volt a taxisok száma, a szakma nem bírt ennyi embernek megélhetést 

biztosítani, ezért racionalizálni kellett a számukat. Egy érdekképviselet létrehozása is a hosszú távú 

célok között szerepelt, mely bár erősen korlátozott létszámú és befolyású maradt, elindult a 

megvalósítás útján (Országgyűlési Napló, 1990. évi 46. ülésnap). Hasonló módon a tűzijátékos csoport 

sem magát az okot, csupán az okozatot igyekezett orvosolni. Hatalmas eredménynek számít, hogy 

egy internetes közösség így hasson a politikai döntéshozatalra és ekkora nyomást tudjon helyezni az 

illetékesekre. Közepes távon sikerült elérnie, hogy a kormány egy 3 milliárd forintos újjáépítési alapot 

hozzon létre a helyreállításhoz. A csoportnak továbbá sikerült megállapodást kötnie a Magyar 

Ökomenikus Segélyszervezettel, hogy a szimpatizánsok felajánlásokkal is segíteni tudjanak az 

áldozatokon. Annak ellenére viszont, hogy az idei tűzijátékra szánt összeget a települések 

újjáépítésére és a károsultak megsegítésére fordították, az árvíz akár már jövőre megismétlődhet. A 

hosszú távú cél tehát a folyók szabályozása, a gátak rendbetétele és építése lenne, ennek elérésére 

viszont még nem tett kísérletet társadalmi mozgalom. Hasonló folyamat sem indult el, mint a taxis 

érdekszervezetek esetében, mely szintén az internetre jellemző issue, azaz egy ügyre létrejövő 

kezdeményezések természetéből adódik. Bár interjúnk során a csoport adminisztrátora említette, 

hogy a tervek között szerepelt egy nemzetközi segélykoncert megszervezése is, illetve esetlegesen 

valódi egyesületté tömörülés, mindkettő pusztán elképzelés maradt. Ezekhez ugyanis még nincs 

elegendő ereje egy virtuális kezdeményezésnek. 

 

VIII. Egy ideális társadalmi mozgalom felépítése 

 

Szándékaim szerint a társadalmi mozgalmakról leírt általános jellemzők, illetve az összehasonlítás 

megmutatta a hagyományos és internetes lehetőségek egyes előnyeit, illetve hátrányait. A 

következőkben arra vállalkozom néhány gondolat erejéig, hogy megpróbáljam a pozitív elemekből 

összeállítani a leghatékonyabb kommunikációjú, leginkább sikerre ítélt kezdeményezés alapjait. A 

közös cél megfogalmazása nem lehet pusztán egy ember feladata, azt többek bevonásával kell 

megtenni. A mobilizációhoz, illetve a kapcsolattartáshoz az internetes közösségi oldalak az 

alkalmasabbak a hagyományos, offline módszerekkel szemben. Segítségével rövid idő alatt 

kontinenseken átívelő kapcsolati hálót, támogatói bázist lehet kiépíteni. A további szervezési 

feladatokhoz is ideális terepnek tűnik az online világ, azonban az akció – legyen az bármilyen is – nem 

állhat csupán egy kattintásból. A megmozdulást tehát jelenleg még érdemesebb a valódi világban 

végrehajtani, jóllehet egyre kevesebb ember áldozza idejét, energiáját fáradságos ügyekre. A 



mozgalomnak ugyanakkor szüksége lehet egy képviselőre, aki a monitor mögül felállva képes 

találkozni a média képviselőivel, illetve a döntéshozókkal. Azzal, hogy az internet világán túl egy 

mozgalmat egy valós emberhez lehet rendelni, (nem pusztán az internetre feltöltött képe alapján 

megismerni) sokkal inkább komolyan vehető egy kezdeményezés. Egyelőre azonban a Facebook a 

WWF, a Föld Órája, a Piros Alma, illetve a „Mondjunk le az aug. 20-i tűzijáték élményéről az 

árvízkárosultak javára!!!” csoportok szervezői szerint nem alkalmas komoly társadalmi mozgalom 

kezelésére. Továbbá ahhoz, hogy a leírtak ténylegesen megvalósulhassanak, az emberek 

hozzáállásában is változásoknak kell bekövetkezniük, mely sorok már az összegzéshez és a záró 

gondolatok megtételéhez vezetnek. 

 

IX. Záró gondolatok 

 

Az elemzett két társadalmi mozgalom bár teljesen különböző célból, társadalmi és technikai 

viszonyok között valósult meg, számos közös jellemző található bennük. A társadalmi mozgalmak 

alapvetései az online és offline kezdeményezéseknél is hasonló, csupán a megvalósítás módja eltérő. 

Legfontosabb elemként a változtatás igényét emelem ki. A társadalmi mozgalmak tehát alapjaikban 

még ma is a húsz évvel ezelőttihez hasonlóan működnek, csupán a technikai feltételek változtak. 

Ahhoz viszont, hogy az elkövetkezendő megmozdulások az új kihívásokra megfelelő válaszokat 

tudjanak adni, szükség van az állampolgárok változására is. Az ő részükről az érdekeikért történő 

tudatosabb fellépés, továbbá annak belátása is elengedhetetlen, hogy az internet nem egy óriási 

játszótér többé, hanem egy hely a politikai véleménynyilvánításra, tér a demokrácia formálására. 

Ugyanakkor a döntéshozók oldalán is nélkülözhetetlen a szemléletváltás. Az internetes 

szerveződéseket továbbá nem hagyhatják figyelmen kívül, azokkal komolyan számolniuk kell. Hogyha 

hihetünk a fentebb már leírt tendenciáknak, akkor egyre inkább az internetes megmozdulások 

kerülnek előtérbe. Nem hagyható azonban szó nélkül a Facebook közösségi hálózatot sem. Ami az 

oldalt illeti, egyelőre nem alkalmas valódi társadalmi mozgalmak koordinálásához. Igazi szerepe a 

kezdeményezés terjesztésében, hirdetésében, a mobilizáció során mutatkozik meg. Ezek után viszont 

valódi lehetősége nincs a csatlakozóknak véleményük széles körű kifejtésére, vagy további 

aktivitásra. 

Amennyiben a szükséges változások bekövetkeznek, részben igazzá válhat a dolgozat kezdő 

sora, vagyis az internet valóban egy hely lehet a demokráciánk vezetésére. Érdemes azonban 

elgondolkozni Mansell-When mondatán is: ”Az a feltevés, hogy több internet több demokráciát 

jelent, téves. A tökéletesen behálózott társadalom autokratikus formákat ölthet.” 
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I. Bevezetés 

 

Bár a címből nem derül ki egyértelműen, kutató munkám középpontjában az 1989-es 

rendszerváltásokat követő magyar nemzetpolitikai folyamatok állnak, a határon túli magyarság 

aspektusában, különös tekintettel az Európai Unió intézményére.  

 Célja a vizsgált célcsoportok politikai helyzetképének meghatározása, valamint az ezzel 

kapcsolatos tendenciák feltárása a 21. századot megelőző és az ezred fordulót követő első 

évtizedében. Kormányról-kormányra igyekszem nyomon követni a magyarországi politikai élet 

határon túli magyarsághoz való viszonyulását, az intézményi keretek kiépülését, változását és 

kapcsolatrendszerük fejlődési pályáját, egészen az Európai Uniós csatlakozásig. Ettől a történelmi 

mozzanattól azonban, inkább az Integráció színterére helyezem át a hangsúlyt, mely a kisebbség 

politika újabb dimenzióját teremtette meg. Elengedhetetlennek tartom, tehát ezen intézmény ide 

vonatkozó normatív kereteinek tisztázását, esetünkben releváns álláspontjának vizsgálatát és a 

határon túli európai parlamenti képviselők tevékenységének áttekintését.  Megközelítésem 

elsősorban politológiai, melyben feltárom a politikai érdekképviselettel rendelkező Kárpát-medencei 

magyar közösségek szervezeti struktúra fejlődését. Nagy hangsúly fektetek továbbá – a politikai 

pszichológia tárgykörét is érintve – az adott közösségek különböző kérdésekhez való viszonyulására, 

és a többségi nemzetek társadalom lélektani folyamatainak feltárására. 

 Végezetül a konzekvenciákat levonva, empirikus adatokkal alátámasztva igyekszem 

megcáfolni néhány dogmatikus nézetet, mint amilyen a homogén kisebbségi pártkörnyezet, vagy az 

összefogás eredményességébe vetett hit.  

 



II. Etimológia 

 

Kutató tevékenységem kezdetén fontosnak tartom két a hétköznapi fül számára talán elcsépelten 

hangzó fogalom etimológiai tisztázását, azok eredetének, rokon fogalmainak vizsgálatát.  

Kezdjük talán egyik kulcs fogalmunkkal a „határon túli magyar” kifejezéssel, mely az I. 

világháborút követő területi rendezések során látott napvilágot. A háborúval kapcsolatos történelmi 

események és az abból következő okozati rendszer a szakirodalom által jól kimunkált, így ennek 

ismételt feltárása nem célja e tanulmánynak.  

Közép-Európa térképét a 19. századi nacionalizmusban tetten érhető nemzetállami 

elképzelések szerint igyekeztek újrarendezni. A nacionalizmus eszmerendszeréhez azonban hozzá 

tartozik a „nemzet nagyságának” kulturális, tudományos, gazdasági – és még sorolhatnánk az ide 

kapcsolódó kategóriákat – valamint a hagyományos államelméleti értelemben vett terület, népesség, 

főhatalom nagyságának és minőségének emelése. A területi növekedés, azonban többnyire kizárólag 

a homogén nemzetállami keretek rovására történhetett, így az eszmében összefonódó két kulcs 

gondolat tartalma ambivalens egymással.  

Ami a kifejezés eredetét tekintve lényeges, hogy Magyarország új határain a korábbi magyar 

nemzetiségű lakosság közel egyharmada rekedt kívül.  Ezen állapotot pedig sem Magyarország, sem a 

környező országok nem tudták figyelmen kívül hagyni. Magától értetődő tehát, a közéleti és politikai 

kommunikációban, az ezzel kapcsolatos új fogalmak és kifejezések megjelenése. A mai napig sem 

záródott le a terminológiai vita, hogy hogyan nevezzék a szomszédos államokban élő magyarokat. 

Egy példán keresztül talán jobban megérthető probléma. Vegyük Románia esetét, ahol a magyarok 

definiálhatók: erdélyi magyarként, romániai magyarként, magyar kisebbségként Romániában, 

társnemzetként, „külhoni magyarként” vagy „határon túli magyarként”.2008Ez utóbbi terjedt el 

legszélesebben a köznyelvben ugyanis az utóbbi két kifejezés gyűjtő fogalmat takar. „Erdélyi” 

magyarnak csak a romániaiakat, még „határon túlinak” az egész Kárpát-medencében élőket 

nevezhetjük.  

Ennek logikai ellentétpárját a „határon belüli”, „magyarországi”, „csonka országi” vagy az 

„anyaországi” magyar jelenti, mely a történelmi Magyar Királyág jogutódjaként működő ország 

területi hatálya alá tartozók státuszát kívánja szemléltetni. Az utóbbi két kifejezéshez azonban egy 
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erős értékítélet is kapcsolódik. Mozgósító, legitimáló jellege van a társadalom felé, mely elsősorban 

az érzelmekre kíván hatni. Az „anya” szóhoz akaratlanul is a gondoskodás tulajdonsága társul 

értékként, az emberek gondolkodásában. Az utána következő „ország” szórész, pedig kifejezi, hogy 

nemcsak egy egyénnek, hanem az egész magyar államnak, pontosabban az őt megtestesítő 

állampolgárok közösségének kötelessége, segíteni, gondoskodni a határokon kívül rekedtekről. Illyés 

Gyula szavaira utalva, jól kifejezhető a szituáció különlegessége, miszerint: „nem ők hagyták el a 

hazát, hanem nekik szabtak más állami fennhatóságot”.2009 Korábban az emigráns magyarok – főleg 

az 1900-as évek táján – kerültek nagy számban más országok fennhatósága alá, akkor azonban 

önként hagyták el szülőhazájuk területét. Ők jelentették a köznyelvben az úgynevezett „ámerikás” 

magyarokat, akik gyakran nem is az amerikai kontinenst választották letelepedési helyül.     

 

III. Magyarország nemzetpolitikája és a határon túli magyarsághoz való viszonyulása a 

rendszerváltás után 

 

A Magyar Köztársaság történetének e rövid húsz éves szakaszában, nemzetpolitikai aspektusban jól 

elkülöníthető egymástól az eddigi három baloldali és a három jobboldali kormányzati ciklus 

tevékenysége. A határon túli magyarok érdekeinek érvényesítése szempontjából, azonban 

praktikusabbnak tartom a kisebbségpolitika legújabb dimenziójának, Magyarország Európai Unióhoz 

való csatlakozásának mentén való időbeli elhatárolást. Ez alapján két nagy és egy napjainkban 

körvonalazódni látszó időszakra bontanám az elmúlt húsz évet. Egyrészt a rendszerváltástól 2004. 

május 1-jéig, Magyarország Unióba lépéséig, másrészt ez utóbbitól 2010. május 26-ig, amikor is 

lehetővé tették a szomszédos országokban élő magyarok számára, a kettős állampolgárság 

magyarországi lakcím nélküli megszerzését. Ez a megújult jogviszony, úgy vélem méltán jelent 

mérföldkövet, a magyar nemzetpolitika életében. 

 

1. Kezdetektől az Unióig 

 

Az 1980-as évek derekán, a magyar társadalom elitjét képező csoportok kezdték felismerni, hogy az 

ország összeomlásának elkerülése érdekében gyökeres társadalmi, gazdasági, és politikai reformokat 

szükségeltetik végrehajtani. A folyamat kibontakozására súlyos teherként nehezedett a Szovjetunió 
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árgus tekintete és 1956, vagy a két hasonló intő példa 1968, illetve 1980–81 réme. Az állampártban 

egyre növekvőbb erőt képviseltek a reformpártiak, még a civil szféra fokozatosan kitermelte a 

„hallgatag” követelések tömegét képező társadalmi csoportosulásokat. A lakiteleki és monori 

irányvonalak hamarosan követelésekké változtak, így kirajzolódott a kép, hogy az ország – a 

szövetségesi érdekek több évtizedes uralma után – szuverén nemzeti érdekei mentén kíván tovább 

haladni. Ez azonban feltételezte egy olyan közösségi tényező meglétét, melyet foggal-körömmel 

igyekeztek kiirtani a szocialista népneveléssel, mégpedig a korszerű magyarságtudatét.2010  

 Szokai Imre és Tabajdi Csaba 1988-as Mai politikánk és a nemzetiségi kérdés című 

tanulmánya, épp erről a lényeges közösségépítő és megtartó tényezőről értekezett, mely méltán vált 

a rendszerváltás egyik legmeghatározóbb elméleti alapvetésévé. Arra keresték a választ a történelmi 

tényállásnak megfelelően, akkor még szocialista keretek közt gondolkodva, hogy az ország miként 

tudna nemzeti úton tovább haladni? Egy modern, európai szemléletű, a nemzeti értékeket szem előtt 

tartó, humanista programot szerettek volna, állampolitikai szintre emelni.2011 

 A kérdés viszont a szomszéd államokat is foglalkoztatta, sőt néhol most került csak igazán 

napirendre a 19. századihoz hasonló nemzetté válás koncepciója. Ennek súlyos következményei 

voltak az érintett határon túli magyar közösségekre, tovább növelve az anyaország felelősségét. 

Magyarország minden politikai lépését, melyben a nemzeti érdekek érvényesítésének csíráját vélték 

felfedezni, mintegy „kisantant reflexként” irredenta, illetve revizionista veszélyként fogták fel.  

 1988 tavaszára a hazai politikai életben, gyökeres kisebbségpolitikai fordulat következett be. 

Ennek bizonyítéka 1988. június 27-én az erdélyi magyarságért szervezett óriási budapesti tüntetés, az 

1989. március 15-i első szabad megemlékezés, vagy az 1956-os forradalom mártírjainak június 16-i 

nyilvános temetése is. A következő év elején már intézményi alakot öltött az új politikai irányvonal, 

ugyanis április 24-én a Minisztertanács határozatával létrehozta a Nemzetiségi Kollégiumot – Pozsgay 

Imre államminiszter elnökletével – mely a kormány munkáját tanácsadói, véleményezői minőségben 

segítette. A dolog hátulütőjét viszont épp ez jelentette, hiszen nem volt döntéshozó pozícióban. 

Ennek kompenzálására a Minisztertanácsi Hivatal 1989. október 1-jén megalapította Nemzetiségi 

Titkárságot, melynek vezetését Tabajdi Csaba látta el miniszterhelyettesi minőségben. Október 11-től 

mind a Kollégium, mind a Titkárság új, szinte egyforma: Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Kollégium, 

illetve Titkárság, néven folytatta tevékenységét. A két lényegében azonos feladatkörű szervezet 
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kiegészítette egymás munkáját és megtestesítették Magyarország nyílt, kormányzati szintű, 

intézményes szerepvállalását a külhoni magyarság iránt. 2012 

 1989. október 23-án az új alkotmány kikiáltásával a III. Magyar Köztársaság, legfelsőbb 

jogforrásában – 6. cikkelyének 3. bekezdésében – vállat kötelezettséget határon túli nemzettársai 

iránt, miszerint „A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és 

előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.” 2013 

 Bár program jellegű jogszabályról van szó, ennek ellenére a napi politika szintjén is egyre 

többet kezdtek foglalkozni a kérdéssel. Megjelent a pártok célkitűzéseiben, közülük is 

leghangsúlyosabban az MDF külpolitikai és kisebbség védelmi programjában: „Az MDF külpolitikája 

az európai egység eszméje jegyében nemzeti érdekeink érvényesítésére törekszik. A „nemzeti érdek” 

fogalma természetszerűen a határainkon túl élő magyarság egészének érdekeit is jelenti.”2014 Egy 

másik fejezetben azonban leszögezik a hazai kisebbségekhez való viszonyulásuk, mintegy utalva rá, 

hogy kölcsönös módon hasonló jogok érvényesülését szeretnék a szomszédos országokban élő 

nemzettársaik számára is: „A határainkon túl élő magyarság ügyénél semmivel sem kisebb súlyú saját 

kisebbségpolitikánk elve. Nem tagadunk meg semmilyen olyan jogot hazai kisebbségeinktől, amelyet 

a kisebbségi magyarságnak követelünk.”.2015   

 Így jutunk el az első szabad, titkos, egyenlő választójogon alapuló és független államszervezet 

által lebonyolított országgyűlési képviselő-választásokig, melynek első fordulóját 1990. március 25-én 

tartották, még a másodikat, melyben az új rendszer szerint kizárólag az egyéni választókerületi 

jelöltekre lehetett voksolni április 9-én. Az MDF 165 mandátummal a szavazatok 42,75%-át szerezte 

meg, így ő lett a választások győztese.2016 Az első kormányt Antall József vezetésével az MDF, az FKGP 

és a KDNP alakíthatta meg. Kormányprogramjukban, a Nemzeti megújhodás programjában kiemelt 

helyet kapott a környező országok magyar kisebbsége, melyet az alábbi részlet is híven tükröz: 

„Kisebbségi politikánk fő célja az emberi jogok, s ezeken belül a kisebbségek jogainak érvényre 

                                                           
2012

 Gecse Géza (2002): Állam és nemzet a rendszerváltás után, Text-Print Nyomda kft., Győr, 2002 

2013
 Öllős László (2008). Az egyetértés konfliktusa: a Magyar Köztársaság Alkotmánya és a határon túli 

magyarok, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008, 

2014
 Erdélyi Magyar Adatbank (2010): VIII. Magyarország határon túli magyarságpolitikája, 

http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?akod=165, 2010.10.12.  

2015
 Erdélyi Magyar Adatbank (2010): VIII. Magyarország határon túli magyarságpolitikája, 

http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?akod=165, 2010.10.12.  

2016
 Hubai László (2001): Magyarország XX. századi választási atlasza, Napvilág, Budapest, 2001 

http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?akod=165
http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?akod=165


juttatása határainkon kívül és határainkon belül egyaránt.” 2017   A kormány elkötelezettségét 

demonstrálva, már hivatalba lépésének napján létrehozta a Miniszterelnöki Hivatal keretében a 

Határon Túli Magyarok Titkárságát, majd néhány hónappal később a már korábbi tapasztalatokból 

okulva a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatalát is. Továbbá Horváth Balázs tárca nélküli 

miniszterként külön felelősséggel tartozott, hogy a fentebb tárgyalt kérdések súlyuknak megfelelően 

kormány szintre kerüljenek. Ennek az lett a következménye, hogy a két érintett problémakörben – a 

határon túli magyarság és a hazai kisebbségek ügyében – a kormányzati rendszerben két, szinte 

teljesen különálló intézmény tevékenykedett, továbbá gyakorlatilag minden tárcának és kormányzati 

szervnek volt a kérdéssel összefüggő része.  Mindez bizonyítja, hogy oly mértékben felértékelődött a 

tárgyalt témakörök jelentősége – köszönhetően többek között, a kibontakozó Délszláv háborúnak és 

a szomszédos államok fokozódó nemzeti törekvéseinek –, hogy egy jelentős hatáskörbeli 

átfedésekkel rendelkező, már-már irracionális kormányzati struktúra jött létre. A rendszer sikertelen 

korrigálási kísérlete után, végül 1992. június 1-jén – hosszú kormányzati előkészítés után – a 90/1992. 

(V. 29.) számú rendelet életbe léptével módosította a korábbi Titkárság jogállását és önálló, országos 

hatáskörű intézménnyé vált Határon Túli Magyarok Hivatala néven. Ezzel egy nemzetközi diplomáciai 

tevékenységre jogosult szerv jött létre, mely a magyar államot képviselve konstruktív partnerséget 

kínált a szomszédos államok felé, kisebbségi problémáik megoldásában.2018 A kormány külpolitikája, 

melyet nyíltan fel is vállalt, három pillérből tevődött össze. Egyrészt az európai integrációból, 

másrészt a szomszédságpolitikából harmadrészt pedig a határon túli magyarsággal kapcsolatos 

célkitűzésekből. Ez utóbbit tanúsítja az 1992. augusztus 18-án megfogalmazott kormánynyilatkozat is, 

melyben felhívták rá a figyelmet, hogy még Nyugat-Európában olyannyira rendeződni látszik a 

kisebbségek helyzete, hogy már-már nem is jelentenek külön kérdést, addig ezzel a tendenciával 

szemben, Európában megengedhetetlen egyes nemzetek homogenizálására való törekvése. Ebből 

adódóan kiemelkedő fontosságúnak minősítették a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok alkotmányos 

garanciájának biztosítását minden országban.2019 

 A külpolitikai helyzetet, azonban tovább nehezítette a fentebb már említett úgynevezett 

„kisantant reflex”, a gyanakvás, a történelmi ellenszenv. Tipikus példa Antall József 1990. május 23-

án elhangzott beszéd részlete, melyben szimbolikus módon kijelentette: „lélekben tizenöt millió 
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magyar miniszterelnöke kívánok lenni”.2020 Amit persze félre lehet érteni, azt a politikában és az 

újságírásban félre is értik.  Másnap már tucat számra cikkeztek a „revizionista” kijelentésről a 

szomszédos államokban. Antall tizenötmilliós szemlélete egyébként, csak a három tipikus nemzet 

felfogás – a származási alapú, a kultúr és a jogi-politikai – összegében helytálló. Eszerint magyarnak 

tekintette a Magyarországon élő nemzetiségieket, a határon túli magyarságot és a szűkebb 

értelemben vett magyar származásúakat is. Für Lajos akkori honvédelmi miniszter 1992. február 14-

én az MDF miskolci párt rendezvényén arról beszélt, hogy a magyar nemzet nem csupán a Magyar 

Köztársaságot jelenti, hanem egy nyelvi-nemzeti közösséget, melynek egyharmada jogilag nemzeti 

kisebbségi státuszban él. Mivel pozíciójából fakadóan biztonság politikai hangvitelű volt a beszéd, a 

környező országok sajtója és diplomáciája nyilvánvalóan azt olvasta ki belőle, Nastase akkori román 

külügyminiszterrel az élen, hogy Magyarország, olyan nemzetközi környezet kialakítására törekszik, 

mely támogatná a határok békés úton történő megváltoztatását. Egy román napilap, a Damineata 

ennél is tovább ment. Egyenesen úgy tette fel olvasóinak a kérdést, hogy találnak e különbséget a 

Mein Kampfra épülő hitleri nyelvi nemzetközösség és Für Lajos elgondolása között?2021   Az Antall-

kormány számlájára írnak, azonban olyan eddig nem igazolt legendákat is, mint Kárpátalja vagy a 

szerbiai Vajdaság visszacsatolási lehetőségének elmulasztása. Vajdaság esetében tény, hogy a 

horvátok szívesen vették volna Magyarország bekapcsolódását a Délszláv háborúba. Ezt bizonyítja 

Ódor László, akkori svájci magyar nagykövet 2009-es, a 4. Kárpát-medencei Fiatal Politológusok 

Konferenciáján elhangzott állítása is, miszerint megkereste hasonló pozíciójú horvát kollégája és 

figyelmeztette, országának csapatai tüzet fognak nyitni a magyar határ fele. Ezzel kívánták 

kiprovokálni Magyarország hadba lépését, azonban Ódor azonnal jelentette felettesének, Jeszenszky 

Gézának, így a másnapi, valóban megérkező ágyúzásra nem nyitottak válasz tüzet magyar oldalról. 

Hogy miért tette a jelentést az illető? Miért cselekedett kvázi a hazája ellen? Talán azért, amit a 

történethez a nagykövet úr is hozzátett, miszerint kollégájának valamelyik nagyszülei magyarok 

voltak. Tehát fontosnak tartotta, hogy Magyarország távol maradjon a konfliktustól, és ne kelljen 

még egy háború borzalmait megtapasztalnia.2022 A másik közszájon terjengő legenda Kárpátalja 

esete, miszerint 1991-ben Antall József és Jeszenszky Géza a Szovjetunióba látogatott a szovjet 

csapatok kivonásáról tárgyalni. Itt felmerült a Szovjetunió államadóssága, amelyért cserébe 

felajánlották Kárpátalját részünkre, de mivel mi az Európai Unióba igyekeztünk távlati célként, így 

udvariasan elutasították és inkább az anyagi jóvátételt választották. Ez azért nem helytálló, mivel a 
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szovjet csapatok kivonása 1989. ápr. 25-én megkezdődött, 1991. jún. 16-én pedig már az utolsó 

szovjet katona is elhagyta az országot, Antall pedig csak december 6-án látogatott Moszkvába.2023  

 Az egykori Szovjetunió, akkor már kvázi független tagállamával, Ukrajnával sikerült rendezni 

először a kisebbségi jogok szavatolását szomszédságunkban.  1991. május 31-én írta alá a két ország 

külügyminisztere – Jeszenszky Géza és Anatolij Makszimovics Zelenko – a kétoldalú nyilatkozatot, 

melyben a szerződő felek kötelezettséget vállaltak a felől, hogy biztosítják országuk kisebbségei 

számára egyéni és kollektív jogaik, a törvény előtti egyenlőséget és diszkrimináció mentességet. 

Mindkét ország számára kedvező lehetőséget teremtett, hiszen Magyarországnak sikerült végre 

rendeznie egy szomszédos állammal határon túli kérdését, még Ukrajna számára hatalmas lépés volt 

nemzetközi tekintélyének megalapozásában és demokratikus, jogállamiságának kialakításában.2024  

 Ezt követően kezdődött, a magyar szomszédságpolitika kulcsfogalmát képező 

„alapszerződés” diplomácia időszaka. A mintát az úgynevezett 1963-as Elysée-szerződés jelentette, 

melyben Európa két régi „haragosa”, a francia és a német nép talált megbékélésre. Az Antall-

kormány ezzel, egyrészt a „szovjet típusú” kétoldalú barátsági szerződések felülvizsgálatát kísérelte 

meg, másrészt igyekezett átültetni a szomszédos országok joggyakorlatába, a nemzetközi 

kisebbségvédelem korszerű vívmányait. Nyugat-Európa irányába, pedig mindez úgy jelent meg – ami 

egyébként nem mellékes célja is volt – mint Magyarország integrációs „érettségének” demonstrálása 

és békés, racionális kül- és biztonság politikájának bizonyítása.2025  

 Tekintettel a történelmi helyzetre, hogy a Szovjetunió napjai meg voltak számlálva, nem 

meglepő, hogy az ukrán szomszédban sikerült ismét elsőként partnerre találni, az új diplomáciai 

irányvonal esetében is. 1991. december 6-án – szinte a Szovjetunió széthullásának pillanataiban – írta 

alá Kijevben Antall József és Leonyid Kravcsuk a Magyar–Ukrán Alapszerződést, mely súlyos viták 

gerjesztője lett a magyar parlamentben. A legfőbb kifogást a 2. cikkely második bekezdése jelentette, 

melyben a két fél kijelentette, tiszteletben tartja egymás területi épségét és nem támasztanak 

egymással szemben semmilyen területi követelést. Habár 1992. június 25-én Ukrajnában elfogadják a 

nemzetiségek és kisebbségek védelméről szóló törvényt, mégis a magyar társadalom jelentős része 

ezt úgy értelmezte, hogy Magyarország önként erősíti meg a Trianoni diktátumot és mond le a békés 

határmódosítás lehetőségéről, holott ezt az 1975-ös Helsinki Egyezmény sem zárta ki.2026 Ami pedig a 
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dolgot csak tetézte, hogy tette ezt a történelem azon szakaszában, melyben sorra szűntek meg az a 

Párizs környéki békeszerződések által kreált utódállamok.  

 A határon túli közösségekben is nagy port kavart az esemény és számos fórumon szóvá is 

tették aggályaikat. Ilyen volt az Erdélyi Világszövetség 1993. február 13-i nyilatkozata, melyben úgy 

ítélték, Magyarországnak nincs joga a határon túli magyarság sorsáról dönteni, azok megkérdezése és 

beleegyezése nélkül. A ratifikálására viszont ennek ellenére is sor került, bár 1993. május 11-ig 

váratott magára. Jórészt ehhez az eseményhez köthető az MDF szélsőjobboldali szárnyának leválása 

és három nappal később a MIÉP megalakulása.2027 

 Az ukrajnaihoz rendkívül hasonló, a Horvátországgal megkötésre került alapszerződés esete a 

tekintetben, hogy ott is alapjogi törvényt fogadtak el – 1991. december 4-én – az alapvető emberi és 

szabadságjogok mellet a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól. A szerződés szövegét 1992. 

december 16-án írta alá a két ország miniszterelnöke, Antall József, illetve horvát részről Hrvoje 

Sarinic. A magyar Országgyűlés 1993 szeptemberében ratifikálta.   

 Ezt néhány nappal megelőzőleg, 1992. december 1-jén került sor a szlovén–magyar 

alapszerződés aláírására is, mely előtt 1992. november 6-án Ljubljanában aláírták a Magyar–Szlovén 

Kisebbségvédelmi Egyezményt.  

 Antall halála után a Boross kormány folytatta az MDF célkitűzéseit, azonban a ciklus végéhez 

közeledve mind erősebb kritikák érték a kormányt és vele karöltve a Határon Túli Magyarok 

Hivatalát. A Magyar Szocialista Párt elnöke egyenesen azt ígérte, hogy kormányra kerülése esetén 

megszünteti a Hivatalt.2028  

Ilyen viszonyok között jutunk el az 1994-es áprilisi választásokig. Baljós jelnek mutatkozott, 

hogy Horn Gyula a választások estéjén kijelentette, ő Antallal szemben csak tíz és fél millió magyar 

állampolgár miniszterelnöke kíván lenni.2029 Ebbe beleértette tehát a Magyar Köztársaság területén 

élő nemzetiségeket, viszont kizárta a határon túli magyarságot, tanúságot téve jogi-politikai nemzet 

felfogásáról. Megközelítésben a legfontosabb összekötő elemet – mint ahogy az a példából is kiderül 

– az állampolgárság jelenti, legáltalánosabban pedig Franciaországban terjedt el e szemlélet.  
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 Az MDF veresége május 29-én a második fordulóval végleg megpecsételődött. Az MSZP előző 

ciklusbeli 34 fős képviselő gárdája, 204 főre növekedett, mellyel egyedüli kormányalakításra is meg 

lett volna a lehetősége, azonban nem ezt az utat választotta. A liberálisokkal koalícióra lépve, 

megszerezte a ma oly népszerű, köztémaként forgó kétharmados többséget. Horn Gyula alakíthatott 

kormányt, mely gyökeres változásokat hozott a kül- és nemzet politika addigi koncepciójában.2030 

Tabajdi Csaba, aki egyébként a választások után a Miniszterelnöki Hivatal államtitkáraként, 

egyszemélyi felügyelője lett a Határon Túli Magyarok Hivatalának, valamint a Nemzeti és Etnikai 

Kisebbségi Hivatalnak, a választásokat megelőzően már felvázolta a kapcsolati rendszerben, általa 

hibásnak tartott elemeket, melyeket kilenc pontban összegzett: 

 A határon túli magyarság ügye nem lehet fontosabb Magyarország a rendszerváltást követő 

égető belügyeinél. 

 Magyarország a szomszédos államokkal való viszonyát az ott élő magyar kisebbségek 

kérdésére szűkítette le, holott gazdasági kapcsolatok is kiépíthetőek lettek volna. 

 Az érzelmi politizálás helyett, a gazdasági vállalkozások és a polgárosodás támogatására kell 

nagyobb hangsúlyt fektetni. 

 Magyarország túlfűtött retorikája következtében nemzetközileg gyanússá vált. 

 Elmulasztották a kisebbségi kérdések szakmai tisztázását. 

 Elmulasztották a tudományos háttérintézmények kialakítását. 

 Az eddigi pénzügyi támogatási rendszert, amely túl sok lehetőséget ad részrehajlásra, át kell 

alakítani alapítványivá. 

 Elsősorban a diákok szülőföldön való taníttatását kell preferálni és támogatni. 

 Fontos egy koordinációs tanács létrehozása, mely a határon túli politikai stratégia 

kialakításában vállalna szerepet, a nemzeti közmegegyezés érdekében.2031 

 

Hónapokon keresztül folyt a vita az új külpolitikai irányvonal kialakításáról, mely végül a korábbi 

hárompilléres antalli modellben, az Európai Integrációra és a NATO tagságra helyezte át a hangsúly. 

Ez új alapokra kényszerítette a szomszédos országok magyarságához való viszonyulást is, ám a 

Határon Túli Magyarok Hivatala végül nem került megszüntetésre, hanem átrendeződött feladatköre. 

Kovács László a magyar diplomáciai stratégia legfőbb szószólója, nagy hangsúlyt fektetett a 

szomszédos országokkal való bizalom teljesebb kapcsolatok kiépítésére. Ez azonban kizárólag, a 
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határon túli kérdés prioritásának rovására történhetett, amely gyakorlatban a korábbi évek pozitív 

tendenciájához képest, a szomszédságpolitikának való alárendelést jelentette. A tabajdi által felvázolt 

gondolatok, egyre erősebben kezdtek körvonalazódni a valóságban is. Létrejött e tekintetben a 

Gazdasági-együttműködési főosztály és új alapokra helyezte működését az előző kormány által 1990-

ben alapított Illyés Közalapítvány.2032 Kormányprogramjukban kifejtették idevonatkozó célkitűzéseik, 

mint ahogy az, az alábbi idézetben is jól látszik: „A szülőföldön való boldogulás érdekében a kormány 

meghatározónak tartja a határon túl élő magyarok egzisztenciateremtését, gazdasági 

felemelkedését, polgárosodását, a helyi önkormányzatokban való részvételüket és civil társadalmi 

önszerveződésüket”. 2033  Elsősorban, tehát önszerveződéseiket, kezdeményezéseiket kívánták 

támogatni, ami működőképes elgondolás, ha az adott közösség számára megfelelő önrendelkezési 

jogok állnak rendelkezésre.  Ezt az ellentmondást – mint ahogy az már a kampányában is megjelent – 

a kétoldalú alapszerződések „bármi áron” való keresztülvitelével igyekeztek kiküszöbölni. Így 

lényegében három legyet üthetett volna egy csapásra a kormány, hiszen a határon túli kérdés mellet 

– tekintettel arra, hogy az EU-ba államközi feszültségeket és megoldatlan problémákat nem lehet 

exportálni – az Európai Integráció és a NATO csatlakozási feltételét is magában rejtette a kérdés. Ez 

utóbbira konzekvensen utalt is a kabinet, amellyel súlyos diplomáciai hibát követett el. Egyértelművé 

tette megegyezési kényszerét, elrontva kiváló tárgyalási pozícióját. 

Mivel Jugoszláviában hosszú évek óta véres polgárháború dúlt, nem maradt más hátra, mint 

Szlovákiával és Romániával mielőbb tető alá hozni a megegyezést. E törekvés egyik leghangzatosabb 

kritikáját a Párizsban élő Méray Tibor fogalmazta meg. Állítása szerint Magyarország képe Nyugat-

Európában nagyszerű volt akkoriban – gondolva itt arra is, hogy Németország részben neki 

köszönheti újbóli egyesülését – és kizártnak tartotta hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás 

hátráltatója lenne ezen szerződések meglétének hiánya. A határon túli kérdés elsősorban a 

szomszédos államok rendezetlen belső viszonyaiban létezik és nem Magyarország és szomszédai 

között. Így, tehát Szlovákiának és Romániának sokkal égetőbb szüksége van a szerződés 

megkötésére, hiszen ezzel a világ szeme láttára – Magyarország bevonásával – reprezentálnák, 

zavaros kisebbségi jogállásuk rendezését, elhárítva az ő Uniós csatlakozásuk elől az akadályt. A 

szerződés megszületésének már csak egy folyamat betetőződéseként lett volna szabad megszületnie. 
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Ezek alapján akkor lett volna időszerű a kérdés, ha a két ország már demokratizálta saját 

társadalmát.2034  

 Méray mellett a határon túli politikai szereplők is megszólaltak a kérdésben. A legnagyobb 

visszhangot Tőkés László választások előtti, a magyarországi pártokhoz intézett nyílt levele keltette. 

Felhívta rá a figyelmet, hogy a szerződésben róluk döntenek megkérdezésük nélkül, és egy felelős 

magyar párt nem hagyhatja figyelmen kívül a Trianon óta húzódó jogi viszonyok rendezését. 

Mindezek ellenére az új kormány megalakulása után, szinte azonnal megkezdődtek az előkészítő és 

szakértői tárgyalások a szlovák és román féllel. Budapest bár látványos eredményt szeretett volna 

elérni, a cél az volt, hogy ne történjen visszalépés a korábban már elfogadott nemzetközi normákhoz, 

egyezményekhez képest. Standardként az Európa Tanács 1201-es ajánlását és a kisebbségek jogairól 

szóló keretegyezményt tekintették, melyhez a határon túli pártok is erősen ragaszkodtak. 2035 

 A magyar–szlovák kapcsolatok Szlovákia államiságának elnyerése óta szinte folyamatosan 

mélyponton voltak, egyrészt Vladimir Meciar nacionalista diskurzusa miatt, másrészt a zátonyra 

futott Bős-Nagymarosi vízlépcső beruházás és a szlovákok egyoldalú folyóelterelése miatt. Ilyen 

hangulatban került sor 1995. március 19-én Párizsban az európai biztonsági konferencia keretében, a 

Magyar–Szlovák Alapszerződés aláírására. A szerződés kimondta a területi integritást, továbbá 

szerepelt benne az Európai Tanács 1993-ban elfogadott 1201-es ajánlása, mely a szlovák jogban 

hivatkozási alapot jelent a kisebbségek számára egy lehetséges autonómia formációra. A szerződés 

persze, mint rövid úton kiderült, csak a szlovák kormány taktikai húzása volt, a nemzetközi 

elszigeteltség elkerülése érdekében. Az ott élő kisebbségeket sújtó diszkrimináció zavartalanul 

folytatódott tovább.2036  

 Bár a szerződés megszületése a tekintetben fontos volt, hogy nemzetközileg is elfogadott jogi 

keretet biztosított a kisebbségekkel szembeni sérelmek számonkérésére, ám rövidtávon kvázi elvette 

tőlük a politikai szubjektummá válás lehetőségét. 

 A románokkal kötendő szerződés keresztül vitele sem volt felhőtlen történet. 1994. október 

24-én Budapesten találkozott Horn Gyula és Tőkés László az alapszerződéssel kapcsolatban. Tőkés azt 

szerette volna ha az RMDSZ, a romániai magyarságot is érintő kérdésekben, teljes jogú partnerként 

vehetne részt a tárgyalásokon. Így kívánta elkerülni, hogy a magyar kormány, engedékenységével 
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esetlegesen jóvátehetetlen károkat okozzon az erdélyi magyar érdekérvényesítési lehetőségekben. A 

nemzetközi kedélyek amúgy is paprikás hangulatát, tovább borzolta az 1996. július 4-5-én 

Magyarország és a határon túli magyarság címmel megtartott magyar–magyar csúcs. A résztvevők – 

Ágoston András a VMDK elnökének kivételével – közös nyilatkozatot fogadtak el, melyben 

megfogalmazták egymással való kapcsolatuk politikai-stratégiai kérdéseinek közös álláspontját. 

Néhány hónapra rá 1996. szeptember 3-án rendkívüli vitanapra került sor az Országgyűlésen az 

alapszerződés szövegével kapcsolatban, ahol az RMDSZ is képviseltette magát, azonban felszólalásra 

még elnöke, Markó Béla sem kapott lehetőséget. Ez jelentette a rendszerváltás óta az addigi 

legdurvább kirekesztő gesztus az anyaország felől. Végül 1996. szeptember 16-án, Temesváron a két 

ország kormányfője, Horn Gyula és Nicolae Vacaroiu aláírta a Magyar–Román Alapszerződést.2037  

 A dokumentum szlovák megfelelőjéhez képest mind formailag, mind tartalmilag sokkal 

gyengébbre sikeredett. Egyrészt meg sem említette az erdélyi magyarság hagyományos sérelmeit, 

mint például a közösségi javak visszaszolgáltatásának akadályozása, másrészt bár belekerült az 

Európa Tanács 1201. számú ajánlása, egy lábjegyzetben hozzáfűzték, ez nem értelmezhető kollektív 

jogokra vonatkoztatva, így nem biztosíthat hivatkozási alapot az etnikai alapú területi autonómia 

speciális státusára sem. Többek közt erre mondta Duray Miklós szlovákiai magyar politikus, hogy: 

„kirántotta a talajt a határon túli magyarok autonómiapárti tábora alól”.2038 Sokan bírálták továbbá a 

szerződés megkötésének időzítését is, hiszen a román választási kampány alatt került sor az aláírásra, 

így a posztkommunista-nacionalista politikai erők még kevésbé voltak hajlandók engedni a magyar 

érdekeknek. Két hónappal később ráadásul, az európaiabb irányultságú ellenzékkel kellett volna 

tárgyalnia a magyar félnek, hiszen ők alakíthattak kormányt. Ráadásul magában a szerződés 

megszületésében is jelentős szerepe volt, hogy Románia azt remélte, így esetlegesen 

Magyarországgal együtt kap meghívást a NATO első bővítésére, ami végül nem történt meg. Ezzel a 

magyar kormány lényegében szembefordult két hónappal azelőtti magyar–magyar csúcson általa is 

elfogadott nyilatkozattal. 

 Az alapszerződések korszaka lezáródott és az elkövetkező választások, melyek 1998. május 

24-én a jobboldali politikai erők győzelmét hozták, ismét jelentős változásokat vontak maguk után, a 

határon túli magyarság viszonylatában. Ha jobban szemügyre vesszük a kormánykoalíciót alkotó 
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pártok kérdéshez való hozzáállását, akkor nem volt nehéz kikövetkeztetni az elkövetkező időszak 

nemzetpolitikai stratégiáját sem. Az MDF nyilvánvalóan követte antalli hagyományait, az FKGP 

ultrapopulista megnyilvánulásaiból szintén kitűnt MDF-hez hasonló irányultsága a kérdéskörben, még 

a FIDESZ, „előéletét” tekintve kilógott a sorból. 1991-ben a trianoni egy perces megemlékezés 

kapcsán, tiltakozásként kivonultak képviselői a parlament ülésterméből, ugyanis ezt nem találták 

összeegyeztethetőnek akkori liberális irányultságukkal. 1993-ig még jellemzően kritizálták az 

érzelmesebb nemzeti felszólalásokat, majd az évben pálfordulás történt a párt életében. Öt évvel 

később, pedig a koalíciós kormány „vezér pártjaként”, már teljes egyetértésben partnereivel, az 

1990-ben lefektetett antalli nyomvonalon haladt tovább. Igyekeztek összefoglalni és programjukba 

átültetni, minden addigi nemzetpolitikai műhelymunka eredményét. A legsarkalatosabb pontokat a 

család- és tudásközpontú társadalom szemlélet, a határon átívelő nemzet egyesítés gondolata, 

valamint a szülőföldön való boldogulás és ennek alapfeltételeinek megteremtése, mint amilyen az 

autonómia, az oktatási támogatás, magyar egyetemek alapítása, illetve tagozatok kihelyezése 

képezte.2039 A szándék komolyságát bizonyította, hogy minden tárcánál külön felelőst neveztek ki a 

témával kapcsolatban, a Határon Túli Magyarok Hivatalának koordinálása alatt. Ez lehetővé tette, 

hogy ne csupán külügyi szinten jelenjen meg a kérdés, hanem az összes szakmai területen belül is. A 

ciklus jelentős eseménye volt Magyarország 1999. március 12-i NATO csatlakozása, így ez már nem 

vonta el oly mértékben a külügy figyelmét, mint a korábbi kormányoknál. Utóbbi, témánkat a 

tekintetben is érinti, hogy a NATO tagállamok számára lehetőség van az emberi jogok védelme 

érdekében, a kisebbségek melletti külső beavatkozásra. Nem mintha szándéka lett volna a magyar 

kormánynak ezen eszközzel élni, ám mégis felhívták rá a figyelmet egyes külügyi értekezleteken.2040 A 

külpolitika hármas pillérű szerkezete, tehát ismételten átalakult. A prioritási sorrendben, az európai 

integrációs törekvés és a határon túli politika egyenrangúvá vált egymással, a szomszédsággal való 

kapcsolatokat pedig e két tényezőnek rendelték alá.   

 A korábbi magyar–magyar csúcs tapasztalataiból okulva, a határon túli magyar pártok és 

érdekképviseletei szervezetek vezetőivel való szorosabb együttműködés érdekében létrehozták a 

Magyar Állandó Értekezletet (MÁÉRT), mely lehetőséget teremtett a határon túli magyarság számára, 

hogy szakmai szinten, közvetlenül a budapesti kormány felé fogalmazzák meg igényeik, javaslataik. 

Ezzel – fogalmazta meg Mák Ferenc – a szomszédságban élő nemzettársaink sorsának kérdése, 

felülemelkedett a magyarországi pártvitának és pártérdekeknek és a nemzeti konszenzus közelébe 

került. Ezt fejezte ki Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető alelnöke is amikor „a nemzeti konszenzus 
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műhelyének” nevezte az intézményt. Mivel, azonban az értekezleten kizárólag azon határon túli 

magyar és magyarországi pártok és érdekképviseleti szervezetek vehettek részt, melyek parlamenti 

képviselettel is rendelkeztek, e tekintetben kvázi a Kárpát-medencei magyarság parlamentjének volt 

tekinthető.2041    

  A határon túli oktatás támogatására 1999 tavaszán létrehozták az Apáczai Közalapítványt 

mely, már pályafutásának kezdetén egy erdélyi magyar egyetem alapításával találta szembe magát. 

Közben működésbe lendült a Magyar Állandó Értekezlet is, és második ülésén már olyan alkotmányos 

problémákat tárgyalt, mint a külföldön élő magyar állampolgárok választójogi kérdése, vagy az 

úgynevezett státusz törvény. Ez utóbbi 2001. június 19-én került elfogadásra a magyar 

Országgyűlésben, így 1918 óta először jött létre olyan politikai keret, mely a Magyarország körül élő 

magyar kisebbségek személyének és intézményeinek jogi helyzetét egyszerre kezeli. Még az előző 

kormányok nemzetközi jogi úton igyekeztek pozitív változást hozni, addig az Orbán kormány ezen 

intézkedése az egyes személyek és csoportok, magyar államhoz fűződő intézményes, politikai és 

közjogi kapcsolatát hivatott szabályozni. Ez, azonban több volt, mint egy egyszerű jogszabály. 

Szimbolikus mivoltát fejezi ki Martonyi János külügyminiszter nyilatkozata is, melyben a „nemzeti 

összetartozás törvényének” nevezte. A hatálya alá tartozó személyeket, ez az útlevél formájú zöld 

dokumentum, magyar igazolvány, számos kedvezményre jogosította és jogosítja fel, még ma is.2042 

Tehát szimbolikus jelentősége mellett, kézzel fogható anyagi előnyök is társulnak hozzá az emberek 

szemében: utazási, kulturális, tudományos, oktatási kedvezmények és egyéb a mindennapi életet 

megkönnyítő tartalmak.2043 Sok helyütt úgy vonult be a határon túli köztudatba, mint a magyar 

állampolgárság megelőlegezése. 2010-ben, ha jobban belegondolunk – nyilván nem jogi szemszögből 

– úgy tűnik nem tévedtek sokat, a hasonlóan vélekedők, hiszen a FDESZ ismételt kormányra 

kerülésével betartotta ezen ígéretét     

 Maga a státusztörvény, egyébként közvetlen környezetünkben sem egyedi jelenség. 

Szomszédságunkban Szlovákia, Horvátország, Szerbia és Románia is megkülönböztetett elbánásban 
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részesíti az etnokulturális értelemben vett nemzetéhez tartozókat. Magyar igazolványhoz hasonló 

megoldás, azonban kizárólag az Albániában élő görögök esetében ismeretes Európában.2044    

 A 2002. április 21-én megtartott választások mivel, addig lényegében parlamenti 

váltógazdálkodás volt a jobb és baloldali pártok között – bár ez csak hosszabb idősíkra kivetítve volna 

helyes állítás –, újabb fordulópontot hozott a határ menti kisebbség politika tekintetében. A 

választásokat, a Magyar Szocialista Párt nyerte és a Szabad Demokrata Szövetséggel alakított 

kormányt. Kovács László, külügyminiszterként lényegében ugyanott folytatta a külpolitika vezetését, 

mint, ahol 1998-ban abbahagyta. Ezzel a határon túli magyar politika ismét az integrációs törekvések 

és a szomszédság politika mögé kényszerült prioritását tekintve. Ami viszont változást jelentett, hogy 

még 1994 és 2002 között – Tabajdi Csaba és Németh Zsolt személyében – egyértelmű volt, ki irányítja 

a kormányok ezen irányvonalát, addig az új baloldali kormányban több intézmény is erős befolyást 

gyakorolt a kérdésre. Megnövekedett továbbá a határon túli politikai vezetők – különösen Markó 

Béla az RMDSZ elnökének – súlya a kérdéskörben. Az erdélyi politikus többször nyíltan 

megfogalmazta, bár nem a saját országukról van szó, de a romániai magyarsággal kapcsolatban nekik 

kell dönteniük.2045 Szerepük jelentősen felértékelődött a döntéshozatalban, ami később a források 

otthoni elosztása kapcsán számos visszaélésre adott lehetőséget.  

 Ezt követen a státusz törvény európai uniós elvekkel való összehangolása kapcsán 

bontakozott ki éles vita, a kormánypártok és a jobboldal, valamint a határon túli érdekképviseletek 

között a Magyar Állandó Értekezleten. Már a választásokat megelőző időszakban, többször áldozatul 

esett a baloldal „romboló” kampányának a történelmi jelentőségű jogszabály. Végül – megosztva a 

határon túli konszenzust – a Medgyessy kabinet keresztülvitte több ízben módosított indítványát, 

ismét érvényesítve az integráció prioritását és az Unió részéről teljes mértékben elfogadhatóvá téve a 

jogszabályt. Így, „bebiztosítva” az ország felvételét, 2004. május 1-jén az Európai Unió teljes jogú 

tagállamává vált a Magyar Köztársaság. Ezzel végleg elveszítette hármas külpolitikai célrendszerét és 

többé nem az EU-hoz való alkalmazkodást kellett szem előtt tartani, hanem annak lehetséges 

alakítását, formálását a jogalkotói és egyéb szerepkörök tükrében. 
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2. Magyar nemzetpolitika az uniós csatlakozás után 

 

2004. október 4-én a Medgyessy kabinet lemondásával, Gyurcsány Ferenc alakíthatott új kormányt. 

Már tevékenységének kezdetén, újraértelmezte magának a nemzetpolitikának a gondolatát is. Új 

tartalommal igyekezett megtölteni a fogalmat, melyben a magyart-magyartól elválasztó 

jövedelemhatárok eltüntetése jelent meg távlati célként. Bár igyekezett kerülni a nemzeti jellegű 

kérdéseket, lényegében kényszerhelyzetben találta magát, a Magyarok Világszövetsége által 

kezdeményezett „kettős állampolgárságról szóló” népszavazás kapcsán. 2046  A kérdés kiváltója 

lényegében az Európai Unióval előállt új helyzet volt, mely főként a szerbiai és ukrajnai magyarság 

számára volt kedvezőtlen. Még egyik oldalon „leomlottak” a határok, addig a másikon azokat 

„magasabbra építették”. A kérdés végül pártharcok áldozatává vált, melyben az MSZP és az SZDSZ 

gazdasági okokra hivatkozva ellene kampányolt, még a FIDESZ és a többi párt mellette. A 

népszavazáson bár épphogy csak átlépte az igenlők aránya az 50%-ot, mégis érvénytelen lett az 

alacsony részvétel miatt. Ezzel taktikai vereséget mért az MSZP a FIDESZ-re, viszont feláldozott egy 

súlyos, összmagyarságot érintő érzelmi kérdést. A kormányfő, saját párton belüli pozíciójának 

megerősítésére is felhasználta a népszavazást és egyértelművé tette a határon túli téma társadalmi-

gazdasági- belpolitikai ügyek mögé való sorolását. A mindenkori budapesti kormány tekintélye, oly 

mértékben erodálódott, hogy a határon túli közösségekben már maga a magyar identitástudat is 

kezdett megkérdőjeleződni a regionális identitástudatot erősítve. Személyes környezetemből tudom, 

hogy Vajdaságban, abban az időben kezdett terjedni az „én nem vagyok magyar, én vajdasági 

vagyok” típusú szemlélet, mely az anyaországi magyarságtól való legélesebb elhatárolódást kívánta 

demonstrálni. Ezzel talán visszafordíthatatlan károkat okoztak a magyar közösségek önbecsülésében 

és anyaországhoz való viszonyulásukban. Sokan emiatt nem szándékozzák felvenni a magyar 

állampolgárságot 2011-től, mondván „ha akkor nem adták most már nem kell”. 

 A kételkedőket megerősítette e tekintetben, a 2006-os választások újabb szocialista 

győzelme is. A szomszédos államokban nem túl jól csengő Gyurcsány név, 2006. június 9-én újabb 

kormányt fémjelzett Budapesten. 2047  Az előző ciklushoz hasonlóan most is a miniszterelnök 

sajátította ki a legfontosabb külpolitikai és nemzetpolitikai döntéseket. Ennek megfelelően, még az 

évben átalakult a döntően közalapítványi rendszerben nyújtott határon túli támogatások rendszere 
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és helyette létrehozták az úgynevezett Szülőföld alapot, mely az oktatás, kultúra, média és az 

önkormányzati együttműködés területén nyújtott támogatást. Az előző rendszer gyengéjéhez 

hasonlóan, szintén jórészt a magyar kormány és a határon túli politikai erők befolyása alatt állt. A 

közigazgatási reform keretében megszüntette a Határon Túli Magyarok Hivatalát és a Miniszterelnöki 

Hivatal Nemzetpolitikai Főosztálya lépett helyébe. Mindezt már csak tetézte, hogy közel egy 

hónappal a választások után kirobbant „őszödi beszéd” néven elhíresült erkölcsi válság 

következtében, a kormány népszerűsége folyamatosan zuhant, melyet a határon túli magyarok 

kárörvendően vették tudomásul. A FIDESZ 2007 tavaszán ismét a köztudatba emelte a kettős 

állampolgárság kérdését, hiszen december 21-től Magyarország csatlakozott a schengeni övezethez, 

mely a vajdasági és ukrajnai magyarság anyaországtól való elszigetelődésével fenyegetett. Göncz 

Kinga, akkori magyar külügyminiszter a javaslatot nem támogatta, mondván a kettős állampolgárság 

traumát okozna!2048 A kormány népszerűsége ez által és kezdetektől fogva botrányos kijelentései 

miatt, 2008 tavaszára a Medián közvélemény-kutató cég szerint történelmi mélypontját ért el, és a 

lakosság 56%-a szeretett volna előrehozott választásokat.2049 Ezt követően a három díjról szóló 

népszavazás, már alapjaiban rengette meg a vezetést, ugyanis felbomlott SZDSZ-szel kötött koalíciója, 

így 2008. május 1-jétől kisebbségi kormánnyá alakult. Közel egy éven keresztül tudta tartani e 

pozícióját, még végül 2009. április 14-én konstruktív bizalmatlansági indítvány útján saját pártja 

távolította el a hatalomról. Ezzel az MSZP visszaélt egy tipikusan ellenzéki „fegyverrel” és megnyitotta 

lehetőségét, hogy újabb kormányt állítson, melynek még programra sem volt szüksége 

megalakulásához. Egyúttal, pedig kísérletet tett a párt megkopott népszerűségének helyrehozására. 

 Ez volt a 2009. április 20-tól 2010. május 29-ig bő egy éven át kormányon ülő Bajnai kabinet. 

„Válság kormányként” definiálta magát, így mint nevéből is kitűnik, elsősorban a gazdasági 

világválság következtében elszenvedett gazdasági károkat kívánta rendezni az országban. A határon 

túli magyarok mellett sokkal szociálisabban lépett fel, mint elődje és hangsúlyozta: „szinte minden 

területen spórolunk, de a külhoni magyarsággal szemben olyan kötelességünk, felelősségünk, lelki 

értelemben vett adósságunk van, amelyet a nehéz körülmények között is törleszteni kell.”2050 Ennek 

megfelelően, nem is csökkentek a határon túli magyaroknak szánt támogatások, az egy éves időszak 

alatt. 
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A 2010-es tavaszi választások már a FIDESZ győzelmét hozták, majd a kormány május 29-i 

megalakulása után rövidesen bejelentette, megtartja korábbi ígéretét és első intézkedései közt fog 

szerepelni a határon túli magyarok kettős állampolgársága. Ezzel 2010. május 26-án a törvény szinte 

egyöntetű megszavazásával, új fejezet nyílott a magyar nemzetpolitika történetében.2051 

IV. Határon túli magyar politikai élet a rendszerváltások után 

 

1. Előzmények, okozati rendszerek 

 

Napjaink Európájában hozzávetőlegesen kilencven millió ember él – etnikai, illetve nemzeti 

értelemben vett – kisebbségként. Ennek egyharmada – főleg Nyugat-Európában – viszonylag 

rendezett társadalmi-politikai státusszal rendelkezik. 2052   

 A kisebbségi kérdés reneszánszát, Európában az internacionalista elveket hirdető szovjet 

blokk összeomlása hozta meg. Épp ez volt azon terület ahol legbőszebben hirdették közel fél 

évszázadon keresztül, a népek szabadságának, egyenlőségének, barátságának, egymás közti 

együttműködésének és a kis népek támogatásának hangzatos címszavait.2053 A probléma viszont, 

mely miatt a kisebbségekkel szembeni ellenszenv fellángolt a rendszerváltások után, több aspektuson 

keresztül is megragadható. Egyik lehetséges értelmezése, mely makroszinten, nemzetközi 

viszonylatban közelíti meg a kérdést, ez utóbbi címszóban keresendő, melyből a „kis népek” 

kifejezést kell kiemelnünk ahhoz, hogy eljussunk a probléma gyökeréhez. A demokratizálódást 

megelőző időszakban, az egyes országok nemzeti érdekei, elsősorban az úgynevezett „nagy testvér”, 

a Szovjetunió céljainak voltak alárendelve, a társadalom, a gazdaság és a politika minden területén. E 

tekintetben, a holdudvarába tartozó országok, kisebbségi pozícióban voltak hozzá viszonyítva. A 

rendszerváltásokat követően, azonban szuverenitásukat visszanyerve, megszabadultak alávetettségi 

viszonyuktól, így nemzetközi jogi értelemben egyenlőkké váltak azon hatalommal – pontosabban az 

azt megtestesítő utódállamokkal, ezek közül is szimbolikusan kiemelve Oroszországot –, melynek 

korábban engedelmességgel tartoztak.  
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 Az egyenlővé válás viszont – a szuverenitás felől megközelítve – úgy is értelmezhető, mint 

felemelkedés a korábbi magasabb hatalmi szubjektum mellé. Tehát korábbi belpolitikai hatáskörük 

került, az érdekérvényesítési hierarchia csúcsára, azaz a szuverenitás értelmében nem érvényesülhet 

rajtuk, más ország befolyása. A kérdés csak az, hogy ezt az újonnan nyert „legfelsőbb főhatalmat” kik 

érvényesítik és kik felett?  

 Közép- Kelet-Európáról lévén szó, a demokratikus jogállamiság jegyében, nyilvánvalóan az 

állampolgárok választják – többségi alapon – a törvényhozó hatalmat és ez által lényegében 

végrehajtót is. A kulcs fogalmat a mi esetünkben a „többségi” szó jelenti, mely egybeesik a 

demokrácia egyik legfontosabb alapelvével. A többség dönt, hiszen ez által érvényesül a legtöbb 

egyén érdeke a társadalomban. Szembe kerül, tehát egymással – esetenként nemzeti-etnikai alapon 

– a többség és a kisebbség, mely mentén súlyosabb esetben társadalmi törésvonal keletkezhet.  

 Bartolini és Mair három szinten vizsgálta a törésvonalakat, melyek alapján 

megkülönböztetett: 

1. Strukturális szintet – mely a társadalmi struktúra empirikus terminusokon 

keresztül megragadható dimenziója. 

2. Normatív szintet – mely az emberek által felvállalt értékek, attitűdök és a 

törésvonal által tagolt társadalmi csoportok kollektív identitástudata mentén 

húzódik.  

3. Szervezeti szintet – mely a társadalmi csoportok koherens intézményi 

megjelenését jelenti. 

 

Törésvonalról tehát akkor beszélhetünk, ha a politikai tagoltság a fent vázolt mindhárom 

szinten jelen van.2054 

    Ha ebbe az elgondolásba helyettesítjük be, az általunk vizsgált kisebbséget, esetünkben a 

határon túli magyarság helyzetét az adott államok keretein belül, akkor azt látjuk, hogy a százezres 

nagyságrendű közösségek esetében mindhárom dimenzió jelen van. Rendelkeznek, tehát szociológiai 

terminusban markánsan megragadható társadalom strukturális jegyekkel, identitás tudatuk 

különbözik, és értékrendszerük is gyakran merőben eltér a törésvonal mentén szemben állókkal, 

valamint megtalálható az alábbi különbségeket demonstráló koherens intézményi rendszer is. 

Horvátország, Szlovénia és Ausztria esetében azonban – már számarányukból következően is – 
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inkább az individuumtól függő normatív szint ragadható meg. A strukturális még viszonylag 

körvonalazódik, azonban a harmadik szinten releváns politikai párt képviselet hiányzik esetükben. 

Ebből látszódik, hogy a tárgyalt közösségek létszámának csökkenésével, először a harmadik szint 

elsorvadása várható, ugyanis leszűkül a potenciális szavazótábor, amely a hatékony politikai 

képviseletet is ellehetetleníti. 

 Ezzel összefüggésben Rokkan és Lipset 1967-ben négy törésvonalat különböztetett meg – 

vallási, kulturális, város-vidék és tőkemunka –, melyek egymástól függetlenül létezhetnek és 

hathatnak egymásra a társadalomban.2055 

 Közép-Kelet-Európában a rendszerváltásokat követően elsősorban az úgynevezett 

tőkemunka és kulturális törésvonal éleződött ki. Az előbbi a liberális piacgazdaságnak és az ebből 

következő hirtelen vagyoni egyenlőtlenségeknek, még az utóbbi, amelynek tipikus példája a határon 

túli magyarság – hiszen nemzeti kisebbséget testesítenek meg az adott országok területén belül –, a 

már kezdetekben vázolt paradigmának köszönhető. Nyugat-Európában ezzel szemben, inkább a 

gazdasági fejlettségük által odavonzott idegen etnikumok következtében képződött törésvonal, mely 

folyamattal lényegében megszűntek viszonylag homogén társadalmak lenni. 

 A fentiek persze nem azt jelentik, hogy a szocialista rendszerekben ne lettek volna nemzeti-

etnikai feszültségek. Ideológia ide vagy oda, kezelni nem tudták őket hatékonyan, csupán elfedni 

igyekeztek azokat. Ez tovább feszítette az ellentéteket, melyek végül a rendszerváltások utáni 

meggyarapodott szabadságjogokkal mintegy kirobbantak a társadalmakba. Folyt a demokratikus 

jogállami keretek kialakítása, azonban a kisebbségek és köztük a határon túli magyarság létét és jogos 

követeléseit igyekeztek figyelmen kívül hagyni a többségi nemzetek releváns politikai erői. Csak a 

Németország és Oroszország közti sávban huszonhárom millió orosz került kisebbségi sorsba. Ezzel, 

csupán abban a térségben érintett durván kétszáz millió ember a kérdés.2056 Az etnikai kérdések 

rendezése, tehát nem kizárólag az adott állam belpolitikai felelőssége, hanem egyben nemzetközi 

biztonságpolitikai feladat is kell, hogy jelentsen. Tipikus példája a Jugoszláv polgárháború, mely 

szintén etnikai alapon robbant ki, majd Európa II. világháború utáni legvéresebb genocídiuma 

terebélyesedett a konfliktusból.  
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2. Intézményi keretek megteremtése  

 

A kárpát-medencei magyarság a rendszerváltásokat követően dinamikusan építette ki civil 

társulásait, egyesületeit és pártjait, miközben hallgatólagosan a többségi nemzetek demokratikus 

erőivel karöltve, a jogállamiság kialakításán és a polgárjogok érvényesítésén fáradozott. Lényegében 

mintegy együttműködést ajánlottak számukra, cserébe a társnemzetként való elismerésért. Ennek 

ellenére, azzal kényszerültek szembesülni, hogy kulturális és oktatási jogaik, követeléseik, éles 

támadások érik és érdekvédelmi szervezeteik folyamatos konfrontációban állnak a többségi 

nemzettel. A helyzetet tovább súlyosbította a történelmi ellentétek egyre gyakoribb felszínre 

bukkanása és a társadalmi, gazdasági átalakulás nehézségei. Céljaik elérésben egyedül a magyar 

kormány támogatását élvezték, alkalmanként igazodva az anyaországi politikai törésvonalakhoz, 

melynek ide vonatkozó politikáját az előző fejezetben már tárgyaltam. Mindez jelentősen 

befolyásolta a többségi pártokkal való együttműködésük is.  

 E tényezők mentén különböztette meg Szarka László a kisebbségi magyar politika három 

stratégiai irányelvét, melyek a következők: 

c) autonómiára alapozott közösség építés 

d) a kormányzati szerepvállalásban testet öltött konszociális modell 

e) az európai integrációs folyamat részeként elképzelt nemzeti reintegráció2057 

 

 Ezen stratégiák mentén, utalva Duray Miklós Nemzetpolitika a rendszerváltozás után című 

tanulmányára, autonómia párti és frappánsan „kis alkuk megkötését” célnak tekintők táborára osztja 

a határon túli magyar politikai erőket.2058 A megfogalmazás számomra egy kicsit elrugaszkodik a 

valóság talajától, azonban a pártok kérdéshez való viszonyulása tekintetében, valóban elkülöníthető 

az adott közösségeken belül egy radikálisabb fellépésű, szélesebb jogosítványokkal ellátott 

autonómiát követelő tábor, továbbá egy inkább „alkudozós” reálisabb szemléletű csoportosulás. 

Romániai példával élve, vegyük az 1989. december 23-án alapított RMDSZ-t, melynek egyik 

legerősebb belső szétfeszítő ereje épp az autonómia kérdése volt. A radikálisabb, úgynevezett Tőkés 
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platform etnikai alapú területi autonómiát szeretett volna kieszközölni – melyet a román demokrata 

pártok etnikai szeparatizmustól tartva elvetettek –, még a centrista, mérsékeltebb platform inkább az 

alulról építkező, civil társadalomra támaszkodó önkormányzatok megvalósulását szorgalmazta. Ez 

utóbbinak megvalósulását, egyébként a liberálisabb román erők sem zárták ki. Végül a 2007-es 

romániai európai parlamenti választásokon, Tőkés László nem az RMDSZ színeiben, hanem független 

jelöltként indult. Ez ismét igazolni látszik azt a határon túli politikai életben gyakran felhánytorgatott, 

démonizálva „turáni átoknak” is nevezett közhelyet, miszerint a magyarság nem képes összefogni. A 

kérdést viszont szemlélhetjük úgy is, hogy össze kell-e egyáltalán fogni? A józan paraszti gondolkodás 

azt sugallja, hogy igen, hiszen ahogy a szólás is mondja „egységben az erő!”. A politika viszont már a 

modern kapitalista gazdasághoz hasonlóan a „reklámra”, marketingre és a kiélezett versenyre épül. 

Úgy tűnik a térség fiatal demokráciái elérték azt a fejlettségi szintet, hogy amennyiben több 

csatornán, azaz több párton keresztül érkezik az információ a választók felé, akkor a kisebbségek 

nagyobb tömegét képesek mozgósítani. Ezt látszanak legalábbis alátámasztani az utóbbi évek azon 

választási tendenciái ahol új keletű megosztottság lépett fel. A 2007-es romániai európai parlamenti 

választásokon, Tőkés László nem az RMDSZ színeiben indult, hanem független jelöltként, így épp 

ennek köszönhető, hogy az erdélyi magyarság végül három képviselőt juttatott be az Európai 

Parlamentbe, számarányához képest felülreprezentálva a közösséget. A választások során az erdélyi 

magyarság tagjai 40%-al többen mentek el szavazni, mint a románok. 2059  

Ugyanez állapítható meg, a 2008-ra a Magyar Polgári Párt bírósági bejegyzése által 

pártpolitikailag erősen megosztottá vált közösség, az évi önkormányzati választásokon leadott 

voksaiból is. Még 2004-ben az RMDSZ-nek 186 polgármestere, 112 megyei tanácsosa és 2481 helyi 

tanácsosa volt, addig a 2008-as választásokon a két pártnak együttvéve 195 polgármestere, 99 

megyei tanácsosa és 2684 helyi tanácsosa lett. Mint látjuk a megyei szintet leszámítva, mindkét 

kategóriában javult a magyarság érdekképviseleti aránya, mely még mindig nem a legkiemelkedőbb 

eredmény a romániai szabad választások történetében, azonban egy hanyatló tendencia végét 

jelentheti.2060   

A felvetésnek megfelelő körülmény és esemény, még Szlovákia 2010-es parlamenti választása 

kapcsán áll fenn. Ez az eset, azonban egy további érdekes sajátossággal is rendelkezik. Mint tudjuk az 

etnikai pártok számára a gyakorlatban mind tagságuk, mind szavazóbázisuk jelentősen leszűkül, amit 

                                                           
2059

 Ágoston Balázs (2007): Unió, Erdéllyel, http://www.demokrata.hu/heti-hir/unio-erdellyel?mini=program-

naptar/2011/4/all&, 2010.10.27. 

2060
 Kántor Zoltán, Pászkán Zsolt (2008): Kisebbségi képviselet Romániában a 2008-as választások után, 

http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_07/tet07_kantor_paszkan_kisebbsegi_kepviselet.pdf 

http://www.demokrata.hu/heti-hir/unio-erdellyel?mini=program-naptar/2011/4/all&
http://www.demokrata.hu/heti-hir/unio-erdellyel?mini=program-naptar/2011/4/all&
http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_07/tet07_kantor_paszkan_kisebbsegi_kepviselet.pdf


tovább súlyosbít, hogy a többségi nemzet pártjai gyűjtő jellegükből fakadóan „megszólítják” – 

többnyire érzelmeikre hatva anyanyelvükön –, az adott etnikum szavazóit is. Ebből következően, a 

képviselni kívánt közösség számarányához képest, lényegesen kevesebb szavazatot kapnak az etnikai 

pártok, melyet a többségi nemzetből átszavazók sem képesek ellensúlyozni. E tekintetben, az 

úgynevezett „catch all” elv alkalmazásával lépett elő új stratégiával a 2009. június 30-án alapított 

szlovákiai Most-Híd nevű párt, mely elmondása szerint a szlovák–magyar megbékélés érdekében 

kíván tevékenykedni.2061 Bár a közvélemény magyar pártként definiálja és alapítói is a Magyar 

Koalíció Pártjából léptek ki, ám mégsem tekinthető feltétlenül etnikai pártnak, hiszen tagsága és nagy 

valószínűséggel szavazóbázisa is jelentősen vegyes. Az utóbbi állítás természetesen nem igazolható az 

általános, egyenlő, titkos választási rendszer tükrében. Amennyiben azonban elfogadjuk a 

közvélemény álláspontját, miszerint ez egy magyar érdekeket képviselő párt, akkor ez új fejezetet 

nyithat a magyar kisebbség politika történetben. Magyar identitású vezetéssel, a kisebbségi magyar 

célokat szem előtt tartva, ám a többségi nemzet tagjait is bevonva a párt életébe, ezzel releváns 

szavazó bázisukra is apellálva – mintegy gyűjtő pártként – hipotetikusan sokkal nagyobb esélye van a 

közösség érdekeinek eredményes képviseletére.  

A 2010-es parlamenti választások, pedig ezt látszanak alátámasztani, a közel egy éves párt 

8,12 százalékos eredményével. Bár az ottani magyar közösség megosztottá vált ezáltal, mégis ha 

figyelembe vesszük a korábbi választások eredményeit és a két párt szavazati arányának összegét, 

akkor jól látszik, hogy most, az utóbbi parlamenti választáson sikerült az eddigi legnagyobb – 12,45 

százalékos – támogatottságot mozgósítani a magyar érdekek szolgálatában. A dolognak, viszont 

hátulütője is volt, hiszen a szavazatok aránytalan megoszlása következtében, a Magyar Koalíció Pártja 

nem érte el az 5 százalékos parlamenti küszöböt, így a magyar érdekeket képviselni hivatott 

szavazatok 4,33 százaléka lényegében elveszett.2062     

A fenti elgondolást, viszont más irányból is megközelíthetjük. Ha azt vesszük figyelembe, hogy 

egy közel másfél milliós, de a többi határon túli terület esetében is tízezres illetve, százezres 

nagyságrendű közösségekről beszélünk, akkor az úgynevezett európai törpe államok lakosságához 

viszonyítva, teljesen normális a közösség politikai megosztottsága. San Marino durván harmincezer 

fős lakosságát például kilenc politikai párt képviseli. Nem szabad viszont figyelmen kívül hagynunk azt 

sem, hogy esetünkben a közösségek alapvető jogaikért és végső soron megmaradásukért küzdenek. 

Viszonylag jól körülhatárolt célkitűzéseiket pedig nem gyűjtő pártok, hanem úgynevezett etnikai, 
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vagy etnikai-regionális pártok képviselik, a fent említett kivételt leszámítva. Kántor Zoltán Az RMDSZ 

és a romániai magyar társadalom: alternatívák vagy kényszerpályák? című tanulmányában az 

alábbiak szerint határozta meg a párt típus sajátosságait: „Egy etnikai párt, egy jól meghatározható 

körből számíthat szavazatokra, és ugyanannak az etnikai/nemzeti csoportnak a legtágabban vett – 

vélt vagy valós – érdekeit képviseli.”2063  E tekintetben legalapvetőbb funkciója, a kisebbségi csoport 

érdekképviselete az adott állam országos, regionális és lokális intézményeiben, továbbá 

önszerveződéseinek felkarolása, egyenjogúságának biztosítása és az identitásuk megőrzéséhez 

szükséges többlet jogok kiharcolása.2064 Az utóbbi állításnak kulcsfontosságú jelentősége van, ugyanis 

a kisebbségi közösségeknek gyakran épp emiatt nincs egységes politikai érdekképviselete. Nem 

tudnak megegyezni abban, hogy pontosan milyen úton és milyen jogok kiharcolása szükséges 

identitásuk megőrzése érdekében. Ide vonatkozó példa a vajdasági pártok közötti 2008-as 

nézeteltérés, melyben a Magyar Nemzeti Tanács leendő választási rendszeréről folyt a vita. A 

Vajdasági Magyar Szövetség európai uniós elvekre hivatkozva a választói névjegyzékre való önkéntes 

feliratkozás mellett tört lándzsát, még a Vajdasági Magyar Demokrata Párt a köztársaságihoz hasonló 

választási névsor mellett érvelt, melyen a magukat magyarnak vallók szerepeltek volna. Az utóbbi 

javaslat azt szerette volna elérni, hogy csak a magukat „előnyök nélkül” magyarnak definiálók 

kerülhessenek fel a választói listára.2065 Joggal merül fel bennünk a kérdés, hogy milyen tétje lehet 

egy ilyen nyilvántartásnak? Erre és a határon túli magyar politikai élet közvetlen anyaországi 

befolyásolására, Orbán Viktor 2009. december 16-i Nagybecskereki nyilatkozata szolgáltat 

iskolapéldát, melyben az általa ígért kettős állampolgárság feltételeiről kérdezték: „Valamilyen 

megbízható adatbázis szükséges ehhez. Persze szükséges az önbevallás, szükséges, hogy bizonyos 

adatokat szolgáltassanak azok, akik a magyar állampolgárságukat szeretnék kiváltani, de egy 

kiindulópontként leginkább a névjegyzék szolgálhat.”2066 Ezt követően egy héttel, már arról cikkezett 

a vajdasági magyar sajtó, hogy megugrott a névjegyzékre feliratkozók száma. 

 

3. Amőba közösségek a politikában 
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A Kárpát-medencei magyar politika egyik tipikus jellemzője a pártok amőba módjára való 

szaporodása. Másik jellemzője, hogy ezen pártok nem képesek tartósan együtt működni, melyet 

többnyire a fent említett amőba effektus is kifejez. A rendszerváltások óta számos példa volt az 

egységes politikai érdekképviselet kialakítására, azonban e próbálkozások, koalíciók ez idáig nem 

bizonyultak hosszú távúnak. 

 

3.1. Szerbia 

 

A vajdasági magyarság első pártja a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége 1990. március 31-

én alakult meg és négy évig képviselte egységesen a közösséget. Ezt követően a belső feszültségek 

miatt számos tagja kilépve az addig „egyeduralkodó” pártból, 1994. június 19-én megalapították a 

Vajdasági Magyar Szövetséget, mely mint az 1996-os választásokon kiderült a tömb magyarság 

önkormányzataira építkezve, a legrelevánsabb magyar politikai erővé vált a tartományban. 1997. 

február 27-én a Vajdasági Magyar Demokrata Párt létrejöttével, tovább aprózódott a közösség 

politikai érdek képviselete. 2004. július 1-jén pedig ezt fokozva megalapították a Magyar Polgári 

Szövetséget is.2067 Végül ezt a folyamatot tetézte a 2009. január 27-én Magyar Koalíció Pártja néven 

megalakult ötödik magyar párt, mely rövidesen Magyar Remény Mozgalomra változtatta 

elnevezését.  

A fentieken felül sor került még néhány magyar előjelű párt bejegyzésére, azonban ezek 

rövidesen vagy megszűntek, vagy más pártba beolvadtak. 2068 

Koalíciós kísérletek: 

1. 2003-ban egy magyar–bosnyák–roma-horvát–bolgár „Tolerancia koalíciót” hozott létre a 

VMSZ. 

2. A 2007-es parlamenti választások előtt a VMDK és a VMDP lépett koalícióra, hogy 

alternatívát nyújtson a VMSZ-szel szemben. 

3. Az egységes fellépés sikerességének illúziójával, végül 2008-ban négy párti egyeztetések 

 indultak, a választásokra való tekintettel. A koalíció megszületett, azonban az MPSZ 
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távol maradt tőle. Az így kialakult három párti összefogás a vártnál rosszabbul szerepelt, az, 

az évi választásokon, így közel egy évre rá fel is bomlott.2069 

 

3.2. Románia 

 

A romániai magyarok rendszerváltás utáni első politikai érdekképviseleti szerve az 1989. december 

23-án alapított Romániai Magyar Demokrata Szövetség volt. Bár az egységesség szervezeti szinten 

Kárpát-medencei viszonylatban tartósnak bizonyult, mégis megkerülhetetlen ellentétek forrongtak a 

párt belső életében, a helyes irányvonal tekintetében. Mint a korábbiakban taglaltam az elsődleges 

nézetkülönbséget, az autonómia minősége jelentette, mely végül 2003 őszére három új alternatív 

politikai erő megszületését eredményezte. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Székely Magyar 

Nemzeti Tanács és a Magyar Polgári Szövetség próbált újonnan választ keresni a közösség sorsát 

érintő kérdésekre. Az előző kettő, inkább csak mozgalmi jellegű szervezetnek bizonyult és nem 

fejtettek ki releváns politikai tevékenységet.2070 A Magyar Polgári Párt 2008. január 29-i hosszas 

bírósági bejegyzésével tovább bővült a paletta. 2071  Napjainkban, pedig Tőkés László európai 

parlamenti képviselő jelezte párt alapítási szándékát, mely az EMNT gyökereiből táplálkozna. A 2011-

es év tehát állításuk szerint az Erdélyi Magyar Néppárt megszervezéséről fog szólni számukra.2072 

Koalíciós kísérletek: 

Koalícióra ez idáig nem került sor, azonban a 2008-as parlamenti választásokon való 

részvételtől visszalépett az MPP tekintettel a magas parlamenti küszöbre, mellyel veszélybe sodorta 

volna a magyar közösség országgyűlési képviseletét. 

 

3.3. Ukrajna 

 

Még az egykori Szovjetunió hatálya alatt alakultak meg a kárpátaljai magyarság első, ám máig 

releváns politikai erői. 1989. február 26-án a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, majd két évre 
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rá 1991. szeptember 17-én az Ukrajnai Magyarok Demokratikus Szövetsége. Később az utóbbiból 

1994 augusztusában kivált a Beregvidéki Kulturális szövetség, mely elsősorban beregszászi járás 

érdekeit kívánja képviselni. Legjelentősebb politikai erővel a KMKSZ bír, azonban az UMDSZ az 

egyetlen országosan bejegyzett magyar szervezet. Konkrét párttá alakulásuk, azonban a 2006-ban 

hatályba lépett, új ukrajnai választási rendszernek következménye. 2005-ben ennek megfelelően 

mindkét szervezet bejegyeztette pártjait, a KMKSZ az Ukrajnai Magyar Pártot, még az UMDSZ az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Pártot.2073      

 Koalíciós kísérletek: 

 Bár többször történtek tárgyalások az egységes politikai fellépés jegyében, ez idáig még nem 

került sor koalícióra köztük. 

 

3.4. Szlovákia 

 

Még az egykori Csehszlovákia keretei közt kezdődött meg a felvidéki magyarság politikai 

szerveződése. Az első pártszervezet, az FMK nem tudta sokáig biztosítani az egységességet, így 1990. 

március 1-jén megalakult az Együttélés Politikai Mozgalom. Ezt követően március 19-én megtörtént a 

Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom bírósági bejegyzése is, majd durván két évre rá 1992. január 

25-én a Magyar Polgári Párttal bővült tovább a politikai paletta, így immár három párt sorakozott fel 

a szlovákiai magyarság ügyében. Bár erős ellentétek húzódtak a három politikai irányvonal közt, 

mégis sikerült felülkerekedni a megosztottságon, és 1998. május 22-én új pártba, a Magyar Koalíció 

Pártjába tömörülve ismét egységessé vált a szlovákiai magyar politikai érdekképviselet. 2074  E 

viszonyok kitartottak egészen 2009. június 30-ig, amíg létre nem jött a Most-Híd nevű szlovák–

magyar megbékélés mellett állást foglaló új csoportosulás.2075 

Koalíciós kísérletek: 

 1994-es választásokon koalícióra lépett a három magyar párt, az Együttélés az MKM és az 

MPP, mely 1998-ban új közös szervezetet hozott létre. 
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V. Az Európai Unió 

 

1. Az Európai Unió kisebbség politikája 

 

Az Európai Uniónak lényegében nincs a szó szoros értelmében vett kisebbség politikája, melynek 

egyik fő oka, a tagállamok éles megosztottsága a kérdésben. Önmagában már az is gondot okozott a 

korábbiakban, hogy egységesen definiálják a kisebbség fogalmát. 2076   Tehát nincs önálló 

kisebbségvédelmi tevékenysége és 2004-ig magával a kérdéssel sem foglalkozott érdemben. 

Szerződéseiben nem szerepelnek kisebbség védelemre vonatkozó rendelkezések, azonban közvetett 

módon számos uniós norma vonatkoztatható e tekintetben is. Ilyenek lehetnek adott esetben az 

emberi jogok védelme, a kulturális sokszínűség megőrzésére való hivatkozás, a regionális politika 

vagy a hátrányos megkülönböztetés és diszkrimináció tilalmának elve, mely utóbbi azonban nem 

zárta ki a nemzeti-etnikai kisebbségek pozitív diszkriminációjának lehetőségét.  

A nemzetközi kisebbségvédelemben, négy általánosan elfogadott standard csoport különíthető el 

az alábbiak szerint: 

1. hátrányos megkülönböztetés tilalma 

2. nyelvhasználati jogok széles skálája 

3. az anyanyelven való oktatáshoz való jog 

4. a politikai, gazdasági és szociális életben való részvétel joga2077 

 

Ezek, azonban nem alkotnak koherens kisebbségvédelmi rendszert és az EU nem is alkalmazza 

őket következetesen. A nemzeti kisebbségek számára – az autonómiák tekintetében – a 

szubszidiaritás elve és a helyi, illetve regionális önkormányzatiság szerepének felértékelődése 

jelenthet áttörést a későbbiekben. A regionalizációs folyamatok egyik legfőbb nyertesei, épp azon 

kisebbségi közösségek lehetnek, melyek egy bizonyos régióban, ám különböző országokban 

csoportosulnak. 

A maastrichti, illetve amszterdami egyezmény óta újból felértékelődött a nyelvi és kulturális 

sokszínűség és annak tiszteletben tartása. Az Unió intézményei számára, pedig további jelentős 
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támpontot jelentenek az Európa Tanács kisebbségvédelmi jogi normái, amellyel kapcsolatban 

kiemelendő a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény és a Nyelvi Charta. A legfőbb gond, hogy sok 

tagállam elvetette ratifikálását, ha lehetséges volt, továbbá akik ezt meg is tették, azok számára is 

kevés a konkrétan kikényszeríthető kötelezettség. 

Az Európai Bizottság és Együttműködési Szervezet dokumentumai bár a tagállamok számára 

kötelezőek és a Bizottság, valamint a Parlament is figyelembe veszi őket, azonban ezek 

biztonságpolitikai irányból közelítik meg a kisebbségi kérdéseket. Így elsősorban a konfliktusok 

kompromisszumos megoldását igyekeznek elősegíteni.2078   

2000-ben a nizzai csúcson elfogadott Alapvető Jogok Európai Chartája kapcsán ismét előkerült, a 

kisebbségi jogok beillesztésének kérdése, azonban végül a Bizottság és a legtöbb tagállam is 

elutasította a javaslatot. Legfőbb ellenvetés az infrastrukturális problémák, illetve az ezzel jelentősen 

megnövekedő fordítási költségek képezték. Felmerült továbbá szempontként, hogy mivel e jogokat 

nem kívánják a bevándorlókra is kiterjeszteni, így jelentősen konfrontálódnának azok 

közösségeivel.2079 

Az Európai Unió kelet-közép-európai bővítése kapcsán, már kívánatosnak tekintette a nemzeti-

etnikai problémáktól terhelt térség rendezését, így a csatlakozni kívánó országoktól további ide 

vonatkozó normák betartását és kisebbségeik „tiszteletét”, védelmét várták el. A nemzetközi 

Badinter bizottság már 1991-ben, a volt Jugoszláv tagállamok elismerésének kapcsán feltételnek 

tekintette ezek meglétét, mely végül a koppenhágai csatlakozási kritériumok részévé is vált, és 

melyet a Bizottság, a tagjelölt államoktól viszonylag szigorúan számon is kér. Megköveteli ezen felül a 

Keretegyezményhez való csatlakozást is, így támogatva az egyéni kisebbségi jogok érvényesülését. A 

Charta megvalósítását viszont már nem kéri számon, mellyel a kollektív-közösségi jogok szenvednek 

hátrányt belépéskor. A tagjelöltektől elvárják tehát, hogy csatlakozásuk előtt rendezzék kisebbségi 

kérdéseik, és biztosítsák a megfelelő intézményi keretek kialakítását. Ebben elsősorban a Parlamenti 

Közgyűlések keretében született – úgynevezett soft low – ajánlások, irányelvek és jelentések adnak 

támpontot. Utóbbiak, azonban jóformán csak addig támaszthatók feltételként, még meg nem történt 

a tagjelölt ország felvétele.2080  
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Az Unión belül tulajdonképpen már alig érvényesül a közösségi szintű kisebbségvédelem. Így 

csupán a csatlakozást megelőzően, járul hozzá tudatosan a konszociális hatalommegosztás térségen 

belüli terjedéséhez és ez által a kisebbségek társnemzetként való elismeréséhez. E kodifikált jogok 

megszegésének, viszont sajnos nincsenek olyan súlyos szankciói, hathatós garanciái, melyek 

megakadályozhatnák a visszaéléseket és felelősségre vonhatnák a „Janus-arcú” országokat, azokról 

már nem is beszélve, akik alá sem írták az egyes egyezményeket. A Kisebbségvédelmi 

Keretegyezményből például kimaradt: Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország és Görögország 

is.2081      

 

2. Kárpát-medencei magyarság az Európai Unióban    

 

A kárpát-medencei magyarság nyolc országban él mozaik nemzetként, így a rendszerváltás után 

hamar megfogalmazódott a határok feletti nemzet egyesítés gondolata. E törekvés szorosan 

kapcsolódott az európai integráció adta lehetőséghez, mely fizikailag lebontja az országok közt 

húzódó határokat, megkönnyítve a magyar–magyar kapcsolatok fenntartását és ápolását.  

Ausztria 1995 óta tagja az Európai Uniónak, Magyarország, Szlovénia és Szlovákia pedig 2004-

ben vált tagállammá, amit három évre rá követett Románia belépése is. Ezzel a kárpát-medencei 

magyarság 95%-a uniós polgárrá vált. Horvátországgal 2005 októbere óta folynak tárgyalások, melyet 

a magyar kormány soros elnökségét kihasználva kíván előrébb mozdítani. Hosszú távon pedig 

Magyarország nemzetstratégiai célja, a többi szomszédos ország integrációba segítése is. Az Unió 

szomszédságpolitikai célokra a 2007-től 2013-ig terjedő költségvetési időszakban 648 millió eurót 

látott elő, ezzel jelentős forrással szolgálva a magyar nemzetpolitikai törekvések 

finanszírozásában.2082 

 

3. Határon túli magyar képviselők az Európai Parlamentben 

 

Az Európai parlament a világ egyetlen nemzetek feletti intézménye, melyben a közvetlen, általános, 

demokratikus választójog érvényesül. A huszonhét tagállam 736 képviselője, közel félmilliárd embert 
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képvisel ez által. Jogalkotói, költségvetési és ellenőrzési hatáskörrel rendelkezik és jelenleg hét 

képviselői csoport, valamint további független képviselők tevékenykednek a keretein belül.2083 A 

Kárpát-medencei magyarok abban a különleges helyzetben vannak, hogy a Magyar Köztársaság 

eleinte 24, majd jelenleg 22 fős kvótáján felül, további magyar képviselők is helyet foglalhatnak az 

intézményben. 

 

3.1. Szlovákia 

 

A 2004-es EP választásokon a Magyar Koalíció Pártja 13,24%-os eredménnyel ötödik helyen került be 

az Európai Parlamentbe és ezzel két képviselőt juttatott az intézménybe. A listavezető Bauer Edit és a 

preferenciaszavazás szerint második, ám a listán harmadik helyet elfoglaló Duka-Zólyomi Árpád jártak 

sikerrel, még a listán második Berényi József nem jutott be. 

A 2009-es választásokon Bauer Edit ismét, továbbá Mészáros Alajos nyertek mandátumot.2084 

 

3.2. Románia  

 

2007. január 1-jétől Románia is teljes jogú tagjává vált az Európai Uniónak, így korábbi európai 

parlamenti megfigyelői, köztük a magyar nemzetiségű: Kelemen Attila, Kónya-Hamar Sándor és Szabó 

Károly Ferenc képviselővé váltak. Még az év novemberében lebonyolították az első európai 

parlamenti választást is, így Csibi Magor a román Nemzeti Liberális Párt színeiben, Sógor Csaba és 

Frunda György az RMDSZ listáján, még Tőkés László független jelöltként járt sikerrel. Frunda György 

azonban a választásokat követően lemondott a képviselői lehetőségről, így Winkler Gyula került 

helyébe.   

A 2009-es európai parlamenti választásokon a korábbi magyar EP képviselők – leszámítva 

Csibi Magort – újból mandátumot nyertek.2085 
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3.3. Tevékenységük, jellemzőik 

 

A magyarországi és határon túli magyar képviselőknek lehetősége van, hogy saját országuk 

képviselete mellett, számos kérdésben együtt lépjenek fel. Az anyaországi pártpolitikai törésvonalak 

nem befolyásolják tevékenységük oly mértékben, mint adott esetben hazájukban, így nem csak a 

határon túli érdekek főbb magyarországi hangoztatóival, hanem az összes magyar képviselővel 

készek együttműködni. Bauer Edit például Gurmai Zitával adott ki közös nyilatkozatot a nők modern 

kori rabszolgaságáról és a prostitúcióról, vagy Mészáros Alajos, aki a Duna stratégiával kapcsolatban 

Áder Jánossal és Herczog Edittel működött együtt. Közösen foglaltak állást továbbá a Babes-Bolyai 

Tudomány Egyetem, az olaszországi romák, vagy a Benes dekrétumok ügyében is. Tőkés László pedig 

Járóka Líviával szervezett konferenciát a roma kérdésről. 

Az imént említett erdélyi politikus korábban az Európai Szabad Szövetség frakciójában 

tevékenykedett, majd abból kilépve jelenleg mind az öt határon túli képviselő a néppárti frakciót 

erősíti. Ferenczy Anna Zsuzsanna – Tőkés László asszisztense –, kérdésemre azzal indokolta főnöke 

cselekedetét, hogy a korábbi kis frakcióban bár könnyebb volt keresztül vinni egy kérdést, kevés volt 

rá az esély, hogy azt esetlegesen meg is szavazza parlament.2086  

A határon túli képviselők általános jellemzője, hogy sokkal jobban szakosodnak, nem csak a 

határon túli magyar, hanem általánosan a kisebbségek ügyére. Retorikájuk e tekintetben sokkal 

keményebb és karakteresebb magyarországi társaiknál. Egyrészt mert őket közvetlenül érintik e 

kérdések, másrészt ezzel igyekeznek megerősíteni ingatag szavazó bázisuk. A szlovákiai nyelvtörvény 

ügyében például az erdélyi Sógor Csaba felszólalása váltotta ki a legnagyobb visszhangot, melyben 

„nyelvi népirtásnak” nevezte a jogszabály következményeit és párhuzamba állította saját országát és 

Franciaországot is az esettel. Sokan egyébként épp ezt tekintik a legnagyobb határon túli 

eredménynek, hogy Gál Kinga és Bauer Edit összefogásával sikerült egyáltalán napirendre venni a 

szlovákiai nyelvtörvény ügyét, így közel egy órán át folyhatott a vita róla. 
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 Tevékenységükből tehát jól látszik, közösségeikért vállalt racionális feladatuk elsősorban nem 

a jogalkotásban, hanem a kisebbségi problémákra való figyelem felhívásban és nyomásgyakorlásban 

nyilvánul meg.  

 

VI. Összegzés 

 

A mögöttünk álló két évtized magyar kormányzatai között nemzetpolitikai aspektusban, lényegében 

kizárólag az jelentett konszenzust, hogy a határon túli magyarsággal foglalkozni és anyagilag 

támogatni kell. Elsősorban külpolitikai kérdést jelentett, melynek hárompillérű szerkezetében 

prioritását tekintve szélsőségesen változott megítélése, attól függően, hogy jobb vagy bal oldali 

pártok voltak kormányhatalmon. 2001-ben ettől eltérve jelentős előrelépést jelentett, hogy nem 

nemzetközi úton közelítették meg a kérdést, hanem a magyar államhoz fűződő intézményes, politikai 

és közjogi kapcsolatukat igyekeztek szabályozni a státusztörvény révén. Ezt követően a 2004-es 

Európai Unióhoz való csatlakozás jelentett, egyrészt mérföldkövet a nemzetpolitika történetében, 

másrészt új dimenziót a kisebbségvédelem ügyében. Az Integráció, azonban mint rövidesen kiderült 

nem nyújt közvetlenül megoldást a határon túli magyarság problémáira. Ha viszont az elmúlt néhány 

évtized pozitív emberjogi tendenciáit vesszük figyelembe, akkor valószínűsíthető, hogy az általunk 

tárgyalt közösségek ügye is hasonló időtávon, de megoldódik.   

A kérdés csupán az, hogy napjaink asszimilációs és migrációs statisztikái mellett van e ennyi 

időnk? Nyilvánvalóan nincs! Ezért elsősorban a mindenkori magyar kormányok és a határon túli 

politikai érdekképviseleti szervek feladata, hogy az Unióval, mint közös nevezővel, vagy a nélkül, de e 

jogi folyamatokat felgyorsítsák és a megnyíló lehetőségeket a lehető legszélesebben kihasználják. 
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 „Az identitástudat kifejlett tartalmában benne van az 

egész személyiségünk és életvezetésünk, az önismeretre 

jutástól, az önérték-érzésen át a társadalmi –nemzeti és 

európai –távlatú önmegvalósításig.”2087 

 

I. Bevezetés 

 

1. A téma aktualitása 

 

Az Európai Unió mindennapjaink része. Magyarország az Európai Unió tagállama, a magyar 

állampolgárok egyben uniós állampolgárok is. Ennek ellenére mégis sokan vagyunk, akik nem tudják 

mit is jelent ez valójában. A nagy változások korszakát éljük; a nemzeti ünnepségeken egyre 

kevesebben vesznek részt a városok terein, a belpolitika iránti elégedetlenség egyre mélyebbre 

süllyed, de ezzel egy időben mégis nő az európai integráció iránti elkötelezettségünk?! Az európai 

színtér lassan eluralkodna a nemzeti történések felett? Az állampolgárok képesek nemzeti kereteket 

túllépve ténylegesen azonosulni az Európai Unió mindennapjaival? Miként gondolunk Európára, és az 

Európai Unióra? Milyen alapokra helyezhetjük az európai integráció jövőjét? A soros magyar 

elnökség közeledtével különösen fontos látnunk, milyen alapokkal rendelkezik az európai közösség, 

milyen közös projektek realizálhatók, megmozgatva akár az Európai Unió, akár az európai kontinens 

lakóit. Európát polgárai és az ő tudatuk, érzéseik tartják össze, kijelölve ezzel a fejlődés útját. Fontos 

tisztázni, hogyan vezetett a gazdasági együttműködés egy politikai egységesülésig, hogy van-e esély 

arra, hogy az Európai Unió felismerje annak a tényét, hogy az ő határai is végesek és ennek 

tudatában talán az unió teljes kiteljesedéséig, a tényleges európai társadalom kialakulásához és 

annak megszilárdulásához vezethetne. Az európai kollektív öntudat, az Európai Unió társadalmának 

európai identitásához, annak kialakulásához.  Hiszen tudjuk „Európa fogalma, az európai eszme, az 

egységesülés impulzusa azonban a szellem világából érkezett; a folyamatot, melynek immár mi is 
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részesei lehetünk, hosszú spirituális fejlődés előzte meg és indította el”2088 A jövőbeli fejtegetések 

elkerülhetetlenek; merre tovább Európa, merre tovább Európai Unió. A dolgozatom célja is az, hogy 

az európai identitás problémakörét vizsgáljam és arra a kérdésre, miszerint létezik- e közös európai 

identitás, választ próbáljak találni. A téma aktualitását szolgálja az elmúlt év görög válsága is. Hiába 

törekszik az EU „identitást teremteni”, a kollektív önazonosság kialakításában segédkezni, mindaddig 

hiába való, amíg például egy pénzügyi krízisben nem képesek a nemzetek szolidaritást vállalni. A 

Lisszaboni Szerződés viszont ezzel ellentétes nézetet vall. A szerződésből egyértelműen kiderül, hogy 

demokratikusabb és polgár-közelibb politikát kíván folytatni az Unió, tágasabb teret kínál a civil 

társadalmak számára, jogi keretet biztosítva a hatékonyabb párbeszédnek az Európai Unió és az 

állampolgárok között. Ilyen ambivalens helyzetben kell prioritást élveznie a témának. Minden 

reménnyel a dolgozatom képes lesz egy átfogó kép bemutatására, arról az európai társadalomról, 

amelyik annyi megpróbáltatáson ment keresztül, és amelyik a mai napig az állandó változások korát 

éli, amelyiknek egy újonnan jött identitással kell szembenéznie, megbirkózni, azonosulnia. A 

dolgozatomnak nem célja egy határozott álláspont kialakítása, csupán olyan fejtegetéseket szeretnék 

összefoglalni, amelyek egy laikus vagy egy szakavatott olvasó számára is ösztönzőleg hat azok 

továbbgondolására, esetleg határozott vélemény kialakítására.  A dolgozatom leginkább hasznos 

szellemi barangolás.2089 

 

2. Az identitás, mint fogalom 

 

Az identitás fogalma igen felkapott, divatos napjainkban; számos tanulmány, esszé készült, mindegyik 

különböző megvilágításból. A fogalmak sokrétűsége azért létfontosságú, mert identitás egyszerre 

része a szociológiának, pszichológiának, néprajznak, történelem-és politikatudománynak, de a sor 

még ezzel sem teljes. Több tanulmány és értekezés is a címébe emeli e szót, anélkül hogy 

érdemlegesen beszélne róla. Vannak, akik kevésbé tartják fontosnak, azonban az azonosságtudat 

kutatása és átlátása ebben a sokféleségben igenis fontos és hasznos, hiszen a nemzet, politika, 

identitás összefügg. Ebben az új helyzetben pedig a sor bővíthető: összefügg az Európai Unióval is. A 

dolgozat pedig pont erre kíván rávilágítani: az európai társadalom öntudata, hogyan illeszkedik az 

Európai Unió „nemzetébe”, hogyan függ össze az európai identitás az Unió által képviselt politikával. 

Az identitás fogalmának tisztázása nem könnyű feladat, abból kifolyólag sem, hogy ennyi 

tudományág részese. Az eredeti latin szó egy összetett szó: id- entitás. Az id a személyes névmás 

egyes szám semleges nemű harmadik személye, tehát ő. Az entitás jelentése pedig nem más, mint 
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lét, lényeg, valóság. Az identitás legfőbb sajátossága abban áll, hogy minden dolog, élőlény, ember 

csakis önmagával lehet azonos. Ezt nem kell elismerni, szükségszerűen van, nem tud nem lenni. 

Valahová tartozás, csoporthoz tartozás pedig nem más, mint az identitásunk. „Az ember alapvető 

igénye, hogy biztonságban és boldogan éljen azokban a közösségekben, amelyeknek élete során 

tagjává válik. Ilyen közösség a család, a barátok, az iskola, a sportcsapat, de a vallási közösség, a 

nemzet és az Európai Unió is.” 2090  Az egymástól távol álló vagy éppen rokontudományokban 

megjelenő identitás- fogalmak között egy párhuzam mindenképp vonható. Adott személy én-tudata, 

önazonossága a kollektív identitásformák alkotói. Elsősorban ugyanis, identitásunk megtalálása azt az 

önazonosságot fejezi ki, azt az öntudatot, amely alapján mi magunk besorolhatóvá válunk egy 

kollektívába, egy csoportba, egy fajba, egy népcsoportba, egy nemzetbe. Végső soron pedig ez az 

identitás, kialakulásának a célja. A valahová tartozás. A dolgozat lényegi elemeként szükségszerű, 

hogy mint létrejövés, vagy valamivé válás legyen értelmezve. „Az identitás soha nem valamilyen teljes 

és befejezett meghatározottság, olyannyira nem, hogy még a halállal sem válik véglegessé, hiszen 

mindig lehetőség van a post mortem átértékelésre, és vannak olyan identitások is, amelyek 

kifejezetten a halál révén válnak valóra (pl. a mártírok).”2091 

 

2.1. Megközelítések 

 

Az identitás fogalma az elmúlt fél évszázad alatt kivételes karriert futott be, azonban általánosan vett 

meghatározása nincs. Erik H. Erikson egy probléma megoldását keresve jutott el fogalmának 

megalkotásához. Az identitás azonosulás. „Az ember csatlakozik ahhoz, amit a legközelebbinek érez”. 

Bodó Barna szavaival élve az identitás befogadás, Charles Taylor pedig önértelmezésként fogja fel. 

Pontosabb megfogalmazásban: „Az identitás adott közösséghez való kötődés, amely közös 

jellemzőkön, értékeken, sorson, érdekeken alapul, és bizonyos azonosságot képvisel egy népcsoporton 

belül… az azonosság olyan kérdéseket vet fel számunkra: Kik vagyunk? Kik akarunk lenni? Vagy Mit 

akarunk?”2092 Shakespeare szavaival élve: Ki mondja meg végre, hogy ki vagyok?2093  

Minden kétséget kizáróan egyike korunk legmeghatározóbb társadalomtudományi témájának, 

melyet többféle aspektusból szemlélhetünk. Tény, hogy az elmúlt időszakban kivételes karriert futott 

be, mint fogalom, azonban általánosan megfogalmazott jelentése nincs. A sorra napvilágot látó 

meghatározások, egymást követő fogalom- és struktúraelemzések ellenére sem sikerült átfogó 
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paradigmát adni, ami arra a sejtésre adhat okot: az ez irányú kutatások további újdonságokra, 

magyarázatokra deríthet fényt.  

A konkrét megfogalmazás hiányának ellenére abban egyetérthetünk, az identitásválasztás, 

identitásépítés egy állandó folyamat- a változó világban identitásbeli egyensúly nincs, minden nap 

meg kell hoznunk, meg kell teremtenünk. Hódi Sándor szavaival élve: „az identitás az egyén aktuális 

interakcióiból, teljesítményéből előálló „helyzeti önmeghatározás”, s mint ilyen, másként nem 

képzelhető el, csak mint szüntelenül változó, „vibráló- fluktuáló” folyamat”.2094 Az identitás tehát 

alapvetően befogadás. Egy olyan befogadás, amelynek hosszú folyamat van. Ez a befogadás örömteli, 

így válhatunk valami részesévé, egy folyamat láncszemévé. Ilyen folyamatnak is nevezhető európaivá 

válni, európai nemzetiségűnek vallani magunkat, nemzeti identitásunk, hovatartozásunk mellett vagy 

helyett egy új önazonosságnak helyet adni. Így lehetünk akár európai nemzetiségűek is, egy olyan 

újonnan kialakuló európai társadalom részesei, amelyet az Európai Unió elképzel tagállambeli 

állampolgárai számára.  

 

2.1.1. Egy közelebbi megfogalmazás 

 

„Az identitás, a társadalmi azonosságtudat jelenségköre a maga legáltalánosabb alakjában az egyén 

és társadalom közötti viszony pszichikus közvetítésére vonatkozó tények egy jelentős csoportját 

foglalja magában.”2095Az identitás kulcsfogalmait a legegyszerűbben Pataki Ferenc munkássága, 

kutatása mentén határozhatjuk meg. A Széchenyi-díjas magyar szociálpszichológus szerint az 

identitás kategóriája abban a metszéspontban helyezkedik el, ahol az egyén társadalmi reprodukciója 

és a „társadalmi részrendszerek reprodukciója” találkozik.2096 Az identitás kutatása elsősorban az 

egyén, vagyis az individuum és közösség kapcsolatának aspektusából történik. Egyéni azonosulásunk, 

hovatartozásunk akarva- akaratlanul beágyazódik a szociális, csoportos identitásba. Az egy közöshöz 

való tartozás során, egy csoportba, fajba, azonos kultúrához való tartozás során ugyanis a kultúra 

elsajátítása során tesznek szert identitásukra. 

 

3. A nemzeti identitás 
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Az európai identitás jobb megértéséhez szükségeltetik a nemzeti identitásról, a nemzeti hovatartozás 

érzéséről is beszélni. Az Európai Uniót olyan államok alkotják, amelyek mind önállóak, függetlenek, 

saját nevük, zászlajuk, anyanyelvük, himnuszuk, némelyik országnak még egyedi fizetőeszköze van, 

amelyek nem utolsósorban identitásteremtő hatással is lehetnek az adott ország állampolgárai 

számára. Az állampolgároknak állampolgárságukkal megegyező identitástudatuk van. Ők a magyarok, 

az olaszok, a belgák, ők a görögök vagy éppen a németek. A nemzeti identitás megfogalmazása 

viszont nem ennyire cicomátlan. "A nemzeti identitásnak valami olyannak kell lennie, amit a nemzet 

egyedül alkot, egyénivé teszi, a többitől megkülönbözteti” 2097 A nemzeti identitás az egyének a 

nemzethez, mint a legfelsőbb közösséghez kötődő interaktív, reflexív kapcsolata, aminek az alanyai a 

nemzet állampolgárai, amelyiknek behatárolható kerete van, ahol az identitásformálás egyik statikus 

struktúráról a másikra való váltást jelenti, ahol az identitások fajtái között hierarchia van. 2098 Az 

elsődleges nyelvi-kulturális és politikai önmeghatározás volt a nemzeti identitás. A nemzethez 

tartozás méltóságtudatot ad az egyén számára. Azt a méltóságot, ami egyben biztonságot is nyújt 

számára, hogy egyenlő társ azokkal, akik egy határon belül húzódnak meg vele együtt. „A nemzeti 

jellem ráadásul nem az egyes egyén, hanem egy egész gyakran nagyszámú embercsoport 

tulajdonságait tételezi” 2099  

 

3.1. A nemzeti lét- a nemzeti tudat 

 

A nemzeti identitás taglalása elengedhetetlen feltétele annak, hogy ez a dolgozat egy laikus ember 

számára, az európai identitásról, annak jobb megértéséhez bázisként szolgálhasson. A későbbiekben 

megfogalmazott európai társadalom kollektív önazonosságában a legfőbb közös az egyének nemzeti 

identitása. A jövőre szóló európai identitást is ennek mintájára kívánják felépíteni az EU „alkotói”. A 

nemzeti identitás jobb megértése végett a nemzet fogalmát is tisztázni kell. „A nemzettel kapcsolatos 

definíciók kiemelik, hogy a nemzet nyelvi, kulturális, gazdasági és politikai közösségek, a kapitalista 

termelési módhoz kötött, a polgári fejlődéssel létrejövő- egyúttal a polgári fejlődés feltételét jelentő- 

sajátos képződmény, amely a gazdasági, kulturális és politikai szempontból integrálja és 

homogenizálja a tradicionális társadalmak széttagolt tömegeit. „2100A mai modern nemzeteket 

etnikai, nemzetiségi csoportok hozták létre annak idején. Az az érzés, ami az „édes anyanyelvhez, az 
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„ősök földjéhez” köt minket. „A nemzet kifejezés mélyen a népek kultúrájában és történelmében 

gyökerezik, és magában foglalja identitásuk alapvető elemeit.”2101 Smith szerint a nemzeti identitás 

mindig valamilyen politikai közösséghez kötődik, és a nemzeti identitás az alábbi elemekből tevődik 

össze: közös történelmi terület, közös mítoszok és történelmi emlékezet, közös tömegkultúra, közös 

jogok és kötelezettségek, közös gazdaság, ahol az egyének területi mobilitással rendelkeznek.2102 

Tehát egy olyan állam, amelyiknek összetétele etnikai szempontból homogén. 

A nemzetállamok kialakulásának mélyebbi kutatásába nem kívánkozom belefolyni, a feudális 

keretek kialakulásának kezdetéig visszanyúlni. Valamennyi eredethagyomány úgyis hasonló. A nép 

egyszer csak felbukkan vagy valahonnan jött, és meghódítva az ottani őslakosokat, nagy és erős 

államot alapít. A nemzetté válás viszont nem értelmezhető csupán kollektív nemzettudatra alapozó 

ideológia alapján. A közös származás ténye vagy akár annak a tudata nem teremt nemzetet. 2103 Az 

állam szerepe volt kiemelkedő a közös identitás kialakításában, ugyanis ő szabja meg a politikai, 

gazdasági vagy éppen a társadalmi szerveződések körét. A nemzeti ideológia vagy éppen a nemzetté 

szerveződés tehát csak egy kiindulópontja a nemzeti identitásnak. Az azonos nyelvet beszélők vagy 

azonos szokásokkal rendelkezők csoportjában a közös eredethite minden bizonnyal régen 

kialakulhatott,2104 és a nemzetiséghez fűződő érzés, lojalitás véleményem szerint a nemzet, mint ősi, 

természetes közösség, sajátja, és nem az elmúlt 10- 20 évben végbement gazdasági, politikai és 

kulturális változások terméke. 2105 Ettől függetlenül egy nemzet léte nem feltétlen vonja maga után a 

nemzeti tudatot, az egy hosszú folyamat.  

 Annak kialakítása pedig véleményem szerint egy olyan folyamat, amit tudatosan és direkt 

eszközökkel befolyásolhatóak. Így akár az Európai Uniónak is, mint a nemzetállamok felett álló 

intézményesült forma legnagyobbika Európában, képes lesz, a maga identitásteremtő eszközeivel, a 

későbbiekben a társadalma kollektív identitástudatát kialakítani, illetve az azonosulni vágyók számára 

a lehetőséget megteremteni. 

 

3. 2 Átalakuló nemzeti identitás? 

 

A modern világban a személyiség sokféle identitásának még volt összetartó ereje, a hierarchia 

legtetején pedig a nemzeti identitás állt. A globális folyamatok révén viszont, a határok egyre inkább 

szélesedő jelenlétével a nemzeti önazonossággal kapcsolatos elbizonytalanodás is egyre gyakrabban 

üti fel a fejét. Ennek az elbizonytalanodásnak, változásnak egyik szembetűnő példája lehet 
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Magyarország 1989-es változása. A rendszerváltás idején a változások arra késztetett bennünket, 

hogy elgondolkodjunk saját helyzetünkön, Európához való viszonyunkon, identitásunk esetleges 

változásán. A rendszerváltás idején az első demokratikus kormányzatok politikusai is úgy 

gondolkodtak, hogy hazájuk nem kevésbé tartozik Európához, csak a szovjet érdek megpróbálta 

elzárni onnan. Ebből kifolyólag pedig egyértelmű volt az Unióhoz való csatlakozás, arra hivatkozva, 

hogy a megosztottságot fel kell számolni. Az újonnan alakuló demokratikus kormányoknak viszont 

meg kellett érteniük, hogy az EU már egy új történeti realitás, kemény érdekek által összerakott, 

jogilag is intézményesült világ. Hazánknak is észre kellett vennie, hogy nagymértékben igazodnia kell 

a már létrejött közösség viszonyaihoz.  

Napjainkra a csatlakozás óta sok minden változott, még nagyon sok mindennek kell 

megfelelnünk, a kritériumokat teljesítenünk.  

A csatlakozással egy időben az európai identitáshoz való viszonyunk nem lett megoldva. Mi 

több, ez csak egy plusz „teher”. A gazdasági és politikai integráció önmagában véve is komoly kihívás, 

amelyet még jobban kikezd a regionális és etnikai csoportazonosságok erősödése. A fő kérdés ebben 

a tekintetben, hogy „ki is vagyok tulajdonképpen, hogy definiálom magamat, azonos azzal, hogy 

milyen közösséghez tartozónak tekintem magamat.”2106Az identitásunk nem eleve adott, nem 

nevezhető természeti adottságnak. A normákat már csecsemőkortól tanítják, és a későbbiekben is 

megszerzett, megszenvedett kulturális különösség lesz, ami tapasztalatból és társadalmi 

kölcsönhatások folyamatából alakul ki. Ezek a normák tanulhatóak, az Európai Uniós ismeretkör 

tanítása is egyre inkább kiterjedt. Az oktatás szerepe ebben az új helyzetben pedig meghatározható 

lehet.  

 

3.2.1. Az identitás kihívásai 

 

Az identitást nem lehet állandóként felfogni. Az identitás folyamatosan változik, nap, mint nap új 

kihívásokkal kell szembenéznie. Az ember önmagáról alkotott képe a 21. századra egészen sajátos 

természetű. Megrendült és elbizonytalanodott a világnézeti, ideológiai, nemzeti, etnikai 

hovatartozásában, sőt még a nemi hovatartozása is nagymértékben megkérdőjeleződött. A helyzet 

olyannyira elmérgesedett, hogy a mindennapi ember számára megkérdőjeleződni látszanak az 

egyszerű értékek, a racionalitás, a lényegiség, a közösségi és erkölcsi értékrendek. A mindennapi 

életünk egyre inkább megragadhatatlanná válik. A globalizáció folyamata megállíthatatlan. A 

korlátok, határok lebomlását mindennapi jelenségnek kell vegyük. „Globalizált világ, globális 

kihívások és ezekhez szorosan kapcsolódó globális megoldások mindennapjaink metaforái. Ezekkel 
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állnak ellentétben a nemzeti – olykor a nemzetiségi – válaszok, amelyek az esetek többségében 

szembehelyezkednek a globálissal, ugyanakkor a kettő között nem találjuk az európai identitást, 

amely csillapítja (esetleg erősíti) a szembenállást.” 2107  „Az elidegenedés- elszemélytelenedés, 

elmagányosodás- széleskörűvé válásával a közösségi viselkedési jegyek… megváltoznak, érzelmi 

tónusukban gyengülnek, halványulnak… a közösség megtartó szálai is elvékonyodnak, könnyebb a 

leszakadás, a meglévő integrációs kereteken való érzelmi kívül maradás.”2108 Ebben a helyzetben kell 

képesnek lennünk egy olyan identitás kialakítására, megtartására, ami által egy közöshöz vagyunk 

képesek tartozni, a múlt, a szellemi és kulturális örökségünket képesek leszünk megtartani, úgy, hogy 

a jelenben korhű legyen, a jövő kérdéseire pedig válaszként is használhassuk. Gyökereink identitását 

megragadni és úgy alakítani a jelen kihívásaira, hogy méltó legyen az európai identitás szellemi és 

kulturális hagyatékához; ez az igazi kihívása mindennapjainknak.  

Az identitás kihívásai jelen vannak, buktatóival sorra találkozunk mindennapjainkban. A mi 

feladatunk pedig, hogy ezekkel megbirkózzunk, ahhoz, hogy helyt tudjunk állni ebben a gyorsan 

rohanó világban. A nemzeti identitás átalakulása természetes folyamat, ugyanis identitásunk 

kialakítása egy állandó, soha véget nem érő folyamat. „Minden embernek annyiféle identitása van, 

ahány társadalmi csoporthoz tartozik, ahány strukturális szint és vonatkozási keret révén azonosul 

másokkal.”2109 Ebből kiindulva tehát a nemzeti identitásunk igenis változik, átalakul, akár az új 

európai történések hatására, akár függetlenül attól. Amennyiben pedig kialakul az európai 

öntudatunk is, amennyiben azonosulni tudunk vele, tisztán kell lássuk, az idő előre haladásával az is 

éppúgy változni fog.  

Ebben a dolgozatban nem a nemzeti identitásunkra kívánom a hangsúlyt fektetni, csupán arra 

érdemesnek tartottam, hogy említést tegyek, ugyanis elsődlegessége mai napig meghatározó 

Magyarországon, éppúgy, mint más országokban. Ugyanis „az ember hétköznapi életének 

legegyszerűbb tényeiből kiindulva azoknak az identitáskereteknek tulajdonítanak elsőbbséget, 

amelyek tárgyi és személyi vonatkozásban konkrétak.” 2110 

Az pedig még máig tisztázatlan kérdés, vajon az európai nemzetiség, az európai kollektív 

öntudatunk, a nemzeti identitás mellett vagy helyett jön-e létre. Vajon az európai identitás 

felépülhet-e a nemzeti identitás mintájára? Vajon létezik olyan euronacionalizmus, olyan Európa-

tudat, amely támogatná egy szupranacionális Európa demokratikus legitimitását? Bár a tagállamok 

állampolgárai egyre nagyobb számban támogatják az integrációt, igazi közös európai identitás még 
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nem alakult ki. Az európai történelemben a közös kulturális tradíció viszont igen, de ez még kevés egy 

közös politikai identitástudat kialakításához. Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására viszont csak 

az európai önazonosság tisztázása után lehet kísérletet tenni.  

 

„Nem államok szövetségét teremtjük meg, hanem 

embereket egyesítünk.” /Jean Monnet/  

 

II. Európai identitás és az Európai Unió 

 

1. Létezhet- e? 

 

Önmagunkat nem csak annak tekinthetjük, amik vagyunk, hanem annak is, amivé válni szeretnénk. 

2111 Leon Wieseltier Againts Identity című művét ezzel a megállapítással kezdi. Ezzel az állítással 

egyetértésben nem is kívánok a kettős identitás jelenségével foglalkozni, abban a tekintetben, hogy 

létezik- e vagy sem. Az ember egyszerre több identitást tudhat magáénak. „… minden egyes ember 

saját örökségének és származásának produktuma, a mai modern demokráciákban az ember különféle 

kulturális irányvonalakkal gazdagíthatja saját identitását.„2112 Így az európai identitást a nemzeti 

identitás mellettinek értelmezem, nemzeti önazonosságunk mellett európainak is vallhatjuk 

magunkat, amennyiben tehát azzá szeretnénk válni, amennyiben létezik az európai identitás, az 

európai öntudat, amelyikről a dolgozatomban értekezek.  

Minden társadalomnak ki kell alakítania a kollektív identitását. Ez alól az Európai Unió sem 

képez kivétel: nem vonhatja ki magát saját identitásának keresése alól. Ezt pedig csak úgy képes 

kialakítani, ha a figyelmét erőteljesebben a szellemi horizontra összpontosítja. Az európai identitás 

először is nem más, mint a közös történelemből fakadó származás. Az EU identitása a jelen 

tapasztalataiból, kontinensünk szétszakítottságából, a nemzetek közötti konfliktusainak 

megszűnéséből, Európa népeinek egy közös rendszerbe való integrálásából és élni akarásából tevődik 

össze. 2113 „Az identitás kérdése alapesetben nem feltétlenül merül fel problémakánt, kihívásként, de 

válsághelyzetek vagy azok lehetősége, illetve a társadalom változásai, új irányzatai 

megkérdőjelezhetik vagy átértékelhetik az előzőleg megformálódott önazonosságot (példaként 

említhetjük a globalizáció jelenség, mely viszonylagossá tette a nemzeti identitások addig meg nem 
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kérdőjelezett dominanciáját). „2114 Európai Uniós taggá, az integráció részesévé válni pedig pont egy 

ilyen társadalmi változás, ami igencsak megkérdőjelezheti az addigi nemzeti önazonosságot. Egy 

olyan identitással találja szemben magát az egyén, amivel vagy tud azonosulni vagy nem.  

Ennek az identitásnak a meghatározásához nem elég csupán az elmúlt 50 év kezdetéhez 

visszanyúlni. Az európai öntudat sokkal régebben kialakult sajátossága az öreg kontinensnek. A 

gazdasági integritás a 20. század vívmánya ugyan, de az európai eszme egészen a középkorig nyúlik 

vissza. Robert Schumann 1950. május 9-én, a Montánunióról szóló közzétett javaslata a következő 

képen hangzott: „mindenki számára nyilvánvalóvá teszi majd a kultúránk közös alapjait és 

fokozatosan ahhoz hasonló köteléket hoz majd létre, amelyekből nemrégiben az egyes nemzetek 

kikorbácsolódtak. Ez a gondolat lesz majd az erő, amely elől leomlik minden akadály”.2115  

Az identitás az ember sajátossága. Olyan sajátosság, ami egy életen át alakul ki, változik, 

átalakul. Identitásunk kialakulásához pedig olyan határok kellenek, amin belül biztonságban érezzük 

magunkat, amin kívül tudjuk hova húz a szívünk. Így van ez az európai identitással is. A legtöbb 

tanulmány ömlesztve beszél európai identitásról, anélkül, hogy tisztázná, mit is jelent valójában, 

melyik terület sajátossága, egész Európára vagy csak az Európai Unió tagországaira vonatkozik.  

A legegyszerűbb magyarázat a dolgozat tekintetében is, véleményem szerint, ha az európai 

identitásról az Európai Uniós tagországok állampolgárainak hovatartozása kapcsán beszélhetünk. Az 

Eurobarometer 2116 felmérései is kizárólag az uniós állampolgárokra vonatkozik, kizárólag a 

tagállamokra terjed ki tevékenysége.  Minden bizonnyal az elmúlt évek tanulmányai is ilyesfajta 

identitásról értekeznek, közölnek tényeket, sejtetnek előrelátásokat. Az Európai Unió európai 

identitásáról. Az Európai Unió állampolgárainak hovatartozásáról, az Európai Unió lakosainak 

önazonosságáról.  

Popularitása miatt is tartottam fontosnak a témakörrel, témával foglalkozni. Állást kell foglalni, 

van-e jövője volt-e értelme az Európai Uniónak. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy az integráció 

lényege, vagyis az egy egész, az Európai Unió megteremtésével, az egy közösséghez tartozás 

elméletével menyire tudunk azonosulni, mennyire azonosultak eddig az emberek. Létezhet-e ebben a 

sokszínűségben egy közös értékrend?   

 

1.1. Egymás mellett 
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Az európai identitás megfogalmazására, uniós szinten, először 1973-ban került sor, egészen pontosan 

a Koppenhágai deklarációban. 2117  3 pillér alapján vázolta fel: az első pillérbe a közös örökség és 

közös érdekek, vagyis a keresztény vallás és polgári értékrend került. Az integráció melletti 

elkötelezettséget foglalja magába a második pillér, míg a harmadik a 3. országok felé tanúsított 

szolidaritást és kötelezettségvállalást jelöli meg. Ennyi év távlatából elmondható, a mai napig az 

Európai Unió napirendi pontja a harmadik országok segítése. Hogy mi történt az első két pillérrel? 

Történt-e valami? Vagy csak átalakult? 

Az európai identitás fogalmának deklarálása után sem egyszerű létbeli kérdéseinek tisztázása, 

illetve az egyén identitástudatai között elfoglalt helye. A sokdimenziós azonosság miatt egyszerre 

kötődhetünk kisebb helyi vagy regionális közösségekhez vagy akár egy olyan szélesebb közösséghez, 

mint akár az Európai Unió.2118 Az pedig, hogy melyik az erősebb, melyik a legmeghatározóbb egy 

újabb olyan krízishelyzet lehet, amelyikkel az egyénnek szembe kell néznie, amennyiben azonosulni 

szeretne vele. Amíg csak a nemzetállamok léteztek nem volt probléma, abban a tekintetben, az 

identitások hierarchiájában melyik foglalja el a vezető pozíciót az egyén életében. A nemzeti 

önazonosság volt az identitáspolitikák szervező közepe. 2119  

A vitatott kérdésre több, nagyon szemléletes válasz is született. Jose Miguel Salazar szerint a 

helyi, regionális, nemzeti, európai identitások, mint matrjoska babák illeszkednek egymásba.2120 

Koller Boglárka az „identitások hálójáról” beszél, ahol az identitások, mint a háló csomópontjai 

helyezkednek el. Az egyén így kötődésének megfelelően változtatja helyét. Ezeknek a 

megállapításoknak megfelelően tehát a nemzeti és európai identitás megférhet egymás mellett.  

Más megközelítésben, a világverseny és a kooperáció globális rendszerében Európa egyre 

inkább, mint egy sajátos identitással rendelkező egység jelenhet meg, és szépen lassan kezdi háttérbe 

szorítani a nemzetállami identitás domináns szerepét. Az európai fejlődésnek egy újfajta feszültséget 

kölcsönözve ezzel. 2121 

 

1.2. Európai értékek 
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„Az európai emberekről, mint egy reális közösségről sokféle diskurzusban lehet beszélni, és mivel 

újraalakuló közösségről, valamint konceptről van szó, mindegyiknek megvan a maga 

létjogosultsága.”2122 

Az ember identitásának meghatározásához értékekre van szüksége. Olyan értékekre, 

amelyekre hivatkozhat, büszke lehet, és meghatározhatja múltját, jelenét, jövőjét. Olyan értékekre, 

amelyek alapján egy közöshöz vagyunk képesek tartozni. Értékek, értékrend nélkül nehezen élhetjük 

mindennapjainkat, nehezen reagálhatunk a világ kihívásaira. Az európaiság eszméjével sincs ez 

másképp. Ezekről beszélve pedig egyértelmű, hogy ezt csak összehasonlításban tehetjük más 

földrészekkel, azok értékeivel. 

 A görög- római- zsidó- keresztény művelődésből származó hagyományainkra, örökségünkre a 

leginkább illő jelző az egyetemesség. Az értékrend, amit mi európaiak képviselünk- a keleti térség 

egyik képviseletében- Ausztrália számára, illetve egy amerikainak az értékrendjétől nem sokban 

térhet el, hiszen ha a történelmet vesszük alapul, ezek a kontinensek működését is olyan alapelvek 

hatják át, amelyeket először Európa fogalmazott meg. Ilyen tekintetben szívesen vallom magam 

európainak, egy olyan nemzetiségűnek, aminek az értékrendje világszerte meghatározó. Ebből 

következően tehát az identitásunk csak megközelítés kérdése lenne és csupán megközelítése kérdése 

szintén az Európai Uniós identitás? 

 

1.2.1. A keresztény vallás mint az európaiság egyik ismérve 

 

„Európa a megkérdezettek többsége számára teljesen természetes módon egy földrajzi fogalom, 

ugyanúgy, ahogy Európa kulturális identitását nem lehet elválasztani keresztény 

hagyományaitól.”2123 Karikó Sándor szerint is az európaiság összetevői közül a vallás az, ami alapján 

Európa népe leginkább egység képében jelenik meg. 2124   

Európát a történeti vallások hozták létre, amelyek közül a kereszténység szignifikáns jelenléte 

egyre erősödött. A valóságban is érvényesülő, teljes értékű egységet mindig is a vallás adta. A 

mindennapi viselkedés szintjéig áthatja a keresztény vallás az életünket. Európa területén az 

elsődleges identitásteremtő momentum is ez volt. Abban az Európában, ahol a kultúra több 

gyökérből táplálkozva alakult ki. Abban az Európában, ahol jelen volt a római jog, a germán, szláv, 

finnugor, kelta és latin népek, ahol a zsidó kultúra mellett az iszlám is gyökeret vert. A vallási és 

kulturális sokszínűség ellenére is képes volt a keresztény vallás győzedelmeskedni a többi felett. Ez 
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pedig „nem véletlen, hiszen Európa volt az első kontinens, amit átfogott a kereszténység teljes, 

sokoldalú öröksége, megteremtve ez által a kereszténység által formált egységes kultúrát.”2125 A 

keresztény vallás olyannyira áthatotta az európai társadalmait, hogy tanításaiból származtatják az 

európai humanitás tárgykörét, vagy éppenséggel az emberi jogok rendszerét. Pogyebrád György, 

cseh huszita király is a keresztény vallás alatt egységesülő európai közösséget képzelte el. 

Magyarország tekintetében kiváltképp jelentős a kereszténység összetartó ereje. Annak a népnek 

vagyunk fiai és lányai, amelyiknek első királya, Szent István akkor alapított keresztény államot, amikor 

szomszédjaink körében, illetve egész Európában erősen megfogyatkozott a keresztény hívők száma. 

Az akkor kapott egység olyannyira sikerült, hogy még mindig élünk, nemzetet alkotunk. 

Általánossá válásának ellenére politikai egység alkotására soha nem volt képes, az 1054-es 

nagy kelet-nyugati egyházszakadás pedig máig hatóan osztotta meg a kontinenst. Az Európai Unió 

alkotmány szerződésének szövegezésekor is széles körű vita folyt arról, megjelenjen-e és ha igen, 

milyen formátumban az a kereszténység, amelyet Európa, az Európai Unió elsődleges örökségének 

tekintendő.  Az unióban élők döntő többsége aktív hívőként vagy kulturális hovatartozásának 

megjelöléseként, de azonosul a keresztény vallással, tehát az európai tudat kialakításában az unió 

népe számára, mint ebben az aspektusban, mindenképp identitáserősítő eszköz.  

Ahogy az Európai Unió alkotmányával kapcsolatos vita is mutatja, megjelenjen- e, és ha igen 

milyen formában, a keresztény vallás, összetartó ereje nem feltétlen elsődleges szempont, elsődleges 

identitásteremtő eszköz. Az EU „alkotói” sem hisznek a vallás elsődlegességében. Bevallom, az 

egységre való hivatkozás tekintetében elsőként sorolnám Európa ismérvei közé, de azt is 

mindenképp számításba kell venni, hogy a 21. században akár a globalitásnak is betudva, a szabad 

vallásgyakorlat mára elcsökevényesedett, kevesen élnek annak gyakorlásával. Az átlag értékrendje 

változik, egyre kevesebben élnek szabad vallásgyakorlásukkal, és ha mégis, a táguló, globális térben 

egyre inkább teret kapnak az új „hóbortok”, az újonnan kialakuló vallások. Ilyen vagy olyan formában 

ugyan azonosulunk a keresztény vallással, de ez kevés lesz a későbbiekben a most alakulóban lévő 

európai társadalom jövőbeni összetartására.  

 

1.2.2 Egy új érték 

 

Az idők folyamán az egymás mellett élésre, illetve az egymás elleni acsarkodásra is okot adott, az az 

erős identitás, amely a kulturális, morális és társadalmi értékeken alapszik. Európa különbözősége, 

népek, nemzetek sokszínűsége az eltérő kulturális, morális és társadalmi értéken alapszik. A nemzeti 

identitás, a nemzetiség napjaink fontos kérdései közé tartozik, annál is inkább, mivel az egységesülő 
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Európa egyesek szerint nem kedvez az e fajta identitás megőrzésében, amitől oly sokan tartanak az 

Európai Unió keretein belül.  

A kutatása, meghatározása illetve a fejlesztése, építése a fejlett civilizációk sajátossága, abba 

az irányba ható hajtóerő, aminek a segítségével közös szellemi, kulturális és morális értékeinket 

tisztázhatjuk. Kontinensünket, az Európai Uniót is elsősorban szellemi-kulturális vívmányként 

határozhatjuk meg. „És végül, szintén nagy jelentőségű volt a közös európai értékek 

kikristályosodása. Az integráció eddigi menetében és jövőjében is döntő szerepe van a morális 

tényezőknek és értékeknek.”2126 

Az Európai Unión belüli közös, azonos identitás kialakításának tekintetében a fejlett civilizációk 

előfeltétel adott, a kérdés, hogy ezek a civilizációk, nemzetek annak az irányába kívánnak-e tovább 

haladni, hogy ezt a közös európai identitást elérjék, hogy akár sajátjuknak tekintsék. Ehhez pedig a 

történelmi gyökereink újrafelfedezése mellett szükség van a változások, az új történések 

felismerésére. A saját múlttal, kultúrával a hátunk mögött képesnek kell lennünk felismerni mások, 

más népek értékrendjét, szemléletmódját, amivel, ahogyan ők a világot látják; képesnek kell lennünk 

leszámolni előítéletünkkel, hogy bátrabban vállalkozhassunk arra, hogy az ebből adódó előnyöket egy 

közös cél felé vezető úton hasznosíthassuk.  Ezzel is akár egy új európai értéket teremtve. 

 

2. Európa 

 

2.1. Európa – európai egység 

 

Története akkor kezdődött, amikor Agénor föníciai király lányát Europét, a főisten, Zeusz, fehér bika 

képében elcsábította és Kréta szigetére vitte. Megszülte Minószt, Kréta első uralkodóját. „A névadó, 

Europé a mai földrajzi Európa területétől messze, Keleten született, és csak utána érkezett 

„Európába”. 2127 Az ez irányú néveredeztetés azonban minden bizonnyal valószínűtlen.  

Európa területén a Római Birodalom volt az első egységbe szervező államhatalom. Az európai 

egységgondolat megjelenése innentől kezdve sok-sok évszázadon keresztül jelen volt. A mai 

értelemben vett Európa kifejezés a XVII. században jelent meg először. Ennek, a mai értelemben vett 

kifejezésnek a kialakulásában pedig nagy szelet köszönhető Voltaire, francia filozófusnak, „aki 

meghatározott területhez kötött, közös múlttal, közös kulturális hagyományokkal és hasonló hatalmi-

politikai berendezkedéssel rendelkező államok csoportját értette Európán”2128A dolgozatomban nem 
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kívánok mélyebb fejtegetésekbe belemenni, hogyan alakult az egység gondolata egészen az ókortól, 

csupán általam vélt legfontosabb momentumokra, érdekességekre térek ki a következő pár 

mondatban, illetve fejezetekben.  

Így vagyok Jeremy Bentham 1789-es javaslatával kapcsolatban is, ami nem az első elképzelés 

volt, miszerint Európának szüksége lenne egy közösen felállított európai parlamentre és 

döntőbíróságra, de Bentham elképzelése az egységről egy olyan kooperációt vetített elő, ami a ma 

működő Európai Unió egészét áthatja. Ez a működési elképzelés pedig nem más volt, mint ami a 

nemzetek fellépésén, együttes munkáján alapszik. Claude-Henri Saint Simon a 17-18. század 

fordulóján, úgy vélte, ezeknek az államoknak demokratikus, parlamentáris politikai rendszeren 

alapuló köztársasággá kell válniuk és egy, a parlamentek felett álló egységes európai parlamentet kell 

létrehozni. A két gondolkodó elképzelései korántsem voltak elképzelhetetlenek.  

Hosszú azoknak a történelmi személyeknek a sora, akik a kontinensünk helyzetéről terveket 

szövögettek, legfőképp a békevágy keretében, hogyan is lehetne a népek, nemzetek között olyan 

erős szövetséget létrehozni, amely száműzné a háborút nemzetközi viszonylatban. A különálló 

nemzetekből álló Európa egyesítésére a modern nemzetállamok előtt már történtek kísérletek. 

Többféleképpen próbálták az egységet megvalósítani, egyesek a gyengébb államok 

beszipolyozásával, mások dinasztikus kereteken belül gondolkodtak. Az első komolyabb elképzelés 

Pogyebrád György cseh huszita király nevéhez köthető. Az egységet, a közös azonosságtudatot a 

kereszténységben látta. Számos nagy Európa-egységhívő, többek között Charles de Saint-Pierre, de 

Lafayette márki, Immanuel Kant, Napóleon, Sain-Simon gondolatai is hatással lehettek Viktor Hugo-

ra, aki a békés együttműködésén alapuló nemzetek egyesítését képzelte el, megelőlegezve azt a 

fogalmat, ami a mai 21. század slágertémája, az identitás Európában. 2129 

 

2.1.1. Nemzetállami törekvések 

 

Ennek az elméletnek, az egység gondolatának mondanak ellent a 18-19. század történései. A 

nemzetállamok kialakulása. A 19. század volt az a század, amelyikben fokozatosan erősödtek, egyre 

nagyobb hatalomra tettek szert, nagyobb birodalmaktól való elszakadásukkal illetve kisebb, önálló 

államok egyesítésével. Az érzelmi alapokon túl egyértelművé vált az értelmiség előtt az a felismerés, 

hogy homogén nemzeti viszonyok keretein belül képzelhető el leginkább a demokrácia. A 

nacionalizmus egyre inkább ütötte fel a fejét, az államok nemzeti öntudata egyre inkább előtérbe 

került. Ez a század az, amire a leginkább jellemző a nemzeti identitás kialakulása. Az államok egyedüli 
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érdeke volt hatalmuk növelése, kontinensen innen és túl. Ez a folyamat vezetett egyenesen az első 

világháborúhoz, ami Európa ellen elkövetett legfőbb bűn volt. 

 

2.2. Kollektív európai öntudat kezdetei 

 

A világháborút követően, a 20. század második felében az egyesült európai rendszer gondolata újra 

felmerült, azzal a különbséggel, hogy a nagy európai eszmék helyett, az európai identitás kezdte el 

foglalkoztatni a kutatókat. A nagy gondolkodókat ismét arra a humános gondolatmenet felé terelte, 

miszerint egy megoldás tűnik hatásosnak a kínok, háborúk, hatalmi harcok és arrogáns vetélkedés 

ellen: az európai konföderáció. A nemzetállami identitás helyébe egy összeurópai identitást kell 

helyezni.  

Richard Coudenhove-Kalergi a Páneurópai Mozgalom megalapításával próbálta felhívni a 

közvélemény figyelmét elgondolásaira. Viktor Hugohoz hasonlóan egy európai Európáért száll síkra, 

demokratikus kereteken belül képzelte el a népek egyenrangúságát. Kalergi olyan Európát képzelt el, 

ahol a nemzetek együttesen, nemzetiségtől függetlenül alkotnak egy egészet, tiszteletben tartva 

népeinek nyelvi- és kulturális különbözőségét. Kontinensünk az egyediségét sokszínűségében látta. 

Aristide Briand, Franciaország akkori miniszterelnöke a Népszövetség gyűlésén mondott beszédet az 

európai nemzetek föderációja elképzeléséről. Miniszterelnöki hivatásából adódóan országa 

külpolitikaijának egyik programjává tette ezt az elképzelését.  

A változást a megtorpanás hozta. A nagy gazdasági világválság, a fasizmus terjedése, a második 

világháború kirobbanása megakasztotta ezeket az elképzeléseket, illetve ezek megvalósítását. 

Nemzetek, nemzetek ellen harcoltak, nemzeti identitásuk nevében, akaratuk érvényesítése 

érdekében. Hol lehetett volna, közös azonosságtudatról beszélni Európa-szerte azokban az időkben, 

melyben Adolf Hitler a nemzetiszocialista, fajgyűlölő vezér próbált világuralomra törni, hatalmát 

pedig olyan ideológia szerint kiépíteni, melyben a nemzetek között különbséget tesz.  

 

3. A haladás útján 

 

Az integrációs folyamat magva, kiindulópontja, illetve a hajtóereje végig az európai népek élni 

akarása volt. A kontinens két világháború sújtotta terület, így az akár magától értetődő elképzelés 

volt, hogy a jövő nemzedékei számára, gyerekek, unokák számára olyan életre teremtsenek 

lehetőséget, ami nyugodt, kiegyensúlyozott és lehetőségekkel teli. Az újjáépítés iránti óhaj és egy 

esetleges következő háború megakadályozása voltak a legfőbb célok. Európa-szerte összetartás lett 

úrrá, az ezt megelőző időkhöz képest, egységesen léptek fel a nemzetek, népek, egy cél érdekében. 

Az egységet pedig egy unió képében látták. „Ennek az egységnek a külső szervezeti formája az 



Európai Egyesült Államok, kelesztő kovásza és összetartó ereje pedig az európai kultúra, annyira, 

amennyire az valóban elevenen ható egyéni fejlődés és közösségi haladás.” 2130 

Az integrációs folyamat elsődleges célja pedig az volt, hogy a Közösség felülemelkedjen a 

hatalmi politizáláson, ami a leginkább jellemző volt az európai nemzetállamokra. Ennek az Európai 

Uniónak a politikai küldetése pedig az kell legyen, hogy Európa népeinek egy még szorosabb 

szövetsége jöjjön létre.  

 

 

3.1. A megvalósulás 

 

Ha az európai identitást meg szeretnénk érteni, akkor az Európai Unió fontosabb szerződéseiből kell 

kiindulnunk. Az ehhez vezető utat a különböző szövetségekben látták, hogy olyan közös 

intézményeken alapuló szervezetet hozzanak létre, amely egyrészt a további háborúkat akadályozza 

meg, és végre feloldja Németország és Franciaország közötti ellentétet. Hat, nyugat- európai ország e 

célból vezérelve hozta létre az Európai Szén- és Acélközösséget, írták alá 1957-ben az Európai 

Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget létrehozó két Római Szerződést. A 

későbbiekben külön létrehozott Közösségi intézményeket összevonták és Európai Közösségek 

elnevezést használták. Az Európai Unió gazdasági értelemben mindinkább egységessé vált. 2131 

A mai Európai Unió két párhuzamos folyamat révén alakult ki. A szerkezeti fejlődés és az 

intézményi változások révén az államok között végre kialakulhatott egy szorosabb kapcsolat. Egyre 

több hatáskör került nemzetek fölötti szintre, ami az unió mélyítése. „A szupranacionalitás 

(nemzetekfelettiség) mibenlétét leegyszerűsítve úgy határozhatjuk meg, hogy valamely államok fölött 

álló nemzetközi entitás az államokra nézve kötelező jogi normákat állapíthat meg.”2132 A második 

folyamat az Európai Közösség bővítése, az Unió szélesítése. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy 

az Európai Unió bővítésével egy időben nem jár együtt az európai identitás. Identitásteremtő 

szempontból, illetve az unió fontosságának szempontjából mérföldkőnek tekinthetjük az 1993-as 

Maastrichti Szerződést. Az Európai Közösségből Európai Uniót teremtett. Az identitásalkotás egyik 

legkézzelfoghatóbb momentumát adta, az Eurót. Azt a devizát adta, később valutát, amellyel a már 

euró zónába tartozó államok lakosai nap, mint nap találkozhatnak, sokkal inkább kézzelfogható 

számukra, hogy európaiak, egy közös alá tartoznak, más államokkal együtt. A 2001-ben aláírt Nizzai 

Szerződés habár a várakozástól elmaradt, de vitathatatlan a jelentősége abban a tekintetben, hogy 

                                                           
2130

 Rókusfalvy Pál: Az Európai integráció emberi tényezői és a nevelés, Valóság 97/11, p. 30. 
2131

 Münch, Richard: Az Európa projekt, ford., előszó Balogh István, Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2001, 

Az Európa projekt (Úton az európai társadalom kialakulásához?) p. 111. 
2132

 Együtt Európában- múlt, jelen, jövő, szerk.: Dr. Pánovics Attila, Egyetemi Tanulmányok, Budapest, 2009, 

Bodnár László: Az Európai Unió mint különleges nemzetközi szervezet 



lehetővé tette az Európai Unió keleti irányú bővítését, volt szocialista blokk csatlakozását. Ezzel 

megteremtette a politikai és kulturális dimenzió megerősödését. A keleti bővítéssel az unió 

sokszínűségét, kulturális változatosságát szélesítette. 

A Lisszaboni Szerződés az Európai Unió működésének hatékonyabbá tételének a célzatával 

került aláírásra 2007 decemberében. Kinyilvánított törekvése, hogy az Amszterdami és Nizzai 

Szerződés megkezdett folyamatait lezárja, ezzel is megerősítve az Unió hatékonyságát és 

legitimitását. A Lisszaboni Szerződés az európai társadalomra gyakorolt hatása leginkább abban 

szembeötlő, hogy állást foglal a polgárközpontúság mellett, egy demokratikusabban működő Európai 

Unió mellett voksol, és rendelkezésivel is igyekszik elérhetőbbé tenni a mindennapi ember számára 

Brüsszelt, vagy éppen Strasbourgot.  

 

3.1.1. Szélesedő EU 

 

„Németország egységesítése és az Európai Közösség megerősödése, valamint Kelet-Európa nyugatra 

fordulása és az Európai Közösség belső piacának kialakulása már korábban is jelezte, hogy az európai 

gazdasági növekedés mindenkorábbinál nagyobb földrajzi teret fog át.” 2133 A szerződések által 

végigkövethető, hogy az Európai Unió a kezdetektől törekedett, elkötelezett volt a közös identitás 

megteremtésére. Elsődlegesen gazdasági egységesülés mentén létrejövő EU számára egyre nagyobb 

jelentőségű a közös döntések meghozatala, illetve annak problematikája. Ezzel párhuzamosan pedig 

a lojalitás, az európai szolidaritás kérdésköre is napirendi pontja lett. És ami ebből következvén 

kérdésessé válik: sikerül-e az európai kulturális identitás alapjaira építve egy közös értékrendszert és 

világszemléletet kialakítani? Az egyre inkább kiszélesedő EU, gazdasági és politikai folyamatokon át 

elérkezett egy olyan pontjához, amikor már foglalkoznia kell azzal, milyen folyamatok mennek végbe, 

mi változik az egyes nemzetek és csoportok kulturális identitásával. Azzal az örökséggel, ami 

meghatározta az emberek orientációját. Szembe kell néznie azzal, hogy a soknemzetiségű Európa 

helyébe egy új európai nemzetállam léphet. 2134 

A jelenleg a világot uraló nagyhatalmak, az Európai Unió, az Egyesült Államok és Japán hármasa 

közül az EU mindinkább, mint sajátos identitással rendelkező egység jelenik meg, aminek 

következtében a nemzetállami identitás a háttérbe szorul, így adva táptalajt az európai fejlődés egy 

újfajta feszültségének. Ahhoz, hogy az Európai Unió stabilan jelen legyen a nemzetközi politikában, a 

nemzetközi viszonyokban, számtalan külső és belső feladattal kell, hogy szembenézzen. Ki kell 

alakítania azokat a politikai álláspontokat, saját érdekeit szem előtt tartva, amelyek mentén 
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szerepelni kíván a nemzetközi porondon. Ehhez pedig egy olyan belső magabiztosságot kell elérnie, 

ami nem alapulhat máson, mint saját természetén és az identitáson. A magabiztosságára pedig mi 

adhat leginkább okot, ha nem az a sikeres együttműködés, ami az ez után létrejövő- a világ számos 

pontjának, országai számára- gazdasági együttműködések alapját képezi vagy csak követendő 

példaként szolgál. Ugyanakkor fel kellett ismernie, hogy az integráció gazdasági területen tett 

fejlődése nem elég a kiteljesedéshez. Az Unió egyik sajátossága is ebben rejlik, hogy képes volt 

időben tudomására jutnia annak, hogy az egyidejű intézményi kiépülés elengedhetetlen részét képezi 

a fejlődésnek. Nyilvánvaló, hogy mára a politikai szolidaritás és a kultúra tekintetében is egységet 

alkot. Ezt pedig a közös kulturális identitásra és világszemléletre alapozva kísérli meg 

továbbfejleszteni. „Az Európai Unió több egy politikai képződménynél.”2135Egy olyan ötvözet, amelyet 

a közös eszmék, gondolatok, célok, intézmények hatnak át, kovácsolja össze az európai embereket. 

Ezeket az összetevőket pedig akár egy címszó alatt is összefoglalhatjuk; európai identitás.   

 

3.2. „Polgárok és országok Uniója” 2136 

 

Európán belül a közös kultúrának és történelemnek köszönhető az az identitás, amelyet európai 

identitásnak nevezhetünk. Ugyanis az Európai Unió nem csupán az államok összefogása, hanem 

ezeknek a tagországok állampolgárainak uniója is egyben. Ezért is egy elsődleges célja az Uniónak, 

hogy ne csupán egy államszövetséget hozzon létre, hanem az európai polgárok egy jól működő 

társadalmát is. 

Az identitástudatunk fejlődése hosszú folyamat. Kisgyermekkorban indul, és olyan én-tudat 

alakul ki, amihez még sok kell, hogy európai lelkiismereti megszilárdulás legyen. Az - család, otthon, 

születési hely, táj, országrész, ország, haza, régió, majd földrész- út hosszú, de végig kell járni. „Csak 

igazi lokálpatriótából lesz jó hazafi, s a nemzeti műveltség és kötődés nélkül európaiság sincsen. 

Ugyanígy hazafiság nélkül értékalkotó világpolgárrá sem fejlődhet senki, legfeljebb gyökértelen 

kozmopolitává silányodhat.” 2137 

Egészen új keletű az európai identitás problematikája, ugyanis a mi közös európai kulturális 

közegünk ez idáig nem kívánt pontos megfogalmazást. Mára viszont az Unió komoly külső és belső 

kihívásokkal néz szembe, amihez szükséges az a fajta összetartozás, melyben az európai társadalmak 

megegyeznek azokban a közös pontokban, amelyek által magukat és másokat szemlélni tudnak. 
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Olyan újfajta identitással kell szembesülniük, ami csupán fél évszázadra tekint vissza, azoknak az 

embereknek, népeknek, melyeknek évszázadok óta önálló azonosságtudatuk van.  

Ahhoz, hogy az Európai Unió meg tudjon birkózni ezekkel a külső és belső kihívásokkal, olyan 

szolidaritásra van szükség, amely képes az Unió leglényegesebb tartóoszlopának lenni. Az európai 

lakosságnak a sokszínűségben éreznie kell, hogy valamilyen módon összetartoznak, a szellemi és 

kulturális örökségünk egy górcső alá tartozik. Az ehhez vezető utat viszont tovább akadályozza, hogy 

ez egy olyan kihívás ebben a globalizált világban, amelyhez nap, mint nap fel kell nőnünk. De abban 

már bizonyosnak kell lennünk, hogy az európai integrációs, egység folyamat mára megfordíthatatlan, 

de az európai identitás szilárdságához még számos erőfeszítést kell tennünk. 

 

4. Az Európai Unió intézményeinek „hatékonysága” 

 

4.1. Intézményi megközelítés 

 

Az integráció gazdasági aspektusból példaértékű. A nemzetállam kereteit túlhaladó együttműködés 

és szolidaritás a gazdasági kooperációtól indult. Jelenleg a „politikai támogatáson át az európai jóléti 

rendszerek kiépítéséig és az egyenjogú európai polgárok közösségének létrejöttéig terjed”2138. A 

közösségépítésre az EU esetében is számtalan lehetőség kínálkozott. Az institucionalista 

identitásépítés modellje az intézményekre koncentrál, ennek megfelelően mindenekelőtt a polgárok 

részvételét szeretné megteremteni a különböző intézmények keretein belül. Ennek az elképzelésnek 

az igénye már a 70-es évektől jelen volt; hogyan lenne képes az egyének és közösség között egy 

közvetlen kapcsolatot kialakítani az Európai Unió. 

Az EU sajátos intézményrendszere egyszerre a világ legbonyolultabbja, ugyanakkor 

példaértékű az ezen keresztül megnyilvánuló együttműködés. Az Európai Unió működése a 

demokratikus államok működéséhez hasonló. Így tehát az állampolgárok lojalitásától függ a politikai 

és intézményi rendszerek kialakulása, annak legitimitása.  Az állampolgárok hűsége viszont a jól 

működő, érdekeiket maradéktalanul képviselő intézmények felé alakul ki. 

A népszuverenitás klasszikus elve, amely szerint minden hatalom a néptől ered, európai 

szinten aligha teljesülhet, éppúgy nem, mint a hatalmi ágak megoszlása. Éppen ezért az Európai 

Uniónak nincsen közvetlen legitimitása, csupán közvetett, vagyis egyes nemzeti parlamentek és 

kormányok legitimitásából vannak levezetve. A nemzeti fórumokon való aktív állampolgári felszólalás 

példaként szolgál az Európai Unió számára. És az egyre inkább intézményi szinten működő Európai 

Unió egyre több betekintést enged állampolgárainak, ezzel is unió-közelebbivé téve azt. Ezáltal pedig 
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az állampolgárok kötődést érezhetnek, az intézményeket olyan aspektusból szemlélheti, hogy ennek 

akár aktív részesei is lehetnek. Az aktív részvétel, a közös ügyek megvitatása erősítené az európai 

identitást, az intézmények ehhez pedig csak a keretet biztosítanák.  

 

4.2. Demokratikus deficit 

 

„Az Európai Unió legnagyobb hibája, hogy minden 

témája ásításra ingerlő unalom." /Dahrendorf/ 2139 

 

Az előző fejezet zárómondataiban vázolt elképzelés korántsem úgy alakult, ahogy azt szerették volna. 

Ahhoz, hogy a helyzet megváltozzon először is az Európai Parlamentnek igazi parlamenté kellene 

válnia, de a problémák sorát tovább is folytatom a következőkben. Ugyan 1979 óta az Európai 

Parlament tagjait közvetlenül választják az unió állampolgárai, de a demokratikus deficit 

problémaköre nem kerüli el az Európai Uniót sem. Elég csak a legutóbbi Európai Parlamenti 

választásokra gondolni. Minden bizonnyal ez volt az első olyan választás, amelyiken a parlamenti 

képviselőket soha ennyi tagországból nem választották, de a részvételt soha nem övezte ilyen 

érdektelenség, mint a legutóbb. Ezek a választások ugyanis szorosan összefüggésbe hozhatók a 

nemzeti választásokkal, az emberek nem következtetnek el a nemzeti érdekektől, az elsődleges 

preferenciákat, kormánnyal szembeni kritikákat is kifejezhet a választó. 2140  Ez pedig mivel 

magyarázható a leginkább, mint a közösségi politika iránti érdektelenséggel vagy annak 

átlagembertől való távolságával. Napirendjén minden bizonnyal fontos kérdések szerepelnek, de az 

átlagember számára unalmas és irreleváns. Azokra a kérdésekre pedig, amelyek igazán érintené őket, 

mint például a munkanélküliség, a bevándorlás, a szociális ellátórendszerek, nem képes egyelőre 

választ adni.  

A polgárok elidegenedését a demokratikus deficittel magyarázzák vagy éppen a demokratikus 

legitimáció és átláthatóság hiányával. A fokozatosan bővülő Unió egyre több tagot számlál, ezzel 

egyenesen arányosan pedig egyre több politikai, gazdasági feladatkör betöltésére lett hivatott. 

Feladatainak maradéktalan betöltésére viszont csak akkor lesz képes, ha valamennyi tagállama és 

azok állampolgárai érdekeit képviseli.  

Mára olyan intézményrendszerré nőtte ki magát, amelyik minden politikai életterületre 

behatol. Jelenleg leginkább egy államszövetségnek felel meg, ahol a törvényeket a Tanács fogadja el, 

ami a tagállamok kormányainak képviselőiből áll, a közösségi ügyekben a kezdeményező szerepben a 
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Bizottság a feljogosított intézmény. Külpolitikai, biztonsági- és védelempolitikával kapcsolatban a 

Tanács kizárólagos jogosítvánnyal rendelkezik, végrehajtás tekintetében. A Parlament a Tanáccsal 

határoz a Bizottság által előterjesztett törvénytervezetekről, onnantól kezdve pedig hatályossá is 

tehetik azt. Az Unió kormányzása tehát másként működik, mint nemzeti szinten. Csak az Európai 

Parlament képviselőit választják közvetlenül az uniós állampolgárok. A többi testülettel kapcsolatban 

a közvetett demokratikus legitimáció áll fenn. 2141 

Az alkotmányos szerződés ugyan lépéseket tett már annak érdekében, hogy az Európai Unió 

demokrácia- eleme erősödjön, azáltal, hogy a Parlament szerepe egyre inkább érvényre juttatható, 

de ugyanakkor az a Parlament, amire szüksége lenne az Uniónak, még várat magára. Ha az Európai 

Parlament tényleges, Európa egészére vonatkozó pártprogramokkal jelentkezne, és amennyiben ezek 

mélyebben gyökereznének a civil társadalomban, a jelentősége is megnőne ez által. A demokratikus 

deficit leküzdése érdekében pedig további olyan eseményre kellene sort keríteni, amelyek nagyban 

hozzájárulnának ahhoz, hogy a tagállamok állampolgárai teljes egészében azt érezhessék, igenis ők 

irányítják az EU- t- még ha közvetve is- és hogy tényleg aktív részesei ennek az egésznek, azoknak a 

folyamatoknak, amelyek az egész Európai Unióra vonatkoznak.  Az Uniónak olyan eszközökhöz 

kellene nyúlnia ez ügyben, mint a politikai diskurzusok, demokratikus projektek vagy éppen egész 

Európára kiterjedő viták, amelyeken az EU állampolgárai fel is szólalhatnak. Ilyen milliós 

nagyságrendű lakosságszám mellett viszont aligha megvalósítható ez a folyamat. Így továbbra is 

marad a képviselők általi képviselet, az államunk által diktált érdekek reprezentálása, ami valljuk be, 

nem feltétlen azonos a mindennapi emberek érdekeivel.  

Annak ellenére, hogy az információk elérhetősége állandó és egyre növekvő, nem tudja 

helyreállítani az emberek bizalmát. Az állampolgárok kételkedése a politikai folyamatokban éppen 

elég ahhoz, hogy az információ halom ellenére, ne bízzanak ezen intézmények tevékenységében. 

 

4.2.1. Transzparencia 

 

Az EU intézményei csak úgy lesz képes maradéktalanul az állampolgárok érdekképviseletére, ha ők 

maguk a polgár közelivé, átláthatóvá válik, aminek a demokratikus legitimációja a 

kulcsfontosságú.2142 Az átláthatóság kérdésköre pedig nem új keletű az Európai Unió történetében. 

1991-ben Maastrichtban deklarációt is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely kimondja, hogy a 

döntéshozatali folyamatok átláthatósága megerősíti az intézmények demokratikus jellegét és a 
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nyilvánosság beléjük vetett bizalmát.2143 EU szerte már 1991-től, Maastricht óta a köztudatban van, 

de maga a fogalom pontos meghatározása nehéz. „A demokratikus deficit tárgykörében az Unióban 

leggyakrabban a demokratikus kontroll erősítésének igényét, a felelősség és az átláthatóság elvének 

érvényre juttatását, és a bürokrácia ellenőrzésének megszigorítását szokták tárgyalni.” 2144  

A transzparencia elve nehézséget jelent az Európai Unióban, az intézmények számára ez egy 

nagy kihívás. A Bizottságnak nyitottabbnak kellene lennie, jogalkotási javaslatainak kidolgozásakor, a 

Tanácsnak pedig egyetértésben az Európai Parlamenttel kellene működnie, egyenrangú 

döntéshozóként el kellene ismernie. A transzparencia és demokratikus deficit tárgykörével 

kapcsolatban felmerült a Tanács jogalkotói üléseinek nyilvánossá tételének az igénye. Annak 

ellenére, hogy a Közösség állampolgárai azonosulni tudnak annak stratégiai céljával, nem minden 

esetben képesek ezeknek az intézkedéseknek távlati céljait megérteni. 2145 A transzparencia arra volt 

hivatott, hogy feltárják az Európai Unióban folyó ügyeket. Az átláthatóság a hatékony piaci működés 

mellett az állampolgárok intézményekbe vetett hitét hivatott szolgálni, ami szoros összefüggésben áll 

az Unió demokratikus deficitjével. Így akár maga mellé állíthatja az európai polgárokat. Az 

átláthatóság problémaköre ugyanakkor mégsem oldódott meg. 

 

4.3. Bizalmi válság 

 

Az integráció bővítési és mélyítési hullámainak köszönhetően mára az Európai Unió valóban egy 

egyedülálló, szupranacionális entitássá vált, de nem lett föderális állam. Ugyanakkor a már kialakult 

többszintű politikai és gazdasági rendszer túlmutat egy kormányközi együttműködésen. Ennek a 

működő politikai rendszernek a különböző csatornáin az unió tagállamainak lakossága szólhat, 

felléphet, beleszólhat és meghozhatja a döntéseket, képviseltetheti magát. De vajon ez elég ahhoz, 

hogy a kb. 450 millió lakosa kollektív identitás részének érezze? Kialakulhatnak a lojalitás szálai? 

Az unió belső struktúrája egyáltalán nem felel meg a nemzetállami politika alapján kialakult 

fogalmainak. Nem felel meg az intézményi felépítése a föderális felépítésű államok intézményeihez 

képest. A közösségi tér ugyanis leginkább „vigaszág”- ként jelenik meg. Ha az érdekeltek, a 

mozgalmak, a civil társadalmak elsődleges terepükön, a nemzeti kereteken belül, nem tudnak kellő 

mértékben támogatottságot szerezni, akkor keresnek pótlólagos támogatást a közösségi színtérben, 

európai üggyé gerjesztve érdekeiket. 2146 Az egyik legfontosabb elv, amit Montesquieu óta ismerünk, 

és követni próbálnak az államok, a hatalmi ágak megosztásának eszméje. A törvényhozói, végrehajtói 
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és bíráskodó halatom elkülönülése. Mára az Európai Parlament társ-jogalkotóvá lépett elő szinte 

minden kérdésben van relevanciája, a jogalkotás másik szereplője pedig az Európai Unió Tanácsa. A 

Maastrichti Szerződés számos újító rendelkezéssel lépett életbe, viszont a demokratikus deficit 

kérdésköre mai napig meghatározza a leginkább intézményi szinten működő Európai Unió 

mindennapjait.  

Az uniót a tagállamok kormányozzák, de a kormányok érdeke általában nem azonos az általuk 

kormányzott emberek érdekeivel. Egyre nagyobb szakadék húzódik meg az Európai Unió és az 

emberek között. Ezt a szakadékot az Európai Parlament sem képes áthidalni annak ellenére, hogy 

ebből a célból hozták létre.  Ugyanis a parlamenti választások tekintetében minden uniós állampolgár 

választható és választó lehet, ezzel is unió-közelibbé téve a rendszert. Nem sikerült megteremtenie 

azt a tekintélyt, ami általában a nemzeti parlamenteket megilleti, és így nem is lesz képes 

elérhetőbbé tenni az uniót az egyén számára. Kis tekintély kis befolyás.  

Annak érdekében, hogy a polgárok brüsszeli folyamatokkal szembeni elidegenedésnek véget 

vessen az EU, szükség lenne arra, hogy a nemzeti parlamenteknek és kormányoknak, akár minden 

uniós üggyel kapcsolatban átfogó és folyamatos vitára, véleményalkotásra adjon teret. A hozzászólási 

jognak pedig evidensnek kellene lennie.  2147 

Az embereknek biztonságra, stabilitásra, foglalkoztatásra és jólétre van szüksége. Ilyen európai 

politika iránt van igény, amelynek a teljesítése még várat magára az EU részéről. Elérkeztünk arra a 

pontra, amikor maga az integráció folyamata, az egységesülő projekt már nem ad okot bizakodásra 

az állampolgárok számára. 

 A tények ellenére, miszerint van európai kultúránk, értékeink, hagyományaink tárháza, 

szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy fennáll annak az esélye, hogy mindezek eltűnnek, 

elfakulnak. Ha ezek az értékek veszélybe kerülnek, azelőtt, hogy az integráció kiteljesedéséhez 

érnénk – az uniós állampolgárok büszkén európainak vallják magukat – az európai identitásról csak 

utópiaként beszélhetünk tovább. Számos társadalomtudós az irányú aggodalmát fejezte már ki, hogy 

az európai értékrend, eszmerendszer, kultúra fokozatosan rezervátummá szűkül. A mai pörgő 

világban beleolvad a globalizált, amerikanista világrendbe. „Mindenesetre indokoltnak tűnik 

eldönteni, hagyjuk-e végleg elveszni történelmi értékeinket… Tudjuk, a görög mitológia szerint Zeusz 

elrabolta Európét, a gyönyörű királylányt. Csöppet sem lenne ildomos s dicső számunkra, ha most 

tőlünk rabolnák el Európát.” 2148 
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5. Az Unió erőfeszítései 

 

5.1. „Identitásteremtés” 

  

Intézményi és jogi aspektusból szemlélve az európai identitás lépésről-lépésre haladt előre, 

folyamatosan telítődve tartalommal. Számos identitásteremtő eszközt is bevetett a közös öntudat 

kialakításában. Az intézményi megközelítése az identitás építésének számos kivetni valót hagy maga 

után, ahogy azt az előzőekben felvázoltam. Az Unió viszont nem nyugszik ezen a pontján. Intézményi 

úton kívánt kialakítandó közösségtudat mellett más eszközökkel is él, hogy az Európai Unió 

állampolgárainak tudatában kialakítsa a kollektív öntudat alapjait, vagy legalább annak lehetőségét 

biztosítsa. Az EU identitásteremtő eszközei szerintem direktek és tudatosak. Nem is lehet ez 

másképp. Szükség van olyan jelképekre, amelyek csak rá jellemzőek, és ezt hogyan is lehetne ezeket 

öntudatlanul és a véletlen folytán kialakítani? 

Az országok tekintetében természetes, hogy saját zászlóval, nemzeti dallal, himnusszal, 

címerrel, fővárossal rendelkezik. A sort számtalan olyan jelképekkel lehet folytatni, ami csak arra az 

országra vonatkozik. Így van ez az Európai Unióval is. Egy ilyen nagyszabású intézménynek a számára 

- mert véleményem szerint így lehet a legegyszerűbben megfogalmazni, megragadni az Európai Unió 

lényét- is természetes, hogy olyan jelképei vannak, ami csak rá jellemzőek. Az EU direkt eszközei közé 

tartozik, a zászló: „A Közösség 1986-ban vette át az Európa Tanácstól a jól ismert zászlót, melyen kék 

alapon tizenkét, körformában elhelyezkedő, aranyszínű csillag a tökéletességet, teljességet 

szimbolizálja a tagállamok számáról függetlenül”2149 , a himnusz, mely az Európa Parlamenttől került 

átvételre, Beethoven Kilencedik szimfóniájának Örömódája. Európa közös ünnepnapja május 9.- a 

Schumann terv 1950. május 9-én történt kihirdetésének emlékére - e napon rendezvényeket 

szerveznek az állampolgárok számára Európa-szerte. A monetáris unióhoz már csatlakozott 

országokban az Euró, a közös valuta - talán az egyik legkézzelfoghatóbb, összetartozást tudatosító 

eszköz - amely nap, mint nap emlékeztet az európai egységre, egységes piacra, és a négy szabadság 

megvalósulására, különösen az unión belül de „külföldön” is.  

 

5.2. Állampolgárság 

 

Az Unió kapcsolatrendszere kiterjed éppúgy a tagállamokra, mint a tagállamok állampolgáraira. Egy 

jól működő civil társadalom van az európai országokban. Az elmúlt több mint 50 év az Európai Unió 

                                                           
2149

 Vasánszki Eszter: „ Mi Európaiak…” Az Európai Idnetitás megléte és kérdőjelei napjainkban, EU Working 

Papers 5. évf. 3. sz. p.  76-79.  



az élet minden területét átszövő szervezetté nőtte ki magát. Olyan szerződések sikereit köthetőek 

hozzá, amelyek megteremtették, pl. a közös piacot, az áru, a tőke, a szolgáltatás és a munkaerő 

szabad áramlását. Ezek már messze túlmutatnak a kezdeti célkitűzéseken; egy új európai identitás 

felé mutatnak, ami nem más, mint az európai polgár önazonossága. Az európai identitás alapjait 

pedig milyen szemszögből lehetne leginkább megközelíteni, mint az európai, uniós állampolgárság 

aspektusából. Az ilyen típusú koncepció illetve annak az elképzelése egészen az ókori rómaiakhoz és 

görögökhöz vezethető vissza. Az akkor működő rendszer alapján, a kiváltságosabbak részt vehettek a 

döntéshozatalban, a város, a közösség irányításában.  

A ma is használatos értelmezés a felvilágosodás korában alakult ki. „Az állampolgárság az 

egyén, a polgár (citoyen) és az állam közötti viszonyt jelenti. Azok az egyének, akik egy világosan 

körülhatárolt területen (államok határai) élnek, bizonyos az állam által számukra biztosított jogokat 

élveznek.”2150A felvilágosodás korabeli intézményi és jogi alapon működő közösség önazonosságát 

kiegészítették nyelvi és kulturális identitáserősítő eszközökkel. Ezzel lehetővé vált a közösségi 

összetartozás más irányból való megközelítése.  

Európa közép illetve keleti részére, de még Németországra is viszont ennek a folyamatnak az 

ellentéte ment végbe. Hamarabb érezték magukat ezek a nemzetek egy górcső alattinak nyelvi és 

kulturális alapon, mintsem intézményi és jogi megközelítésben. Erre vezethető vissza, ami napig 

működő két elv, ami alapján az állampolgárság jogát származtatják. A vérségi elv (ius sanguinis) 

illetve a területiség elve (ius soli).  

 

5.2.1. Az Európa Uniós állampolgárság 

 

Az Európa Uniós állampolgárság a területi elv alapján kap létjogosultságot. A polgárok Európája 

elképzelésnek első szerződésbeli eleme már megjelent a Római Szerződés II. részében, „Az Unió 

állampolgársága” címmel. A polgárok Európáját építő folyamatnak hatalmas lendületet adott a 

Maastricht szerződés 8. cikke, ami bevezette az uniós állampolgárságot. Az EU- ban a meglévő polgári 

eredetű állampolgárság mellé úgynevezett uniós polgárságot is kapnak a tagállamok állampolgárai. 

Az EU, az identitás megteremtése tett lépéseiből láthatjuk, minden eddigi nemzetközi szervtől vagy 

államtól eltér.   

 Ezzel az új lehetőséggel többletjogokhoz jutottak, tehát a meglévő állampolgárságot erősíti, 

kiegészíti, de nem lép a helyébe. A meglévő gazdasági jogok mellé jogokat és kötelezettségeket 

teremtett. A szabad mozgás és letelepedés jogával is bírnak az állampolgárok valamennyi tagállam 

területén. Mindemellett limitált politikai jogosultságot is teremtett, vagyis az Európai Unió 
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polgárának joga van szavazni és jelöltként is részt venni a parlamenti választásokon.  Unión kívüli 

országokban igénybe veheti bármelyik másik EU- tagállam diplomáciai és konzuli védelmét.2151 A 

jogokhoz tartozik továbbá, hogy petíciót nyújthat be az Európai Parlamenthez, illetve jogorvoslatért 

fordulhat az Európai Ombudsmanhoz is. Érdekessége, hogy a polgárok anyanyelvükön fordulhatnak a 

közösségi intézményekhez, és anyanyelvükön kaphatják is a választ.  (Ami a tolmácsokat illeti, lesz 

bőven munkájuk, de semmiképp nem mutat egy szupranacionális politikai közösség felé.)  

Ezek a jogok csekély mértékűek ahhoz képest, mint amit a nemzeti állampolgárság ad, de ez a 

koncepció „mindenképpen mérföldkőnek tekinthető az egyén és a szupranacionális közösség közötti 

közvetlen kapcsolat megteremtésében „.2152 Az egyén és a közösség közötti közvetlen kapcsolat 

megteremtésében nagy szerepe van ennek az polgárságnak, hiszen azt hirdeti, hogy a tagállamok 

állampolgára egyben uniós állampolgár is. Ez egy igen merész elképzelés, aminek az identitásteremtő 

szándéka megvan, de vajon mennyiben változtatja ez meg az embereket, azok önazonosságát? 

Mennyire érzi magát másnak az egyén, mennyire vallja magát ettől sokkal inkább európainak?   

Ezek a jogok még messze elmaradnak a nemzet által biztosítottaktól, legfőképp ami a 

mennyiséget illeti. Tovább nehezítette az emberek „csalogatását” az unió felé az is, hogy ezeknek a 

jogoknak a világos és összeszedett deklarálása sokáig váratott magára, annak ellenére, hogy az 

Amszterdami Szerződés is nagy figyelmet szentelt a közösségi egyéneknek, hiszen az egész II. fejezete 

erről szólt.  

Ezzel a polgársággal talán természetessé válik, hogy egy ciprusi gyerek brit iskolában tanul, 

vagy egy magyar pályakezdő német cégnél helyezkedik el frissdiplomásként. Az uniós polgárság 

véleményem szerint egy jó kezdeményezés, számos előnyökkel, lehetőséggel. Talán képes lesz az idő 

előre haladásával a hozzá fűzött reményeket is beváltani és ez által erőre kap majd a többi 

identitásteremtő törekvése is az Európai Uniónak.   

Az uniós polgárság érdekessége, hogy maguk a törvényhozók is szükségesnek tartották 

megjegyezni, hogy európai nemzetiség nincs. Paradox a jelenség. Akkor mégis hova vezet ez az egész, 

ha akik „alkotják” se hisznek benne?   Hiányzik az európai nemzet, a közös etnikai eredet, hiányzik az 

érzelmi telítettségű európai állampolgárság. „Közös identitáson alapuló egységes európai 

állampolgárság… nem reális elképzelés.” 2153  Legalábbis egyelőre; a leginkább gazdasági 

együttműködésen alapuló integráció viszont jó úton halad afelé, hogy mindezek a kísérletek ne 

legyenek reménytelenek.  
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5.3. Európáról, Európával, Európáért 

 

Az egyén csak azzal tud azonosulni, amit ismer. Ebből az aspektusból kiindulva pedig az európai 

öntudat kialakításában az oktatásnak kiemelkedő szerepe van. A felnövekvő generációk számára az 

oktatás az, amivel Európa megismerhetővé válik, az Európai Unió elmúlt 50 éve. Az ezzel kapcsolatos 

viták érdektelenek a dolgozatom tekintetében, miszerint hogyan hatásosabb Európa megjelenítése az 

oktatásban, külön tantárgy keretében, vagy a többi tantárgyba beleszőve, mivel az európai 

történések oktatása csakis egy célt szolgál; megismerni az Európai Uniót. Európáról tanítani, 

Európával tanítani és Európáért tanítani; ez legyen az elsődleges cél. 2154 A különböző tantárgyakban 

elrejtve átadott európai értékek, és európaiság könnyebben befogadható a tanulók számára. 

Az oktatás vagy a más országok, kultúrák nyelvek megismerésére szolgáló program az Európai 

Bizottság által támogatott Erasmus (31 ország részvételével), az oktatás és az egész életen át tartó 

tanulás európai program része, az Erasmus Mondus, ami világszerte ismertté teszi az európai oktatás 

színvonalát, a Comenius, ami kiemelten támogatja pl. a multikulturális környezetben történő 

tanulást, amely az európai állampolgárság sarokköve. A fiatalok európai összetartozását alakító 

egyéb szervezetek például: az ELSA: Európai Joghallgatók Egyesülete, Aegee: Európai Hallgatók 

Egyesülete (42 európai országban). A teljesebb kép érdekében: „az AEGEE céljai közé tartozik egy 

egységes, előítéletektől mentes Európa létrehozása, emberi jogok és demokrácia védelme, határokon 

átívelő mobilitás növelése valamint az európai kapcsolatok építése, amiket csereprogramok, 

tréningek, nyári egyetemek keretében és különböző munkacsoportok működtetésével érnek el, és így 

minél több fiatal élhessen azon lehetőségével melyre a korábbi generációk annyira vágytak, és 

szabadon beutazhassa Európát.”2155- mindezek fontos európai identitást képző elemek, melyek az 

Európai Unión túl, Európa több államára is kiterjednek. 

Az egyre bővülő Unió egyre több tagállamot, egyre színesebb nemzeteket, kultúrát ölel fel. 

Ennek ellenére fel kell ismernünk, hogy ez még mindig nem elég a közösségi érzés, az együvé tartozás 

kialakulásához. Az egység tudatosításában elengedhetetlen lenne a kulturális integráció is. Ebben 

pedig kiemelkedő szerepet kell vállalnia az oktatásnak, a képzéseknek, mint pl. az Erasmus, ami a 

hallgatók mobilitását segíti elő, azáltal, hogy külföldi ösztöndíjakat biztosít számukra, vagy a Lingua, 

ami a közösségi idegen nyelvi oktatást segíti elő. A különböző ösztöndíjak legfőbb érdeme, amellett, 

hogy a diákok külföldre utaznak, egy új világot ismerjenek meg, új kultúrát, nyelvet, egy új rendszer 

részesei lehessenek. 
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 A polgárok Európája még gyermekcipőben jár, de észrevehetően számos közösségi jeggyel 

rendelkezik. Ennek egyik fontos jelképe pedig az uniós állampolgárság, amit lehet egyelőre 

fogyatékosságán élcelődni, de egy követendő elképzelés. Az uniós állampolgárok kötődéseire 

közvetlenül kérdező felmérés szerint kimutatható, hogy az európai dimenzió jelen van az egyének 

kollektív azonosságtudatában. A nemzeti és az uniós közösség együttlétezését mutatják ezek a 

felmérések. 

 

6. Az emberi tényezők 

 

6.1. Eurobarometer 

 

Számtalan cikket, tanulmányt, könyvet lehet arról olvasni, hogy is működik az Európai Unió. Sorra 

hozza javaslatait, irányelveit, döntéseit. Számos törekvése van, mivel, miként lehetne még 

hatékonyabbá, működését még gördülékenyebbé tenni. Az közös európai identitás kialakításában is 

elkötelezett. 

Amivel viszont személy szerint én kevesebbet találkozok ezekben a tanulmányokban, az, hogy 

akikért elsődlegesen van az egész rendszer, az EU, hogy látják, hogy élik át/ meg a közösségbeli létet. 

Ezek a személyek pedig mi vagyunk. Mi emberek, az Európai Unió tagországainak állampolgárai. Azok 

az állampolgárok, akik országainkat alkotjuk, azokat, amelyek az Európai Uniót. Nekünk hogy tetszik? 

Mennyit észlelünk belőle? Mennyire érezzük magunkénak? Az európai polgárok tudatában miként 

jelenik meg az EU? Ezekre a kérdésekre a legkönnyebben úgy kaphatunk választ, ha közvélemény- 

kutatunk. A 70-es évektől jellemző, a Közösség és egyén kapcsolatára közvetlenül rákérdező 

közvélemény-kutatások. Ez pedig nem más, mint az Eurobarometer felmérések, az Európai Unió 

tagállamaiban évente kétszer végzett közvélemény-kutatás neve. Először 1973-ban végeztek ilyen 

felmérést. A feltett kérdések egy része azóta is ugyanaz, de vannak olyanok is, amelyek konkrét 

felmérésekhez kapcsolódnak. Ugyan az Eurobarometer felmérések közül csak kevés foglalkozik 

konkrétan az identitással, de számos más felmérésből is következtetéseket vonhatunk le. Az 

állampolgárok identitástudata megnyilvánulhat abban, hogy az Európai Unióhoz, 

intézményrendszeréhez, jogrendszeréhez, a politikájához vagy akár a bővüléséhez miként állnak 

hozzá, vagy akár a parlamenti választásokon való részvételükben is megnyilvánulhat identitásérzetük. 

 

6.1.1. A legfrissebb Eurobarometer felmérések 

 

A 2009-es Eurobarometer felmérés alapján több mint a fele támogatta az Európai Uniót és ez az 

arány csupán 1%-kal kevesebb a 2008-as adatokhoz képest. Ha valaki az európai identitás 



egyidejűségét is feltételezi a felmérés alapján, tévúton járhat, hiszen hogy valaki támogatja-e v agy 

sem az Európai Uniót nem azonos az európai öntudattal.   

Az általam, az előzőekben, kifejtett véleményre a legfrissebb Eurobarometer felmérésekkel is 

bizonyítékul tudok szolgálni. Ugyan az utolsó két felmérés, nevezetesen a 2009 2. féléves és a 

legfrissebb 2010-es január- februári közvélemény- kutatások konkrétan nem kérdeznek rá az Európai 

Unió társadalmának egyéni, illetve kollektív öntudatára, de ahogy a fentiekben már említést tettem 

róla, az EU- hoz, illetve az intézményekhez, politikájához való viszonyulásból következtetéseket 

vonhatunk le. A legfőbb problémák, amelyek leginkább foglalkoztatják őket, a bűnözés, az adó, a 

terrorizmus és a munkanélküliség, aligha az Európai Parlament hatékony napirendi pontjainak egyike, 

és amennyiben mégis, ezekre a kérdésekre aligha tud kielégítő választ megfogalmazni. (1. Táblázat) 

Ennek ellenére az intézményekbe vetett hit mégsem mutat olyan tendenciát, amire én számítottam. 

Közvetlenül arra a kérdésre, hogy milyennek tartja az Európai Parlamentet, a megkérdezettek 

jelentősebb része még jó dolognak tartja, korábban nem csalódott benne (3. Táblázat). Ami pedig 

konkrétan Magyarországot illeti, a felmérés alapján is az ENSZ után rögtön az EU intézményeibe 

vetett hit a legnagyobb, és csak azután következnek a hazai igazságszolgáltatók, a nemzeti parlament, 

a kormány és a pártok. A magyarok bizalma az Európai Unió intézményeiben magasabb százalékot 

mutat, mint az EU-átlag. Ami pedig a tagságot illeti, a 2008-as felméréshez képest megnőtt azoknak a 

száma, akik helyeslik, hogy Magyarország Uniós taggá lett. Ez immár 34%-ot tesz ki. 2156A nemzetekre 

való lebontása az Eurobarometer felméréseknek, általában véve azonos skálán mozog, ami az 

Európai Parlamentbe vagy az Európai Bizottságba vetett hit kérdését illeti. Csak, hogy néhány példát 

említsek, a belgák 62%-a korábban csalódott már az Európai Parlamentben, és 58%-a az Európai 

Bizottságban. Ez az arány nálunk, magyaroknál 60% illetve 50%, míg az angoloknál 25%-21%. Az EU-

27-ek átlagát tekintve 50% és 46%. (3. Táblázat-4. Táblázat) 

Ami az Európai Uniós tagságot illeti, az uniós átlag szerint, 53%-a jó dolognak tartja és csak 15 

% mondta, hogy az egy rossz dolog országára nézve. Érdekessége, hogy itt olyan országokat is 

megkérdeztek, amelyek még nem tagjai az Európai Uniónak; miként látják, az unióhoz való 

csatlakozásukat. A horvátok alig 24%-a tartja jó dolognak, míg a törökök 45%-a pozitívan áll a 

csatlakozáshoz. A makedónok többsége támogatja országuk integrálódását az Unióba. A törökök és 

makedónok közel azonos szinten vallották (19%-22%), hogy az Unióhoz való csatlakozásuk, se nem jó, 

se nem rossz. (2 Táblázat) 

A jövőre vonatkozólag, miszerint az Unió jövőjére hogyan tekintenek, a nagyon optimisták 

elenyésző számban képviseltetették magukat (EU27- átlag 8%). Ugyanilyen nagyságrendben 
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nyilatkoztak a nagyon pesszimisták is, ami 6% tesz ki. Összesítésben mégis többen vannak, akik 

bizakodva, mint vészjóslóan látják az Európai Unió jövőjét. (6. Táblázat) 

A legfrissebb 2010-es Eurobarometer felmérése alapján, amikor is arra keresték a választ az 

állampolgárok számára mit is jelent az Európai Unió, a megkérdezettek legnagyobb százaléka, azaz 

46% számára elsősorban a szabadságot. Az a szabadságot, amelyikben kedvükre utazhatnak, 

tanulhatnak vagy akár dolgozhatnak is. A négy szabadságelv tehát olyannyira nagy jelentőséggel bíró, 

hogy a mai napig, ezzel azonosulnak a leginkább az állampolgárok, ennek az előnyeit érzik a 

leginkább. Ami minket, magyarokat illet, számunkra is ezt jelenti elsősorban az EU, utána pedig az 

Eurót. Nyilvánvaló tehát, hogy ennek a devizának lesz leginkább identitásteremtő szerepe, 

amennyiben Magyarországon is ez válik a hivatalos fizetőeszközzé. Általánosságban mindegyik 

országban a megkérdezettek második legmagasabb arányban jelenti az Euro az Európai Uniót. (7. 

Táblázat) 

 

„Az Európai Unió nem annak a generációnak a tulajdona, mely 

ma birtokolja a hatalmat Európában”2157 Ez a generáció örökül 

kapta és nekik kell továbbadnia a jövő generációja számára. „A 

jövő Európája ugyanis a ma ifjúságának az Európája” 2158 

 

III. Kihívások 

 

1. Közösségek Európája- a szuverenitás kérdése 

  

Jól tudjuk, hogy szüleink, nagyszüleink életét nagyban meghatározta, hogy a határokat hol húzzák. Az 

integráció során kialakult egy újfajta rendszer, amikor a közösségek, egyének életében már nem a 

területi hovatartozás a legfontosabb. Ez az alapvető változás hozta azt a dilemmát, amit az integráció 

története se tudott feloldani. Hiszen Európának ma sincs egységes jövőképe, legalább kettő, de akár 

több elképzelés is jelen van. Meg kell értenünk, hogy a jövő Európája valószínűleg nem a nemzetek 

Európája, nem a nemzetek feletti Európa, sokkal inkább a közösségek Európája lesz és kell, hogy 

legyen. Ez a gondolatmenet lehet az, amely oldaná a területileg meghatározott állam 

mindenhatóságát. Ez persze nem zárja ki azt a tényt, hogy az állam ne lenne ennek a folyamatnak egy 

meghatározó részese. 
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A kérdés, ami a leginkább foglalkoztatja az államokat, úgy a lakosait is, hogyan tudják 

szuverenitásukat megtartani, a közösségek Európájában, az Európai Unióban. Arról van csupán szó, 

amit az államoknak meg kell érteniük, hogy a szuverenitásukat egy közösbe rakják, és közösen 

gyakorolják, mindenki a lehetőségeinek megfelelően. Látható, hogy demokratikusak a játékszabályok, 

előre meghatározott normák szerint folyik, a kisebb tagállamok is befolyásolhatják a döntéseket. 

Életbevágóan fontos döntéseket akár meg is akadályozhatják. A szavuk mindig meghallgatásra kerül. 

Így belül lenni sokkal szuverénebb lehet, mint kívül állni, amikor a döntéseket csupán csak követni 

lehet, ugyanakkor meghozatalukat csak hátra kötött kézzel kísérhetjük figyelemmel. A tagállamoknak 

fel kell ismerniük, hogy nem a szuverenitásukat ruházzák át, hanem a szuverenitásukból fakadó 

hatásköröket. Különböző csatornákon át megszólalhatunk és meg is fogunk szólalni. Ez a lehetőség 

szintén új lehetőséget nyit a nemzetek számára. Véleményem szerint az unióba egységesen tartozunk 

nincs különbség, ki jobban ki kevésbé tagja, nincs alárendelt viszony a tagállamok között. A 

döntéseket együttesen hozzuk, együtt rendelkezünk a rendszerről, együtt próbáljuk elérni a 

fejlődését. A különböző nemzetek együttes munkája egy közös jövőért egy közös identitását 

teremthet meg.  

 

2. Egzisztenciális kihívások 

 

A polgárok a globalizáció kihívásaival összefüggésben olyan Európai Uniót képzelnek el, amely képes 

garantálni számukra a jólétet, a biztonságot. A legfontosabb kérdés pedig minden bizonnyal az, hogy 

az EU képes-e erre. A bővítési politikával kapcsolatban számos olyan kulcskérdés lát napvilágot, 

amelyek mára megkerülhetetlenek. Ezek pedig a fejlődő identitás kérdése, az Unió működő- és 

teljesítőképessége. Minden bizonnyal az Unió teljes kiteljesedése akkor ér célba, amikor európai 

polgárokról beszélhetünk, amikor az Unió tagországainak állampolgárai európai nemzetiségűvé 

válnak, a teljes kiteljesedés ebben valósul meg. Véleményem szerint ettől még távol állunk, amit a 

következőkben feltevéseimben fel is vázolok. 

Az Európai Unió többdimenziójú válsághelyzetben van. 2159 Az identitásválság mellett mély 

bizalmi és legitimációs válsággal kell szembenéznie. Az Unió elérkezett arra a pontjára, amikor már a 

jövőjéről szóló viták kezdődnek el. Ez a fajta vita pedig az európai közvélemény és az európai 

felelősségviselők széles körében kell, hogy lefolytatódjon. Már nem csak a jelenre, hanem a jövőt 

meghatározó európai továbbfejlődésre is összpontosítani kell. A jövőbeni célok az európai identitás 

alakulásában főszereplő. A teljes kiteljesedése az Európai Uniónak, miszerint az európai identitás 

kollektív önazonosságunk része legyen, még várat magára. Ezt mi sem mutatja jobban, mint azok a 
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felmérések, amelyek közvetlenül arra kérdeznek rá, kinek mit jelent Európa, az Európai Unió. Ahhoz, 

hogy kialakuljon az a kollektív önazonosság, amelyiket európai identitásnak nevezünk, az Európai 

Uniónak számtalan változást kell kieszközölnie. Szükséges lenne egy többnemzetiségű demokráciára, 

igazi európai politikusokra, közös nyelvre. Vagy csak elég lenne, ha az Európai Unió elnökéről az 

állampolgárok szavazhatnának- ezzel is még inkább európainak érezhetnék magukat.  

 

3. Jövőbeli feladatok 

 

Kezdettől fogva az Európai Unió, mint az európai népek sorsközössége, értelmezte önmagát. A Római 

Szerződésben azt a koncepciót fogalmazta meg, hogy az európai népek egyre szorosabb 

összefonódását teremtené meg. A modern társadalmak legalapvetőbb alkotóelvéhez jutunk el az 

identitás kérdésfeltevésével kapcsolatban. 2160 A nemzeti mítoszokra való támaszkodás viszont nem 

elfogadható állásfoglalás az Unió részéről. Sokkal inkább a közös gyökerek megtalálására és a 

kollektív tudatosságra kell helyeznie a hangsúlyt. Ahhoz pedig, hogy egy önálló állami egység új 

formája jöjjön létre, ami a gazdasági-politikai válságok idején is megállja a helyét a tagállamok 

állampolgárainak teljes mértékben el és meg kell ismerniük, legjobb helyzetben pedig azonosulnia 

kell vele.2161 A dolgozatomban felvázolt európai identitás is a közös történelemből fakadó egységes 

származás tudatán alapszik. A kontinens belső szétszakítottsága és nemzetek közötti konfliktus 

megszűnésének, illetve az integráció egyre mélyülő jelenléte az, amiből az európai identitás 

összetevődik. Annak ellenére, hogy az uniós tagállamok között eltérő politikai, jogrendszerbeli, 

kulturális és vallási hagyományok vannak jelen, létezik egy jelenlegi és jövőbeni egy olyasfajta 

homogenitás, ami ahhoz szükséges, hogy hosszú távon képes legyen fennmaradni. A közös szellemi 

és kulturális gyökerek, amiket az előzőekben már vizsgáltam, az európai értékek, meghatározzák 

tehát az európai társadalmat, és a lépésről lépésre kialakuló Európai Unió identitását. 2162   

Az európai egység kialakításában a nevelés kulcskérdés. Ha ezt a feladatot nem képesek a 

tagországok kellőképpen ellátni, minden eddigi törekvés hiába való, minden eddigi szerződés, 

egyezmény írott maszlag. Az ifjúság számára érhetővé kell tenni az európai kultúrát. Az emberiség az 

egyetlen olyan tőke, amire minden esetben építeni lehet, tehát ezt meg kell védelmeznünk. Az Unió 

által megkívánt identitás erőssége nemzeti hovatartozásunkon alapszik. Ehhez pedig olyan 

tagországokra van szükség, amely képes ennek táptalajt adni, képes azokra az európai emberek 

kinevelésére, akikben az európai tudat, önazonosság, nemzeti hovatartozásuk mellett, 
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mindennapjaik része lehet. Az EU jövője azon múlik, képes lesz-e egy olyan valódi közösségé válni, 

amelynek minden európai polgár tagja és egyben aktív résztvevője is lehet vagy megmarad egy olyan 

szervezetnek, amelyhez csak közvetetten kötődnek Európa lakói. Nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a 

közösségépítés nem csak tudatosan lehetséges, hanem az európai polgárok közti „egyéni és 

csoportos interakciók”2163kialakulásával is lehetséges a szorosabb összetartozás tudata és érzése.  

A jövőjéről alkotott kép pedig még bizonytalan. Az nyilvánvaló, hogy a független, szuverén 

államok ilyen jellegű, önkéntes együttműködését eddig nem igazán valósították meg. Amennyiben 

mégis a ma utópikusnak tűnő jövőkép válna valóra, vagyis megvalósulna az európai identitás, ami az 

egész közösség céljának a csúcsa, úgy a nemzeteket átfogó szolidaritás szálai nyílván meglazulnának 

és a nemzetek mellé egy másik hasonló, igen fontos politikai közösséget állítana. Ezzel együtt járna 

pedig a jövő nemzedékei számára az európai identitás elsődlegessége, hiszen ők egy nemzetek feletti 

közösségbe, az Európai Unióba születnek. Abba az Európai Unióba, amely addig arra törekedett, hogy 

egy „érzelmileg telített közösséget”2164hozzon létre. Az új rendszerrel nem ismerkedni fognak, hanem 

vele együtt élni. És ez talán maga után vonja az európai önazonosságot, az európai identitást is.  

 

4. Következtetések 

 

Hogyan lehet mégis meghatározni azt a bizonyos európai identitást, amiről annyi szó esik 

napjainkban, és amihez annyi különböző nyelvű, kultúrájú, vallású, múltú és szokású nemzet, náció 

tartozik? Jelen helyzetben sehogy! 

 Véleményem szerint, tiszta európai öntudat nem létezik, és a jövőmet vagy akár Unió jövőjét 

előre vetítve, nem is létezhet. Mindenki a saját gyökereiből táplálkozik. Egy mondás szerint, az 

embernek nincs identitása, ha nincsenek gyökerei. 

A közös európai öntudat kialakítására viszont van esély. Ehhez még hosszú folyamat vezet. „Az 

Európai Unió nem annak a generációnak a tulajdona, mely ma birtokolja a hatalmat Európában”2165 

Ez a generáció örökül kapta és nekik kell továbbadnia a jövő generációja számára. „A jövő Európája 

ugyanis a ma ifjúságának az Európája” 2166 

 Jóllehet, az Európai Unió végleges kiteljesedésének kapujában áll, ahogy azt a dolgozatomban 

is kifejtettem. De ahhoz, hogy az európai identitás ki tudjon alakulni, ahhoz még hosszú évekre van 

szükség. A problémák az írásomban vázoltak. Ezek megoldására pedig mi vagyunk hivatottak, az én 

generációm vagy inkább a mi utódaink. Olyan vezetőkre lesz szükségünk, olyan társadalom 
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kialakulására, amelyik ebbe született, ebben nevelkedett fel. Akiknek természetes lesz, hogy nemzeti 

és európai identitás egyszerre létezik, hogy a nemzeti hovatartozásuk mellett, jelen van az életükben 

még egy kollektív önazonosság. Kollektív önazonosság az Európai Unió tagállamainak összes 

állampolgárával együtt. A nemzeti és európai identitás nem zárja ki egymást. Csupán ezt kell 

megtanulnunk, hogyan működnek egymás mellett, egymást kiegészítve.  

Véleményem szerint Európa ma egyfajta értékközösséget jelent, és persze olyan 

értékközösség, ami nem pusztán gazdasági, hanem politikai, erkölcsi és kulturális. Túlzás nélkül 

állíthatjuk, mi magunk, európai emberek, hogy az Európa jelenlegi identitás még csak politikai. Az 

Európai Unió tehát folyamatos tárgyalások, folyamatos összehangolások és a kölcsönösen elért 

kompromisszumok demokráciája. Mindez pedig politikai kereteken belül valósul meg, és ez, az 

átlagemberek mindennapjainak nem részese, azonosulni nem tudnak mivel. A világban való 

eligazodás, az idegen kultúrák befogadása, az integrációs intézmények ismerete és az új technológiák 

használata is befogadó képesebbé tenné az embereket az európai értékekkel való azonosulással 

kapcsolatban. Ettől viszont még szerintem távol állunk, az európai identitásról alkotott elképzelés 

pedig kétséget kizáróan hosszú folyamat, amelyet tanulnunk kell. Úgy gondolom, a mi generációnk 

számára minden eszköz, lehetőség és tudás adott és reméljük élni is tudunk majd vele.  
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