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Benevolo Lectori Salutem! 

 

 

„Azt ne felejtsük el, hogy Budapest közgazdasági és kulturális 

lámpái nem elég erősek ahhoz, hogy Magyarország egész terü-
letét gazdasági és művelődési sugarakkal megvilágítsák és vi-

déki gócpontok, vidéki erős fényforrások kifejlesztése nélkül 

különösen a perifériákon nagy lesz a közgazdasági és kulturá-
lis éjszaka.” 

Gróf Klebelsberg Kuno, 1931. 

 
Két esztendővel jelen kötet szerkesztésének megkezdése előtt, mikor a 

sorozat nyitómunkálatai zajlottak, hittük, hogy lesz még folytatás. Hit-

tünk abban, hogy a Batthyány Lajos Szakkollégium tanulmánykötete 

egy olyan tartós fórummá növi ki magát, amely újabb utat, újabb lehető-
séget nyit a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar legtehetségesebb 

hallgatói előtt, hogy tudományos munkásságuk eredményeit megosszák 

a világgal, hogy megerősítsék a Budapesttől távol eső egyik vidéki fény-
forrást a 21. század elejének kulturális éjszakájában. 

Ennek a hitnek és a hitünket tápláló újabb kitartó, elhivatott és te-

hetséges hallgatói generációk áldozatos munkájának manifesztumát 
forgathatja most a Tisztelt Olvasó! 

Egy olyan tanulmánykötetről van szó, melyben már elismert és dí-

jazott, illetve még díjazás előtt álló, hosszú kutatások eredményei kép-

ződnek le, megmutatva azt, amire ma Magyarországnak és a magyar 
felsőoktatásnak a legnagyobb szüksége van: a minőségközpontú szemlé-

let és a tehetséggondozás fontosságát, támogatásának eredményességét. 

A Szakkollégiumi munka ugyanis mindenek előtt a minőségre, a több-
letteljesítményekre, az alkotó akaratra és az egymást inspiráló, szolidáris 

szellemiségre épül. Jelen munka pedig ennek a szellemiségnek egy 

újabb ékes példázata. 

Öröm és büszkeség most jó szívvel és tisztelettel ajánlani e kötetet 
az Olvasónak, hiszen azt adja ez a kötet hazánknak, illetve a mi vidéki 
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gócpontunknak és Szakkollégiumunk szűkebb közösségének, amire a 

nehéz időkben a legnagyobb szükség van, a remény tanúságjelét, a jelet, 

melyben vállalt küldetésünk, egy tehetséggondozási-műhely fenntartása, 
megerősítése és az egymást követő hallgatói generációk kibontakozásá-

nak elősegítése győzött már néhányszor és győzni fog a jövőben is. 

Tisztelet és főhajtás illeti a kötetben nagy egésszé összeállt egyéni 

kutatásokért és írásművekért a szerzőket, s a kiadó képviselőjének, mint 
a sorozat egykori megálmodójának, megkülönböztetett köszönete a kö-

tet szerkesztőjét, dr. Kálmán János igazgató-helyettes urat, valamint 

Hegedűs Laurát, Kobl Tamást és Szentgyörgyvári Tamást, mint olvasó 
szerkesztőket.  

 

 dr. Farkas Ádám 
 igazgató 
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Csudai Tünde 

Az írott sajtó magyarországi szabályozása: Állami 

kontroll vagy terjeszkedő médiatulajdon? 

„[…] az állam kötelessége az alapvető jogok tiszte-

letben tartására, és védelmére az egyéni alapjogok-
kal kapcsolatban nem merül ki abban, hogy tartóz-

kodnia kell megsértésüktől, hanem magába foglalja 

azt is, hogy gondoskodnia kell az érvényesülésük-

höz szükséges feltételekről.‖ 

(30/1992. (V.26.) AB határozat) 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A tulajdonhoz való jog alapvető jelentőségű, az emberek életében és a 

gazdaságban is kiemelkedő a szerepe. A tulajdon formái, a tulajdonvi-

szonyok szabályozása híven tükrözik egy adott korszak, társadalom 
viszonyait, annak fejlődését, változásait. A médiatulajdon szabadsága is 

– Magyarországon a rendszerváltás óta – olyan alapérték, melyet termé-

szetesnek tekintünk.
1
 Azonban a média szabadságának érvényesülése 

függ attól, hogy milyen mechanizmussal állítják elő a médiatartalmakat, 
és hogyan terjesztik azokat. A világon a média meghatározó része piaci 

alapon működik, amely alapján kialakul a tulajdon koncentrációja; és a 

pluralizmus, valamint az alapjogok érvényesülése bizony veszélybe 
kerül. 

                                                             
1
 TÉGLÁSI ANDRÁS: A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme, 2011. 

www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/dr-teglasi-andras/dr-teglasi-andras. 
(2013.02.11.). 
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A piacot a nagy vállalkozásokban való koncentrálódás, valamint 

nagy cégek uralma jellemzi. Ezzel kapcsolatban a médiaelmélettel fog-
lalkozó szakemberek is széles körben elismerik, hogy a koncentráció 

akadályozza az eltérő vélemények megjelenítését, ezáltal pedig a de-

mokrácia megfelelő érvényesülését is.
2
 

Az új médiatörvény megjelenésekor rengeteg kritikát kapott a jog-
alkotó azon rendelkezése, melyben az írott sajtót állami felügyelet alá 

rendelte, és később az Alkotmánybíróság ezt alkotmányellenesnek is 

minősítette 165/2011. (XII. 20.) AB határozatában. Pokol Béla azonban 
különvéleményében kifejtette, hogy napjainkban a médiaszociológiai 

elemzések tömege mutatja, hogy a szervezett magánhatalmak tömegmé-

diumok feletti – és közvetve az emberek feletti – uralma jelenti a legna-
gyobb veszélyt a demokratikus nyilvánosságra, különösen mivel e szer-

vezett médiahatalmak globális szinten, illetőleg az egész euro-atlanti 

térségben szerveződve az egyes államokhoz képest sokszorosan na-

gyobb anyagi erővel és tömegbefolyással rendelkeznek. Véleménye 
szerint a rendszerváltás óta eltelt húsz év azt mutatja, hogy a hazai mé-

diaszférát és a társadalom közvéleményének formálódását nem az állam 

fenyegette, hanem a televíziós csatornákat, rádiókat és mérvadó orszá-
gos napi- és hetilapokat megszerző vagy azt felépítő globális médiaha-

talmak véleménymonopóliuma. Ebben a helyzetben épp a demokratikus 

állami közhatalom az, amely fel tud lépni ez ellen a véleménymonopóli-

um ellen. 
Így tehát mai világunkban valóban az a legnagyobb veszély, ha egy 

jól megszervezett, alkotmányos szabályok betartásáért felelős szerv 

felügyeli az írott sajtó valamint az audiovizuális média világát? A kö-
vetkező fejezetekben bemutatom, milyen két feltétel alapján ítélték a 

médiatörvény rendelkezését alkotmányellenesnek, és milyen ellentmon-

dást lehet felfedezni a testület határozatában. 
 

                                                             
2
 GÁLIK MIHÁLY: A médiatulajdon hatása a média függetlenségére és pluraliz-

musára Magyarországon, http://www.mediakutato.hu/cikk/2004_03_osz/05 
_mediatulajdon/02.html (2012.02.10.). 
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I. A 165/2011. (XII. 20.) ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HATÁROZAT 

A nemzetközi tapasztalat, hogy a médiát érintő tartalmi előírások feletti 
felügyeletet általában az adott állam médiahatósága látja el. A média 

tartalomszabályozásra vonatkozó normákat Magyarországon az új Mé-

diatörvény
3
 tartalmazza és a törvény alapján a Nemzeti Média és Hír-

közlési Hatóság felügyeli. 
A jogalkotó az új törvényben hatósági felügyelet alá helyezte az 

írott sajtótermékeket, mely újdonságnak számított hazánkban, hiszen a 

rendszerváltás után nem találunk a magyar joggyakorlatban olyan in-
tézményt, amely a hírközlési ágazatban az írott sajtó hatósági felügyele-

tét testesítette volna meg. Összesen két intézményi tevékenységet említ-

hetünk meg ezzel kapcsolatban: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál 
a sajtótermék nyilvántartásba vételét, valamint az 1997-ben megszünte-

tett „ügyészi cenzúrát‖. Ezek voltak azok a kifejezetten írott sajtóhoz 

kapcsolható „felügyeleti tevékenységek‖ melyeknek befolyása volt a 

hazai írott sajtóra. 
E tárgykör megvizsgálásának érdekében is meghozott 165/2011. 

(XII. 20.) Alkotmánybírósági határozat alapján az audiovizuális eszkö-

zöknek és írott/online sajtótermékeknek eltérőek a korlátozási mércéi. 
Az írott/online sajtó médiatörvény által megfogalmazott és a Nemzeti 

Média és Hírközlési Hatóság által ellátott felügyeletét az Alkotmánybí-

róság a fent említett határozatban alkotmányellenesnek minősítette. A 

testület szerint ugyanis, a „társadalmi folyamatokra különleges hatással 
bíró audiovizuális média esetében szükséges, és arányos korlátozás az 

effajta sajátos hatósági fellépés biztosítása‖, azonban a nyomtatott és az 

internetes sajtó esetében ez a sajtószabadság aránytalan korlátozásának 
minősül. A testület két esetet említ az állásfoglalás alátámasztásának 

érdekében; a befolyás, valamint a korlátolt frekvenciaforrások érvét. 

Eszerint az audiovizuális eszközöknek sokkal nagyobb a befolyá-
suk a társadalomra, mint az írott/online sajtótermékeknek, a korlátolt 

frekvenciaforrások miatt pedig a fogyasztónak a viszonylag kevés szol-

gáltatás miatt nincs elég nagy választási szabadsága. Ez az érv azonban 

                                                             
3 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommuni-
kációról. 
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2013-tól már nem állja meg a helyét, ugyanis hazánk teljesen átáll a 

digitális jeltovábbításra, így az audiovizuális világban az elérhető szol-
gáltatások száma megnövekedik. 

Ennek ellenére a testület tartja azon álláspontját, hogy a tartalom 

feletti felügyelet csak az audiovizuális eszközök felett alkotmányos, az 

írott/online sajtótermékek felett azonban nem. Így bizonyos alapjogok, a 
sajtószabadság, a személyhez fűződő jogok mellett például olyan közér-

dek, mint a fiatalkorúak védelme elfogadott a televízió tekintetében, 

azonban sántít az újságok és az internet esetében, és joghézagok kelet-
keznek az írott/online sajtót érintő magyar médiaszabályozás rendszeré-

ben. 

II. AZ AUDIOVIZUÁLIS ESZKÖZÖK TARTALOMSZABÁLYOZÁSA 

A tartalomszabályozás elsősorban, sőt szinte kizárólag csak az elektro-

nikus médiában létezik. Az Európai Uniónak több digitális médiarend-

szer szabályozási kérdéseit érintő dokumentuma foglalkozott az audio-

vizuális tartalomszolgáltatások definiálásával, ilyen például az Oreja-
jelentés, de például az Egyesült Királyság Kommunikációs zöld könyve

4
 

is a tartalom szabályozásának fontos kérdéseivel foglalkozik. A közös-

ségi jogalkotó a versenytorzulások elkerülése végett, a jogbiztonság 
javítása, a belső piac megvalósításának elősegítése és az egységes in-

formációs térség kialakulásának megkönnyítése érdekében szükséges-

nek tartotta az audiovizuális médiaszolgáltatások egységes szabályozási 

keretének kialakítását.
5
 Ennek eredménye az ―Audiovizuális médiaszol-

gáltatásokról szóló irányelv‖ (2010/13/EU irányelv).
6
 Az Európai Bi-

zottság tagállamokat szólított fel arra, hogy az irányelv alapján fennálló 

kötelezettségeik teljesítése érdekében sürgősen tegyék naprakésszé 

                                                             
4
 POLYÁK GÁBOR: Megjegyzések a digitális kor médiapolitikájához, 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2002_03_osz/07_digitalis_kor (2012.11.10.). 
5
 POLYÁK GÁBOR: A médiarendszer kialakítása, 2008, HVG-ORAC, Budapest, 

138-139. o. 
6
 KOLTAY ANDRÁS: A szólásszabadság alapvonalai, 2009, Századvég Kiadó, 

Budapest, 239. o. 
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nemzeti műsorszórási szabályozásukat.
7
 Ennek alapján az új Médiatör-

vényünkben a legtöbb tartalomszabályozással kapcsolatos rendelkezés 
audiovizuális eszközeinkre vonatkozik. 

II.1. Frekvenciaszűkösség? 

Magyarországon a lineáris médiaszolgáltatók
8
 adása frekvenciákon ke-

resztül érkezik. A lineáris audiovizuális műsorszolgáltatásnál a frekven-
ciaszűkösség volt az egyik elfogadható magyarázat arra, hogy a szolgál-

tatóknak műsorai tartalom-szabályozásra szorulnak. Az analóg jeltováb-

bítás miatt ugyanis a csatornák mennyiségének kapacitása alacsony. A 
műsorszolgáltatási adókat így nem lehetséges korlátlan mennyiségben 

létrehozni, és a nézőknek kevesebb a választási lehetősége. Hiszen nem 

választhatják ki a hozzáférés idejét, és a folyamatosan zajló műsorba bár 
választásuk szerint kapcsolódnak be, azonban csak az éppen adott pilla-

natban közzétett műsorszámot kísérhetik figyelemmel.
9
 A műsorszolgál-

tatási engedélyt ezért különféle tartalmi feltételekhez kötik, melyeket a 

törvény tartalmaz. Az AB így fogalmaz a frekvencia-szűkösséggel kap-
csolatban:  

„[A] véleménynyilvánítási és tájékozódási szabadság szolgálata a 

sajtószabadságra vonatkozó sajátosságokon túl további feltételeket kö-
vetel meg a rádióval és televízióval kapcsolatban. Itt az alapjog gyakor-

lását összhangba kell hozni megvalósítása technikai feltételeinek »szű-

kösségével«, azaz a felhasználható frekvenciák (belátható időn belül) 

véges voltával. A nyomtatott sajtóval ellentétben ez nem teszi lehetővé a 
korlátlan alapítást.‖

10
 

II.2. Befolyásolás? 

                                                             
7 http://www.jogiforum.hu/hirek/23328 (2012.11.01.). 
8 2010. évi CLXXXV. törvény, 1. § 5. pont Lineáris műsorszolgáltatás: a mé-

diaszolgáltató által nyújtott műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű 

megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás. 
9
 KOLTAY ANDRÁS - LAPSÁNSZKY ANDRÁS (Szerk.): A médiaszabályozás kom-

mentárja, 2011, Complex Kiadó, Budapest, 17. o. 
10

 165/2011. (XII. 20.) AB határozat. 
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A másik fontos érv a befolyásolás mértéke. Az 1/2007 (I.18.) AB hatá-
rozatban már kifejtette az Alkotmánybíróság, hogy „általánosan elfoga-
dott, hogy a rádiós és televíziós műsorszolgáltatás véleményformáló 

hatása és a mozgóképek, hangok, élő tudósítások meggyőző ereje sok-

szorosa az egyéb információs társadalmi szolgáltatások gondolkodásra 

ható erejének.‖ A testület megerősítette ezt az álláspontját az 
1006/B/2001. AB határozatában is: „azáltal, hogy a média a legszéle-

sebb nyilvánosságot biztosítja a legkülönfélébb vélemények számára, és 

napjainkban ez képezi a legfontosabb információforrást, a szólásszabad-
ság egyéb megnyilvánulási formáihoz képest a médiában megjelenő 

véleményeknek sokszoros a hatása, rendkívül nagy a befolyása az embe-

rek gondolkodására, a közvélemény formálására.‖ Az új médiatörvényt 
vizsgáló 165/2011. (XII. 20.) AB határozat sem tágít az előző két meg-

állapításától, és kifejti, hogy adatokkal alátámasztott társadalmi szoká-

sok szerint, az audiovizuális médiaszolgáltatás a legelterjedtebb és a 

társadalom legszélesebb köréhez eljutó tömegkommunikációs szolgálta-
tás, valamint eleve erősebben és másképp befolyásolja közönségét.  

Tény, hogy a médiumok hatását értékelő alkotmánybírósági gya-

korlat összhangban áll az Európai Unió jogának előírásaival és azok 
indokaival. Az Európai Parlament és a Tanács az audiovizuális média-

szolgáltatásokról szóló 2010/13/EU irányelvben ezeknek a médiaszol-

gáltatásoknak a tekintetében kifejti: „e szolgáltatások külön szabályozá-

sát indokolja, hogy növekszik jelentőségük a társadalom és a demokrá-
cia számára […] továbbá e médiatartalmak szabályozása szükséges az 

audiovizuális médiaszolgáltatások különleges jellege miatt, különösen 

mivel ezek a szolgáltatások befolyásolják a lakosság véleményalkotásá-
nak módját.‖ Tehát az audiovizuális médiaszolgáltatás tartalomszabá-

lyozását e két ok alapján tekintik alkotmányosnak, és ezért is valósulhat 

meg médiahatósági felügyelete.  

II.3. Egy új korszak küszöbén 

Joggal merülhet fel a kérdés, mi történik most a tartalom-
szabályozással, hogy Magyarország átállt a földfelszíni digitális műsor-

szórásra (DVB-T). A digitalizáció lehetővé teszi a jobb minőségű kép- 

és hangátvitelt, kisebb spektrum erőforrást felhasználva. Így egy régi 
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analóg adás által felhasznált sávszélesség helyén akár négy, bizonyos 

esetekben akár annál is több új adás is továbbítható. Mivel a rádióspekt-
rum korlátos erőforrásnak tekinthető, lényeges az ilyen – frekvenciasá-

vokat hatékonyabban felhasználó – új technológiák bevezetése. A digi-

tális átállással több TV adás kerül továbbításra, de így is keletkezik egy 

nagy mennyiségű szabad frekvencia többlet, amit digitális hozadéknak 
nevezzük (DD).  

A DD felhasználására jelenleg országonként különböző tervezetek 

vannak, ilyen a mobil szélessávú szolgáltatás (UMTS, LTE), a szélessá-
vú adatátvitel, a WiFi hotspot, a WiMax, a mobil televízió műsorszórás 

(DVB-H), a katasztrófavédelmi alkalmazás, a PMSE, vagy a kognitív 

rádió.
11

 A korlátos frekvencia hozzáférés így már nem okoz akkora fej-
törést, hiszen egy csatorna helyébe négy, vagy akár nyolc csatorna is 

kerülhet. 

Vajon hatással lesz-e ez a változás az audiovizuális tartalmak sza-

bályozására? Természetesen így sem végtelen számú csatornával fogunk 
rendelkezni, mégis az érvrendszer egyik erős bástyája megdőlni látszik. 

Hiszen azzal együtt, hogy a földfelszíni terjesztés mellett megjelenő 

kábeles és műholdas műsorterjesztés már az analóg médiában is jelentős 
változást hozott, a beavatkozás nagyságát, a média politikai célokat és 

eszközöket mindvégig az erőforrások szűkösségére való tekintettel hatá-

rozták meg.
12

 Az új médiarendszer interaktívabb lesz, a felhasználónak 

egyre nagyobb beavatkozási és választási lehetőséget nyújt. Így tehát 
csak a „befolyás mértékének nagysága‖ marad az egyetlen érv, ami a 

tartalomszabályozás mellett szól? A befolyásolás mértékének nagyságá-

val egyelőre a társadalom is egyetért.  
Az idő múlásával azonban ez a megállapítás is megdőlhet, mivel 

egyre többen használják az internetet, és annak használata már sokkal 

elterjedtebb, mint a televízióé. Megkérdőjelezhető-e tehát az audiovizu-
ális eszközök feletti hatósági felügyelet, mióta Magyarország átállt a 

digitális műsorszórásra? Ha az írott sajtó tartalomszabályozásának tiltá-

                                                             
11

 BELÉNYESI PÁL: A digitális többlet és annak kihasználása, in 

Infokommunikáció és Jog, 2009/31. szám. 
12

 POLYÁK GÁBOR: Megjegyzések a digitális kor médiapolitikájához, 
http://www.mediakutato.hu/cikk/2002_03_osz/07_digitalis_kor (2012.11.10.). 
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sát vesszük alapul, akkor igen, hiszen így a testület által hozott érvek 

felépített rendszere meginog, és alátámasztásukat újra kellene gondolni. 

III. AZ ÍROTT SAJTÓ ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÍROTT SAJTÓ TARTA-

LOMSZABÁLYOZÁSA 

Az Smtv. szerint az írott sajtóra és elektronikus írott sajtóra ugyanazok a 

rendelkezések, tartalomszabályozási előírások érvényesek. A felmerülő 
probléma azonban az, hogy az írott sajtóban nem létezik tartalomszabá-

lyozás, egyedül a kötelező nyilvántartásba vétel, valamint az utólagos 

korlátozás típusai és a sajtó-helyreigazítás intézménye. Innentől fogva a 
tulajdonosokra, és az adott csoportnál dolgozókra van bízva minden 

egyéb alapjog és követelmény betartása annak érdekében, hogy a sajtó-

szabadság megfelelően működjön, egy demokratikus jogállamhoz mél-
tóan. A 165/2011 (XII. 25) AB határozatban az Alkotmánybíróság al-

kotmányellenesnek minősítette a nyomtatott, és az online sajtó hatóság 

alá vont felügyeletét.  

„[…] a nézők, hallgatók érdekében biztosított hatósági eljárás a kö-
zönségre gyakorolt különösen erős befolyásra tekintettel minősül szük-

séges és arányos beavatkozásnak. A hatásában ettől eltérő nyomtatott és 

internetes sajtó esetében azonban ez a fellépési lehetőség — ebben, az 
emberi jogokra generálisan kiterjedő formában — már aránytalan korlá-

tozásnak minősül. Az emberi méltóság érdekében történő korlátozás 

szükségessége ezeknél a sajtótermékeknél is fennáll, ám esetükben az 

emberi méltóságot megfelelően védik a személyes jogérvényesítést biz-
tosító jogszabályok, valamint az a lehetőség, hogy az Smtv. 16. § első 

fordulata alapján a hatóság felléphet az emberi jogokat rendszeresen 

sértő, ezzel az alkotmányos rendet tiszteletben nem tartó médiummal 
szemben. Az emberi jogok és az emberi méltóság intézményes tartalmát 

sértő egyedi esetekben a Hatóság számára általánosan adott jogkör — a 

joggyakorlatot is figyelembe véve — széles körű fellépési lehetőség. A 
nyomtatott és az internetes sajtó esetében ez a sajtószabadság aránytalan 

korlátozásának minősül, azaz alkotmányellenes.‖ 

A törvény csak az emberi méltóságra és az emberi jogokra hivatko-

zik. De vajon hol tud a sértett azzal kapcsolatban eljárni, ha például 
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közerkölcsöt, vagy fiatalkorúakat sértő tartalmat (Smtv. 9.§ (3) bek.) 

vélt felfedezni valamely írott vagy internetes sajtótermékben? Az ehhez 
kapcsolható előzetes korlátozási intézmény jogkörét 1997-ben az Al-

kotmánybíróság 20/1997. (III. 19.) AB határozatával az ügyészségtől 

elvonta, és az új médiatörvényben megjelölt hatósági felügyeletet is 

elutasítja a testület. Marad tehát egyedül az igazságszolgáltatás, a füg-
getlen bíróságok. 

De a csorba ebben az esetben nem a személyhez fűződő jogán esett, 

ő a köz érdekében szeretne eljárni. Milyen jogsegélyt vehet számításba, 
milyen eljárás van a segítségére? Az Alkotmánybíróság nem, mivel nem 

azt vizsgáljuk, hogy alkotmányos rendbe ütközik-e a sértő magatartást 

kinyilvánító sajtótermék tartalma. A Polgári Törvénykönyv 79.§ a sajtó-
helyreigazítási igény érvényesítésének szabályaival kapcsolatban az 

Smtv.-hez és a Polgári Perrendtartásról rendelkező törvényhez irányít. A 

sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló tör-

vényünkben két erre vonatkozó információt találunk, de sajnos ez is 
kevés. A törvény ugyan valóban kijelenti, hogy „4.§ A sajtószabadság 

gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény 

elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem 
járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.‖. Azonban ké-

sőbb a sajtó-helyreigazításnál a törvény nem fogalmazza meg, hogy 

ennek érvényesítését miként érhetjük el, a törvény szöveg ugyanis így 

szól: 
„12. § (1) Ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt ál-

lítanak, híresztelnek vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis szín-

ben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzététel-
ét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve 

megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben és ehhez képest 

melyek a való tények.‖ 
A közerkölcsöt sértő tény nem feltétlenül valótlan, nem feltétlenül 

hamis, és nem is kell állítania valakiről bármit is, hogy minősítését el-

nyerje. Ez lehet egy pornográf tartalmú reklám, vagy kép, nem megfele-

lő helyen megjelentetett felnőtt tartalmú cikk, stb. A Polgári Perrendtar-
tásról rendelkező törvényben sem találtam erre vonatkozó passzust. 

Véleményem szerint ez egy joghézag a sajtószabályozással kapcsolat-

ban a magyar jogrendszerben. Az új Polgári Törvénykönyv tervezetében 
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erre a joghézagra egy új szakasz bevezetésével próbálnak megoldást 

találni, amely feljogosítja az ügyészt és az alapvető jogok biztosát is 
arra, hogy „érvényesítheti a jogsértés felróhatóságtól független szankci-

óit, ha a jogsértés közérdekbe ütközik. Ebben az esetben a jogsértéssel 

elért vagyoni előnyt közérdekű célra kell átengedni.‖ 

Jelenleg az ügyészség által végzett közérdekvédelmi tevékenység 
kiemelt területei: egyes hatósági eljárásokhoz és intézkedésekhez kap-

csolódó ügyészi feladatok ellátása, a környezetvédelem, a fogyasztóvé-

delem, a szabálysértési ügyek, egyes jogi személyekkel és jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező szervezetekkel kapcsolatos ügyészi feladatok 

ellátása, a polgári bíróság előtt ügyészi tevékenység.  

IV. SOKSZÍNŰSÉG (PLURALIZMUS) 

Az Smtv. 4. §-a alapján a médiaszolgáltatások sokszínűsége kiemelten 

fontos érték. A sokszínűség védelme kiterjed a tulajdoni monopólium 

kialakulásának, valamint a piaci verseny indokolatlan korlátozásának 

megakadályozására is. E törvényben foglalt rendelkezéseket a sokszínű-
ség védelmének szempontját figyelembe véve kell értelmezni. 

A megfelelő tájékoztatás a sajtószabadság egyik megkerülhetetlen 

alapköve. Nem kerülhetjük ki a ―tájékoztatási monopólium‖ fogalmát, 
amely a sajtó viszonylatában többféle tartalmat hordoz. Elsősorban azt 

jelenti, hogy a sajtó útján megvalósuló tájékoztatásnak a demokratikus 

normák szerint megfelelőnek, kiegyensúlyozottnak, az egész műsor-

szolgáltatásnak pedig sokszínűnek, plurális értékrenddel bírónak kell 
lennie. Ezek a kritériumok az elektronikus médiát illetően találhatóak 

meg a médiatörvényben, az írott sajtóval kapcsolatban pedig az Smtv. 

jelzi, hogy biztosítani kell a sajtó sokszínűségét.  
Mire gondoljunk sokszínűség fogalma alatt? A sokszínűség a sajtó 

világában két értelemben jelenhet meg. Az egyik, hogy egy bizonyos 

sajtóterméken belül az információk, tények, vélemények sokszínűek 
legyenek. A másik a versenyszférához, és a választékhoz kapcsolódik. 

Az olvasó minél több helyről tudja beszerezni a világról adatait, annál 

biztosabb lehet abban, hogy információi igazak és valósak (pluraliz-

mus). Azonban a világon és Magyarországon is bizonyítható, hogy min-
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den írott/online sajtótermék az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal 

együtt alig pár úgynevezett „médiaóriás‖ vállalat kezében van.  
Mivel a hírek beszerzése költséges, ezeknek a vállalatoknak van ar-

ra a legtöbb lehetősége, hogy a világban történő eseményekről össze-

gyűjtsék az információkat, és leközöljék azokat. A kisebbeknek már 

kevesebb a költségvetése, így ezeket az információkat a legnagyobb 
részben a médiaóriásoktól vásárolják meg. Az egyetlen kapaszkodója az 

olvasónak egy fikció:
13

 Az, hogy a tulajdonosok figyelnek minden olyan 

alapjog és emberi jog betartására a tájékoztatáskor, amit az adott orszá-
gok alkotmányai, médiaszabályozással kapcsolatos törvényei előírnak. 

Ellenőrizni, átlátni a vállalat dolgozóin és a tulajdonosokon kívül ezt 

senki sem tudja, hiszen magántulajdonról van szó, és a piacon való ver-
senyzés sem volt soha tiltott. Csak bízhatunk abban, hogy a tulajdono-

sokat nemcsak a profit és a kiváló gazdasági helyzetük érdekli, hanem a 

pluralizmus, a sokszínűség, a kiegyensúlyozottság, az objektivitás, és a 

pontosság is. 
A Magyar Távirati Iroda közmédiában elfoglalt hatalmas szerepe is 

sokakban kétségeket ébreszt, az intézmény szerepe azonban mégsem 

monopolisztikus, mivel mellette több hírszolgálat is létezik, amely nem 
az állam tulajdonában van, és információkkal tudja ellátni a magyar 

médiát. Az új médiatörvény V., és VI. fejezete a médiaóriások kialakulá-

sának megakadályozásával foglalkozik, de csak az audiovizuális műsor-

szolgáltatókkal kapcsolatban. Hogy miért csak velük kapcsolatban, az 
számomra érthetetlen, valószínűleg megint a befolyásra, és a korlátolt 

frekvenciaforrásokra hivatkozna a jogalkotó.  

Ezek alapján viszont jogosan gondolhatom azt, hogy ha a Magyar-
országon kiadott összes nyomtatott és online sajtóterméket egyetlen 

médiaóriás felvásárolná, az teljesen legálisan történhetne meg. Hiszen 

nincsenek ezt korlátoló normáink, és az erre vonatkozó felügyeletet sem 
végzi el semmilyen szerv ma Magyarországon. Egyedül a versenyjogi 

törvény állhatna ennek az útjába, de e törvényünknek sincs külön erre, a 

médiát fenyegető problémára vonatkozó passzusa. 

                                                             
13

 NEVER, HENNING: Sokszínűség utasításra - a médiarendszer kialakításának 

célszerűsége versenyjog-elméleti megközelítésben, in Infokommunikáció és 
Jog, 2011/44. szám. 
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 „És bár maradhatnak kétségek a médiapluralizmus kihívásának 

legalkalmasabb és/vagy leghatékonyabb orvoslási módjára vonatkozóan, 
az egyre mélyebben integrált Unió kontextusában azt nem lehet figyel-

men kívül hagyni, hogy a sokszínűség kérdése túlnőtte a nemzeti hatá-

rokat, és a tagállamoknak közösen kell foglalkozniuk vele.‖
14

 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Ha levonjuk a következtetéseket, azt láthatjuk, hogy az írott sajtóval 

kapcsolatos médiaszabályozásnak nincsen sok köze annak valódi hely-

zetéhez, és problémáihoz, hiszen ez a beavatkozás egyáltalán nem tértől 
és időtől független. Véleményem szerint egy jól megszervezett, alkot-

mányos szabályok betartásáért felelős felügyelet nem alkotmányellenes. 

Minek próbálunk ugyanis valamit szabályozni, ha nem tudjuk az előírt 
normák érvényesülését felügyelni?  

A közigazgatás egyik funkciója ez: a jogkövető magatartás elérése 

érdekében a közigazgatási szerv, kiválasztás alapján ellenőriz, vagy 

felügyel, így juttatva érvényre azt, hogy mindenki jogkövető magatartást 
tanúsítson. Nem feltétlenül a Médiatanácsnak kell ellátnia ezt a felügye-

leti jogot, olyan önszabályozó szervezetre is gondolhatunk, mint például 

az Ügyvédi Kamara, ahol a szankció kizárásként, belső fórumokból való 
visszavetésként nyilvánul meg, vagy az ügyészi általános törvényességi 

felügyeletre, amely elősegítené, hogy a sajtószabadság érvényesüljön. 

Sokak azzal érvelnek, hogy a magyar jogrendszerben most is léte-

zik „lex imperfecta‖, tehát következmények nélküli jogalkotás, így ez a 
megoldás az írott sajtó szabályozásával kapcsolatban is működhet. 

Azonban az írott sajtó az egyik olyan médiatermék, amivel nap, mint 

nap tájékozódunk, és minden terméke valamilyen szinten, de befolyással 
van ránk. Ezért fontos véleményem szerint a mihamarabbi reagálás egy 

olyan információval kapcsolatban, ami hamis, valótlan vagy nem teljes 

körű. 
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Legtöbben azért is bírálják az írott sajtó feletti felügyeletet, mert 

annak függetlensége hagyományokra tekint vissza. A vádakkal ellentét-
ben, hogy az írott sajtó felett már eljárt az idő, és szükségtelen komo-

lyabban foglalkozni a témát érintő problémákkal, én úgy gondolom, 

hogy a lehető leggondosabban kell eljárnia a jogalkotónak minden in-

tézmény működését illetően.  
A sajtó függetlensége ugyanis nem azon múlik, hogy mennyire ér-

vényesül felette bármilyen felügyelet vagy ellenőrzés. Ez elsősorban 

személyi kérdés, melynek lényege, hogy a felügyeletre kijelölt személy 
kinevezése után ne a kinevezőhöz, hanem a törvényben, statútumban, 

SZMSZ-ben rögzített feladathoz és a szakmai feladatához legyen lojális. 

Ezen túl, ha a jelölt olyan szabályok betartásáért felelős, amelyek meg-
felelnek a sajtószabadságnak, és a közösség érdekeit szem előtt tartják, 

semmilyen alkotmányos akadálya nincsen annak, hogy ez a felügyelet 

megvalósuljon.  

Nem értek tehát egyet a 165/2011. (XII. 20) Alkotmánybírósági ha-
tározattal, melynek érvelése ráadásul tértől és időtől is függetleníti ma-

gát, amely a médiaszabályozásnál megengedhetetlen.  

Ha ugyanis a digitalizációra tekintettel megengedi az elektronikus 
sajtótermékek tartalomszabályozását, érthetetlen, hogy az írott sajtóter-

mékeknél ezt miért nem engedélyezi, hiszen mindegyiknél sok a lehető-

ség új csatorna, illetve új írott sajtótermék létrehozására. Ha pedig az 

írott sajtótermékekből indulunk ki, érthetetlen, hogy miért engedi a jog-
alkotó az eljövendőben digitalizált tévéadások tartalomszabályozását, 

hiszen a nyomtatott termékeknél sincsen tartalomszabályozás. Vélemé-

nyem szerint fontos az egységes jogalkotás és a jogbiztonság, vagy 
minden téren legyen felügyelet, vagy pedig sehol sem. A médiatörvény 

az utóbbi fél évben így is több mint tíz alkalommal volt módosítva, fon-

tos lenne az írott sajtó szabályozásával kapcsolatban egy olyan biztos 
háttér, amely annak működését a helyes irányba tudná terelni.  

Az egyetlen érv, ami magában árválkodik, az a „befolyás‖ kérdése, 

amelynek mértéke véleményem szerint teljes mértékben szubjektív kér-

dés. 
Végül pedig fontos leszögeznünk azt, hogy a média mostani hely-

zetére tekintettel egy jól működő felügyelet csak növeli annak az esé-

lyét, hogy az írott sajtó az alapjogoknak megfelelően, demokratikus 
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államhoz méltóan tudjon működni, valamint korlátozni tudná, hogy a 

túlnyomórészt profitorientált tulajdonosok hatalmának egyik eszközévé 
váljon.  
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 „A világ fölött őrködik a Rend, s nem vész 

magja a nemes gabonának, De híre sem lesz 

egykor a csalánnak; az idő lemarja a gyomo-

kat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad.” 

(Wass Albert) 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A modern tudományos fejlődés egyre nagyobb kihívás elé állítja a tár-

sadalmat. Az évszázadok alatt megszerzett tudással és ennek ugrásszerű 

növekedésével az emberek sajnos nem mindig a megfelelő módon és 
mértékben élnek. Megállapítható, hogy ez a gyors ütemű fejlődés ará-

nyosan összhangban van annak veszélyeivel és kockázataival.  

Kétségtelen, hogy korunk egyik vezető tudományterülete a geneti-

ka, a géntechnológia pedig ennek gyakorlati alkalmazására épül. A ta-
pasztalat szerint nem is a tudományos újdonság, hanem a róla szerzett 

hiányos, gyakran félrevezető ismeretek játszanak közre a géntechnoló-

gia eredményeivel szembeni bizalmatlanság kialakulásában.  
Saját tapasztalatszerzés céljából, ismerősi körömben magam is kér-

dezősködtem többek között arról, mi a véleményük a GMO jelenlegi 

szabályozásáról vagy, hogy egyáltalán milyen álláspontot képviselnek e 
témában.  

„Kutatásom‖ eredményesnek bizonyult, hiszen szinte az összes vá-

laszadási lehetőséggel találkoztam, a kérdő tekintetektől kezdve a na-

gyon komoly érveléssel alátámasztott állásfoglalásokig. A megkérdezet-
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tek válaszai túlnyomórészt igazolták a szakirodalmi nézetet, voltak 

azonban ellentétes álláspontot képviselők és bizony már ilyen szűk kör-
ben is érezhető az érdekdominancia.  

A téma aktualitását jellemzi, hogy magasabb szinten (törvénykezé-

si, Európai Uniós szabályozási, tudományos szintet értek ezalatt) a 
génmódosított növények mezőgazdaságban történő termesztéséről és az 

ilyen alapanyagokból előállított élelmiszerek felhasználásáról ezen dol-

gozat írásának napjaiban is nagy vita folyik mind Európa államai között, 
mind pedig Magyarországon.  

Az aggályok fő forrása a fogyasztók kételyeiben gyökerezik. Az ál-

talános hozzáállás alapvetően elutasító, mely tagállamok megosztottsá-

gát eredményezi a GMO-kérdésben.
1
  

Ez idáig a probléma abban állt, hogy a jogalkotók nem dolgoztak ki 

megfelelő szintű és minőségű jogszabályokat, a megoldatlan kérdések 

száma a tudomány gyors fejlődésének köszönhetően pedig egyre csak 
nőtt. Ma a helyzet úgy változott, hogy Alaptörvényünkbe került rögzí-

tésre a genetikailag módosított szervezetektől mentes mezőgazdaság 

követelménye, jelentősen szembehelyezkedve a közösségi jogalkotással. 

Dolgozatomban próbálok átfogó képet mutatni a génmanipuláció 
mibenlétéről, az ellentétes álláspontokról, az Európai Uniós és a hazai 

jogi szabályozásról – különös tekintettel az alkotmányos szintű szabá-

lyozásra, az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákról és a fogyasztói 
felelősségről.  

                                                             
1 Mostanáig hat európai országban (Spanyolország, Portugália, Csehország, 

Szlovákia, Románia, Lengyelország) termelnek GM növényt, míg hat ország-

ban (Franciaország, Németország, Görögország, Luxemburg, Ausztria és Ma-
gyarország) tilalom van érvényben az ilyen termelésre.  
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I. A GMO-RÓL ÁLTALÁBAN 

I.1. A GMO – szabályozás szakterületének elhelyezése – környezet-

védelmi kiindulópontok  

Mielőtt fejest ugranánk a géntechnológia világába, elengedhetetlen, 

hogy a szakterület rendszertani elhelyezésével foglalkozzunk. Nem be-
szélhetünk a génmódosítás „zöld‖ vonaláról anélkül, hogy ne említe-

nénk az (agrár-)környezetvédelem, a környezetjog egészét, mint vizsgá-

lódásunk tárgyának megalapozó jogterületét. Annál is inkább, mert a 
környezetjog sok esetben a GMO szabályozás háttereként funkcionál, 

mind elvrendszerét, mind az eljárással összefüggő kötelezettségeket (pl. 

környezeti hatásvizsgálatot, kockázatértékelést) tekintve. A rendszertani 

alapvetést kezdjük a fogalmak definiálásával, majd a környezetvédelem 
egészét alkotó szakterületi vázrajz (és a GMO-szabályozás ezen rend-

szerben való elhelyezése) után vetítsük előre azokat a környezetvédelmi 

alapelveket, melyeknek figyelembevétele és alkalmazása a növényi 
géntechnológiával kapcsolatos (engedélyezési) eljárás során elkerülhe-

tetlen! 

I.1.1. Környezet, környezetvédelem, agrár-környezetvédelem fo-

galmi meghatározása 

Az Európa Tanács 1993-ban, Luganóban életre hívott egyezményében
2
 

a következőképpen definiál: „A környezet magában foglalja a természe-

tes erőforrásokat, legyenek azok élők vagy élettelenek, mint amilyen a 
levegő, a víz, a talaj, a flóra és a fauna és mindezek közötti kölcsönha-

tások, ugyancsak ide tartoznak mindazok a vagyontárgyak, amelyek a 

kulturális örökség részét alkotják, ill. a tájkép meghatározó jellemzői.‖  
A környezetvédelem pedig nem más, mint az imént definiált „vé-

dett jogi tárgy‖ megőrzésére irányuló aktív tevékenységek összefoglaló 

neve. A Környezet- és természetvédelmi Lexikon
3
 céltudatos, szerve-

                                                             
2 A környezetre veszélyes tevékenységekkel okozott károkkal kapcsolatos pol-

gári jogi felelősségről szóló egyezmény.  
3 LÁNG ISTVÁN (Szerk.): Környezet- és természetvédelmi Lexikon, 2002, Aka-
démia Kiadó, Budapest. 
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zett, intézményesített emberi (társadalmi) tevékenységként rögzíti, 

melynek célja az ember ipari, mezőgazdasági tevékenységéből fakadó 
káros következmények kiküszöbölése, megelőzés az élővilág és az em-

ber károsodás nélküli fennmaradása érdekében. 

A fogalmi tisztázások keretében szükséges egy szűkebb körre vo-
natkoztatott környezetvédelem, az agrár-környezetvédelem fogalmának 

meghatározása, tekintve, hogy a molekuláris növénynemesítés ezen 

kategórián belül értelmezendő.  
Az agrárszektor ilyen a szempontból történő megközelítését az egy-

re intenzívebb (gépiesített, kemizált) és hatékonyabb élelmezésbizton-

ság elérése iránti törekvés, ill. az ennek mellékhatásként tapasztalható, 

addig ismeretlen mértékű környezeti rombolás hívta életre. Az agrár-
környezetvédelem (és annak jogi aspektusa) e káros következmények 

tompítását célozza azzal, hogy az agrárium környezetszennyezése, kör-

nyezetterhelése ellen ható környezetjogi normákat összefogja és a ter-
melés környezetkímélővé alakításának elérésére törekszik.

4
 
5
  

I.1.2. A környezetvédelem (környezetjog) szakterületei, a „zöld” 

biotechnológia helye a rendszerben 

A környezetjog szabályanyaga valamennyi jogterülethez hasonlóan két 
részre bontható. Az egyik halmazba az általános szabályok (horizontális 

előírások
6
) tartoznak, ide sorolhatók az alapelvek, a felelősség szabályai, 

a gazdasági eszközök, a környezetvédelmi hatásvizsgálat, az auditálás 
(engedélyezés), az információhoz való hozzáférés, a részvétel szabályai, 

közjogi szerződések, stb.  

A különös részbe pedig a környezetvédelem egyes szakterületeinek 
speciális szabályanyaga tartozik, így a:  

 mediális (víz-, levegő- és földvédelem),  

                                                             
4 Ilyen irányú intézkedéseket ír elő a 2253/1999. Korm. rendelet a Nemzeti 

Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedé-

sekről. 
5 HORVÁTH GERGELY: Az agrár-környezetvédelem speciális területei, in Jog-

Állam-Politika, 2009/II. szám, 80. o. 
6
 Tehát azok a normák, amelyek minden további szabályozási tárgyat érintenek.  
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 kauzális (zaj-és rezgésvédelem, sugárzások, veszélyes anyagok 

és technológiák, hulladékok elleni védekezés, valamint a gén-

technológiai módosítások környezeti kockázataival foglalkozó 
szakterület),  

 vitális (az élővilág védelmét jelentő) környezetvédelmi szakte-

rületek normaanyaga.
7
 

Az agrár-környezetvédelem terrénumát tekintve pedig a kvantita-
tív-kvalitatív víz- és termőföldvédelem valamint a természetvédelem 

mellett erősödött fel az utóbbi években agrár-biotechnológia szakterüle-

te.  

I.1.3. A környezetvédelem alapelvei 

Az alapelvek
8
 felsorolása nem egységes, szabályozó, jogalkotó szerven-

ként változik, hol több, hol kevesebb elvet tartva nélkülözhetetlennek. E 

tanulmány keretében elsősorban azon környezetjogi alapelvek említését 
tartom szükségesnek, melyek a GMO témakör szempontjából releván-

sak. A terjedelmi korlátokra tekintettel ezek részletes kifejtésétől elte-

kintek, említésüket azonban nem mellőzhetjük, tekintve szigorú elvárá-
sokat, feltételeket, iránymutatásokat fogalmaznak meg a géntechnológi-

ai tevékenység folytatását illetően. Ezek a következők: elővigyázatosság 

és megelőzés elve (eszközeik a bejelentés, nyilvántartásba vétel, az en-

gedély és a BAT rendszer),
9
 együttműködés elve, biodiverzitás megőr-

zésének elve, „szennyező fizet‖avagy a felelősség elve, társadalmi rész-

vétel elve és a fenntartható fejlődés elve.  

                                                             
7 FODOR LÁSZLÓ: Integratív környezetjog az Európai Unióban és Magyaror-

szágon, 2000. Bíbor Kiadó, Miskolc, 14. o.  
8 Iránymutatást adnak a jogalkotás számára (a kitűzött célok, védett jogi tár-

gyak meghatározásával) és eligazításul szolgálnak a gyakorlati jogalkalmazás 

esetén. 
9 Az elérhető legjobb technológia, ami nem jár túlzott költségvonzattal, nem 

von maga után felesleges költségeket (best available techniques not entailing 
excessive costs). 
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I.2. Tudományos alapvetés, biológiai terepszemle 

Mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy a génmanipuláció során ponto-
san mi is módosul. 

Tudjuk, hogy a sejteket többféle molekula építi fel. Ezek közül a 

fehérjék a legfontosabbak, hiszen ezek „gyártják‖ az összes többi mole-
kulát. A fehérjék aminosavakból épülnek fel, melyek különféle módon 

összekapcsolódva sokféle fehérjét hozhatnak létre. A gyártásukhoz 

szükséges információt és hogy melyik sejtnek mikor mire van szüksége, 
az élőlények generációról generációra továbbadják az utódaiknak. Ezt 

az információt tárolja a DNS.
10

 Ha az információt idegen genetikai 

anyag bevitelével művi úton megváltoztatjuk, genetikai módosításról, 

génmanipulációról vagy génsebészetről beszélünk, mindhárom fogalom 
ugyanazt jelenti.

11
 Az ilyen módon új tulajdonságokkal felruházott szer-

vezetet hívjuk genetikailag módosított organizmusnak, rövidítve 

GMO-nak. 
A génmódosítás a géntechnológia alkalmazásával történik, amely 

olyan biológiai, laboratóriumi eljárás, amely a gént vagy annak vala-

mely részét kiemeli a sejtből
12

 és átülteti egy másik sejtbe, vagy szinte-

tikus géneket
13

 visz be valamely szervezetbe, amiképp a befogadó gén-
állomány megváltozik.

14
 

A genetikai módosításhoz számos gén használata szükséges, így 

nélkülözhetetlen a promóter
15

 (ami a bevitt gént bekapcsolja, ill. műkö-
dőképessé teszi), a marker és riportergén,

16
 a stop jel

17
 és a transzgén.

18
  

                                                             
10

 A sejt DNS-ének összességét genomnak, a DNS-szálon tárolt, funkcionálisan 

értelmezhető, különválasztható információegységeket pedig géneknek nevez-

zük.  
11 PUSZTAI ÁRPÁD - BARDÓCZ ZSUZSA: A genetikailag módosított élelmiszerek 

biztonsága. 2006. Természetesen Alapítvány, Budapest, 15. o.  
12 Más természetes forrásból, tehát egy másik élőlényből.  
13 Laboratóriumban szintetizált, kurtított, mesterségesen előállított DNS-

szekvenciákat.  
14 1998. évi XXVII. Törvény a géntechnológiai tevékenységről 2. § g). 
15 A promótert még a genetikai módosítás megkezdése előtt hozzákapcsolják az 

átvitelre szánt génhez. A forgalomban lévő majdnem minden génmanipulált 
növényben a karfiol-mozaikvírusból kölcsönvett promótert használták. 
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A génmódosítás két leggyakoribb módszere a génpuska segítségé-

vel történő génátvitel, a másik pedig baktériumok (elsősorban az 
Agrobacterium tumefaciens nevű talajbaktérium) által történő sejtfertő-

zés.  

A génbevitelt egyszerre sok ezer sejten végzik, ugyanis a hatásfok 
meglehetősen alacsony. A génbevitelt követően a szelekció folyamata 

zajlik, amelynek során kiderül, hogy mely sejtek fogadják be az adott 

transzgént, válnak rezisztenssé (ellenállóvá) és maradnak életben. A 
szelekciót a sikeresen módosított sejtből a génmódosított növény rege-

nerálása követi, majd a regenerált növény morfológiai vizsgálata, a sza-

badban termesztés és a szülővonallal történő összehasonlítás, a felszapo-

rításra alkalmas egyed kiválasztása és további három generáción át tör-
ténő szelektálása zajlik. Ezután a génmódosított növényeket egymással 

vagy a hagyományos növényekkel keresztezik. Ha a növény megfelel 

minden követelménynek, akkor a génátalakítást sikeresnek tekintik, és 
elkezdődhet az engedélyezés. Az engedélyező hatóság részletes egész-

ségügyi és környezetbiztonsági kockázatbecslést hajt végre a génmódo-

sított növények kibocsátása előtt.
19

 
20

 

                                                                                                                                       
16 Segítségével tudjuk meghatározni, hogy a rengeteg átalakításra szánt sejt 

közül melyik az, amely befogadta az idegen génkonstrukciót.  
17 Olyan génszakasz, amely utasítja az RNS-t, hogy az üzenetet ne másolja 

tovább. Ezek leggyakrabban patkányból vagy baktériumból származnak.  
18 Azt a bizonyos kívánatos tulajdonságú fehérjét kódolja, amelyet be szeret-

nénk juttatni a módosítandó szervezet genomjába. Leggyakrabban Bacillus 
thuringiensis nevű baktérium genomjából izolálták a transzgént.  
19 PUSZTAI - BARDÓCZ: i. m. 20-25. o.  
20 Sajnálatos módon az említett részletes és mindenre kiterjedő hatósági vizsgá-

lat csak elviekben valósul meg. A gyakorlatban az ún. lényegi azonosság elvét 

alkalmazzák. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a módosításra kerülő növény össze-

tételére vonatkozó anyagokat összegyűjtik és analizálják a génmódosított és a 

szülővonal főbb kémiai összetevőit (fehérje, szénhidrát, zsír, stb.). Ha úgy 

találják, hogy a génmódosított növényen mért adatok beleillenek a fajta össze-

tételére vonatkozó adattartományba, akkor a génmódosított növényt lényegileg 

azonosnak tekintik a hagyományossal. Ezzel az elvvel két probléma is van: 

először is a növények összetétele nagymértékben függ a talaj minőségétől, 
csapadéktól, stb., így a különböző országok eltérő termesztési körülményei 
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Az imént felvázolt folyamat szinte minden szakasza veszélyek so-

kaságát rejti magában. Ennek legfőbb oka a kiszámíthatatlanság. A ku-
tatók irányított, precíz génátvitelről beszélnek, azonban ez koránt sincs 

így. Semmi sem garantálja, hogy a kódolt fehérje ugyanúgy viselkedik a 

manipulált szervezetben, mint a donorban. Számos mutációhoz, mérge-
ző, allergén anyagok termelődéséhez vezethet, nem is beszélve arról, 

hogy a természetbe kikerülve, milyen problémákat keletkeztethet.  

Ezen ismeretek birtokában megalapozottnak tekinthetjük azt az ál-
láspontot, mely tiltakozik a genetikai módosítás és a hagyományos nö-

vénytermesztés azonos megítélése ellen.
21

 Míg ez utóbbi esetben egy-

máshoz közel álló fajokat kereszteznek azzal a céllal, hogy az előnyös 

tulajdonságokat párosítsák, és azok öröklődjenek, addig a géntechnoló-
gia képes a biodiverzitást

22
 teljesen átalakítani, hiszen a biokémikusok 

kezét semmi sem köti meg. Ezzel a módszerrel bármely fajból származó 

genetikai információt bármely más fajba át lehet tenni, állati géneket 
növényekbe, de akár emberi géneket növényekbe vagy állatokba is. Azt 

természetesen semmi sem garantálja, hogy az adott genetikai információ 

működik, vagy ugyanúgy működik, mint az eredeti szervezetben.  

Tekintettel arra, hogy a dolgozat elsősorban a növények genetikai 
módosítását öleli fel, az alapfogalmak tisztázásánál érdemes szót ejteni a 

GM növények egyes generációiról, melyeknek három csoportját külön-

böztethetjük meg:
23

  
A szabadföldi termesztésben jelenleg a rovarrezisztens és 

herbicidtoleráns fajták dominálnak, melyek ellenállnak bizonyos kárte-

                                                                                                                                       
miatt a növények kémiai összetétele igen széles sávot ölel fel. Ezen a sávon 

kívül helyezkedni szinte lehetetlen. A másik probléma, hogy az ilyen összeha-

sonlító vizsgálatok nem tudják kimutatni, hogy a növényben keletkezik-e a 

genetikai módosítás következtében új méreganyag, vagy megnő-e valamely 

mérgező anyag szintézisének hatékonysága.  
21 A biotechnológiai ipar azt állítja, hogy a genetikai módosítás nem más, mint 

a hagyományos növénytermesztés újabb, gyorsabb és tudományosabb formája, 

lényegében nem különbözik attól.  
22 A biodiverzitás szó biológiai sokféleséget, az élőlények minden öröklött 

változatosságát jelenti, élőlény együttesek változatosságát is értjük alatta. 
23 DUDITS DÉNES - HESZKY LÁSZLÓ: Növényi biotechnológia és géntechnoló-
gia. 2003. Agroinform Kiadó, Budapest.  
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vőknek, illetve gyomirtó-szer tűrő tulajdonsággal rendelkeznek, ezeket 

hívjuk 1. generációs GM növényeknek. E genikus növények agronómiai 
és környezetvédelmi célokat szolgáltak.

24
 

A 2. generációs GM növények előállításának célja a növények 

anyagcseréjének és fejlődésének módosítása volt, elsősorban táplálkozá-
si szempontok figyelembevételével. Ide soroljuk azokat a növényeket, 

melyek jól tűrik a szélsőséges mezőgazdasági adottságokat és amelyek a 

rohamosan növekvő élelmiszer iránti igény kielégítése céljából kerültek 
kifejlesztésre. 

A 3. generációs GM növényeket valamilyen speciális anyag előállí-

tása érdekében módosítottak, így főként ipari felhasználás céljából 

(gyógyszer-, élelmiszer-, műanyagipar, stb.).
25

 Egyelőre a GM növé-
nyek 20%-a kerül emberi fogyasztásra.

26
 

I.3. Génmanipuláció az egyes tudományterületeken 

A nemzetközi irodalomban a biotechnológia különböző ágait színekkel 
jelölik: általánosan a legismertebb a piros (orvosi, humánterápiás alkal-

mazások), a fehér (ipari felhasználás, pl. toxinmentesítés vagy nyers-

anyag-termeltetés) és a zöld. Utóbbi a mezőgazdaságban alkalmazott 

géntechnológia összefoglaló neve (leegyszerűsítve a növények létreho-
zásának tudománya), viszont fontos megjegyezni, hogy a növényi bio-

technológia ennél jóval tágabb tudományterület, nem szorítkozik kizáró-

lag a GMO-k létrehozására.
27

 

                                                             
24

 BÁNTÁI DIÁNA - GELENCSÉR ÉVA: A genetikailag módosított növények és 

élelmiszerek engedélyezését megelőző kockázatértékelés alapja, in Magyar 

Tudomány, 2007/4. szám, 445. o. 
25 A biológiai sokféleség egyezmény magyarországi honlapja: A genetikailag 

módosított növényekről. http://biodiv.kvvm.hu/cooperation/genetikailag-

modositott-szervezetekrl/genetikailag-modositott-novenyekrl. (2011.11.07.)  
26 POPP JÓZSEF - POTORI NORBERT: A GM növények termesztésének egyes gaz-

dasági kérdései, in BÁNÁTI DIÁNA - GELENCSÉR ÉVA (et al.): KEKI Élelmiszer-

biztonsági Kötetek IV. 2007. Központi Élelmiszertudományi Kutatóintézet, 

Budapest, 16. o. 
27 GYÖRGYEY JÁNOS: A zöld biotechnológia, érvek és ellenérvek kereszttüzé-
ben. Science Caffe Tudományos és művészeti portál, 2010. 
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I.3.1. Orvostudomány, gyógyszeripar 

Ez az a terület, ahol a géntechnológia alkalmazását a legkevesebb táma-
dás éri, sőt kifejezetten kívánatos és szükséges az alkalmazása, hiszen 

óriási segítséget, sok esetben a gyógyítás egyetlen lehetőségét jelenti. 

Azért sem tekinthető problémásnak, mert általában hosszabb kísérleti 
fázis után zárt rendszerben történő gyártás jellemzi, emellett igen szűk 

célcsoportot érint. A génterápiával az egyes egyénekben nem megfele-

lően működő géneket próbálják meg pótolni, sokszor a betegek életét 
mentve, vagy életminőségüket nagyságrendekkel megjavítva ezzel. A 

megváltoztatott genetikai anyagok maximum az egyén élete végéig tar-

tanak, tehát az esetleges káros következmények a következő generációk-

ra semmilyen káros hatással nincsenek. Nagy jelentőséggel bír a gyógy-
hatású fehérjék génjeinek baktériumból növényi vagy állati sejt geneti-

kai állományába való beültetése,
28

 vagy a GM baktériumok által termelt 

inzulin, mely a cukorbetegségben szenvedők számára az életben mara-
dást jelenti. Említést kell tenni a növekedési hormonról és az interferon-

ról, melyeket korábban marhahasnyálmirigyből és emberi holttestek 

agyalapi mirigyéből nyertek. Ma már a legtöbb gyógyszer és vakcina 

géntechnológiával készül. A fájdalomcsillapítók 80 %-a, az asztma-
gyógyszerek 60 %-a, stb. géntechnológiához kötődik. Az orvostudo-

mány és a gyógyszeripar sok esetben az állattenyésztéssel összefonódva 

végzi munkáját, ennek eredményeként az emberi gének állatokba való 
beültetése ma már szinte általánossá vált.

29
 Növényekkel folytatott kí-

sérletek eredményeként GM kukoricával rákbetegeket ellátó gyógysze-

reket, dohányban Hepatitis B, malária és influenza elleni oltóanyagot, 

                                                                                                                                       
http://www.sciencecaffe.com/?q=sciencecaffe/hu/sections/gy%C3%B6rgyey-

j%C3%A1nos-z%C3%B6ld-biotechnol%C3%B3gia-%C3%A9rvek-%C3% 

A9s-ellen%C3%A9rvek-keresztt%C3%BCz%C3%A9ben.html (2011.11.07.).  
28 TARCZY NÓRA: Genetikailag módosított szervezetek szándékos kibocsátásá-

nak környezeti kockázatai, in Környezetvédelmi füzetek, 1994, 7-8. o. 
29 Eredményesnek bizonyult az az emberi csontok pótlását jövőben elősegíten-

dő kísérlet, melynek során nyulakba bevitt emberi génekkel humán kalcitonint 

termeltettek az állattal. Érdekesség, hogy szarvasmarhák és kecskék segítségé-

vel emberi anyatej is „készíthető‖, sőt, emberi spermát termelő egerek is szület-
tek. 
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burgonyában kolera, stb. elleni vakcinát tudtak termeltetni a kutatók.
30

 

Ezen kutatási irányok eredményei részben már megvalósultak, nagy 
részük azonban még csak kísérleti stádiumban van.  

I.3.2. Környezetvédelem 

E címszó alatt elsősorban a környezetszennyezés elleni küzdelemben 
alkalmazott génmanipulációra kell gondolnunk, úgy, mint eddig lebont-

hatatlan hulladékok eltüntetése, hirtelen környezeti katasztrófák gyors 

elhárítása, környezetszennyező vegyszerek helyettesítése, rovarkározók 
elleni küzdelem vagy a talajvízvédelem tekintetében. Nagyon nagy 

hangsúlyt kell fektetnünk azonban az elővigyázatosságra, ugyanis a 

GMO-k szabadon bocsátása könnyen komolyabb környezeti károsodást 

eredményezhet, mint ami miatt alkalmazását szükségesnek tartották.
31

  

I.2.3. Mezőgazdaság és élelmiszeripar (a második Zöld Forrada-

lom)
32

 

A génmódosítás területének a legtöbb vitát kiváltó szegmenséhez érkez-
tünk, ahol a kísérletezésnek szinte csak a kutató fantáziája szabhat ha-

tárt. A mezőgazdaság és élelmiszeripar számára nyújtott lehetőségeket 

még felsorolni is hosszú lenne, nagy vonalakban a következő irányokat 

jelölhetjük meg: rovarrezisztens, a szélsőséges időjárási körülmények-
hez alkalmazkodó, magas terméshozamú, valamint a különféle táp-

anyagokban gazdag növények. Példaként a következőket említhetjük: 

Kezdjük a „tápanyagdús‖ növényekkel, elsőként a magas metionin-
tatalmú génmódosított szójával. Táplálkozás szempontjából az a legfőbb 

probléma, hogy kevés metionint tartalmaz, így az emlősök, csak a felét 

tudják hasznosítani. Megoldásként a metionin-dús fehérjét tartalmazó 

                                                             
30 TÓTH GÁBOR: Génháború. 2004. Pilis-Vet Kiadó, 44-49. o.  
31 TARCZY: i. m. 7-8. o. 
32 N. E. Borlaug Nobel Béke-díjat kapott 1970-ben, mert a gabonanemesítő és 

technológiafejlesztő tevékenysége nyomán a fejlődő országoknak lehetőséget 

nyújtott megtanulni a korszerű földművelés és növénytermesztésre vonatkozó 

módszereket. Munkájával több millió éhező emberen segített. Ez volt az ún. 

első „Zöld Forradalom‖ időszaka. A GM növények elterjedését második Zöld 
Forradalomnak szokták nevezni. 
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brazil dió génjeit vitték be a szójába, aminek eredményeként a dió aller-

giát kiváltó tulajdonságait is „átörökítésre‖ kerültek. Hasonló eredmény-
re vezetett a tőkehal-génnel módosított fagyálló paradicsom esete is, 

azzal a különbséggel, hogy az allergiás reakciókra a kísérleti fázis he-

lyett a fogyasztás során derült fény.  
A sok béta-karotint tartalmazó (golden rice) génmódosított rizs az-

zal a szándékkal került kikísérletezésre, hogy a Délkelet-Ázsiában élő 

népek súlyos A-vitamin hiányára megfelelő megoldást találjanak. 
Ahogy Pusztai Árpád írja, az aranyrizs kitűnő példa arra, hogyan talál-

junk bonyolult megoldást egy egyszerű problémára. Ha valóban az A-

vitamin hiány megszüntetésére kerestek volna megoldást, célszerűbb és 

egyszerűbb lett volna például béta-karotinban dús sárgarépa fogyasztá-
sát szorgalmazni.  

A GM növények másik csoportjának ígért előnye a vegyszerek 

használatának (így a gyom- és rovarirtó szerek) jelentős csökkentése. 
Sajnos a gyakorlati eredmények itt is negatív előjelűek. Példaként a 

génmódosított repcét említhetjük, melynek permetezéséhez 20%-al több 

vegyszert használtak, mint a nem génmódosított növényhez. Ennek ma-

gyarázata, hogy a nagy mennyiségű vegyszerhasználattal a gyomnövé-
nyekben és a kártevő rovarokban is felgyorsult a rezisztencia kifejlődé-

se.
33

 

A hozamnövelés szempontjából az egyik legismertebb példa a 
gyomirtóknak ellenálló Roundrup Ready szója néven ismertté vált fajta. 

E növények előnye, hogy a gyomirtó szert képesek lebontani, így ben-

nük nem tesz kárt, míg a körülöttük levő gyomok zöme elpusztul. A 
tapasztalat azt mutatta, hogy a cél, a hozamnövelés nem valósult meg, 

sőt, az átlagos hozam 6-10 %-al elmarad a megelőző évekhez képest. Az 

elmaradt sikert a kutatók azzal magyarázzák, hogy a GM szója 

stresszérzékenysége magasabb, mint a hagyományos növényé, így a hő-, 
szárazság- és nyomelemhiány –tűrőképessége alacsonyabb.

34
 

                                                             
33 PUSZTAI - BARDÓCZ: i. m. 68-72. o. 
34

 TÓTH: i. m. 82-83. o. 
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I.4. Problémafelvetések a „zöld-vonalon”, érvek –ellenérvek a gén-

manipuláció kérdésben 

A látszattal ellentétben a dolgozat célja nem az, hogy általános negatív 

képet fessen a génmódosításról, hiszen a tudományos fejlődésnek nem 

szabad gátat szabni és természetesen elképzelhető, hogy ideális körül-
mények között, magas szakértelemmel és kellő gondossággal a GM 

növények és ezzel együtt a várt előnyök valóban megtapasztalhatók, 

azonban ez átlagosan nem igazolható. Különösen azért nem, mert a ma-
gasztos célok

35
 (amit a kísérletek indokaként jelölnek meg), így többek 

között az éhínség megszüntetése, a szegény sorsú népek élelmiszerellá-

tása
36

 nehezen valósítható meg, ha arra gondolunk, milyen komoly ag-

rárismereteket, szakmai felkészültséget és speciális technikák alkalma-
zását igényli a technológia eredményes alkalmazása. 

Nyilvánvaló, hogy ezzel az ellentmondással azok is tisztában van-

nak, akik hivatkozási alapként jelölik meg. Jogosan tehetjük fel a kér-
dést, akkor mi a mögöttes szándék?  

A válasz nem meglepő módon a génmódosítás gazdaságpolitikai 

vonatkozásaiban keresendő. A tudomány, a politika és az üzlet összefo-

nódása és irányító szerepe ezen a területen is meghatározó. A kutatás 
pénzbe kerül. A tudomány azon ága tud nagy léptékben fejlődni, ered-

ményeket felmutatni, amely komoly anyagi támogatást tudhat maga 

mögött. A támogatók köre pedig a nagy volumenű üzleti szférából kerül 
ki – egy-két kivételtől eltekintve – melynek fő inspirációja sokkal in-

kább a várható bevétel, mintsem az emberiség sorsának javítása. Sajnos 

úgy tűnik, alátámasztást nyernek azok a vélemények, melyek az északi 

                                                             
35 Ti. a magas hozam, az előnyösebb tápérték, a gazdaságosabb termelés. 
36 A segítő szándék mögötti valós tartalmat példázza a következő eset: Az 

Egyesült Államok 2002 őszén 26 ezer t GM kukoricát küldött segélyszállít-

mányként 3 éhező afrikai országba: Zimbabwébe, Mozambikba és Zambiába, 

ők azonban nem fogadták el a „segélycsomagot‖. Végül csak Zambia állt ki 

álláspontja mellett. A géntechnológia bevezetésével ugyanis az exportra szánt 

mennyiségek növekednének, így az ország belső éhezési problémái továbbra 
sem lennének megoldva.  
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fejlett országok önzetlen segítsége mögött kizárólag az üzletpolitikai 

érdekeket hangsúlyozzák.  
Nehéz az iménti gondolatmenet után pártatlannak tűnni, mégis fon-

tos feladatomnak tartom, hogy a másik oldal érvelését, álláspontját is 

felvázoljam, hiszen cáfolni valamit csak úgy lehet, ha azt az ellenkező 
álláspont érveinek ismeretében és arra reagálva tesszük.  

Nézzük vázlatosan, milyen előnyöket származtathatunk a GM nö-

vényekből: 

 Javítják a növényfajták termesztés-technológiai sajátosságait; 

 Csökkentik a növények, állatok, emberek, környezet 

növényvédőszer terhelését; 

 Javítják a termények feldolgozási, étkezési, takarmányozási és 

eltarthatósági tulajdonságait; 

 Csökkentik az adalékanyag szükségletet, gazdaságosabb fel-

dolgozást tesznek lehetővé; 

 Csökkentik az öntözővíz, talajjavító anyag és műtrágya szük-

ségletet; 

 Bioszintetizátor élőlények: gyógyszer-, hormon-, enzim-, és 

szervtermelő mikrobák, növények és állatok, stb.
37

 

És az ellentételezésként megfogalmazott veszélyességi faktorok: 

 A (antibiotikum) rezisztens növények elszabadulása a termé-

szetben, a transzgén megszökése; 

 Kötöttség a vetőmag tulajdonos vegyiparoshoz, hiszen a multik 

kettős léptékben gondolkoznak. Létrehozzák a gyomirtójuknak 

ellenálló növényfajtákat, így egy kézben összpontosul a vető-

mag és a hozzá tatozó környezetbarát gyomirtószer multina-
cionális óriásvállalatok gazdagodása; 

 Biodiverzitás csökkenése, génerózió; 

 Idegen gének emésztése: Franken (stein)- foods;
38

 

                                                             
37 Növényi génmódosítások gazdasági és társadalmi hatásai - A génmódosítás 

előnyei http://www.videkfejlesztes.net/oktatas/videkfejlesztesi-tananyag/nov 

enyi-genmodositasok-gazdasagi-es-tarsadalmi-hatasai/a-genmodositas-elonyei. 

html (2011.11.07.). 
38

 A GM növények, állatok és élelmiszerek gúnyos elnevezés. 



A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont 

került a hazai vita végére (?) 

38 

 Mérgezőképesség emberre és állatra, allergia kiváltása, új al-

lergének megjelenése, stb.
39

 

Egyértelműen kijelenteni azt, hogy melyik álláspont a helyes nem 
lehet és nem is szabad, hiszen léteznek, létezhetnének „arany közép-

utas‖ megoldások. Az nyilvánvaló, hogy az engedélyező hatóságok 

lényegi azonosság elve alapján kiadott jóváhagyási gyakorlata nem ki-
elégítő, a legcsekélyebb valószínűséggel bekövetkező veszélyeknek is 

jelentőséget kell(ene) tulajdonítani, ugyanakkor a másik oldalnak szem 

előtt kell tartani, hogy a kockázatok mellett előnyök is várhatók. Rögtö-
ni tiltakozás helyett érdemes lenne az átgondolás és mérlegelés eszkö-

zéhez nyúlni. 

II. A GMO TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 

II.1. Kezdetek – 1980 – USA a génmódosítás melegágya 

A jelenlegi zöld biotechnológiai fejlesztések a ’80-as években indultak 

útjukra az Egyesült Államokban. Alapvetően a multinacionális cégek-

nek volt lehetőségük arra, hogy irányításuk alá vonjanak olyan pénz-, 
kutatás-, és időigényes eljárást, mint a biotechnológiai fejlesztés, ugyan-

is egy transzgenikus növényfajta előállítása körülbelül 20 milliárd Ft-ba 

kerül és 12 év kutatómunka eredményeképpen születik meg.  

1983-ban jelent meg az első génmódosított növény, egy petúnia a 
Monsanto

40
 vállalat gondozásában, ’86-ban pedig több gazdaságilag 

hasznosítható GM növény előállításáról számoltak be, melyek vírus, 

rovar és herbicid rezisztencia (gyomirtószer ellenálló) géneket hordoz-
tak.  

A ’80-as években az USA is nagyfokú óvatossággal kezelte a gén-

manipuláció kérdését. A GM növényekkel bevetett területek körül 200 
méteres izolációs távolságot kellett hagyni, az engedélyezési eljárás 

                                                             
39 Növényi génmódosítások gazdasági és társadalmi hatásai - A génmódosítás 

előnyei. 
40 A világon az egyik legnagyobb géntechnológiával foglalkozó cég, felelős a 
génmanipulált élelmiszerek erőszakos terjesztéséért.  
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pedig több mint 6 hónapot vett igénybe. Ekkor csak kísérletekről lehe-

tett szó, tényleges árutermesztésről nem. A törvényt ’93-ban módosítot-
ták, az engedélyezésre ekkor már 30 nap is elegendő volt. A szabályozás 

enyhítését azzal indokolták, hogy az első 10 év alatt annyi vizsgálatot 

folytattak le, hogy kizárhatták a GMO növények egészségkárosító hatá-
sát.

41
 

Az enyhülés konkrét megnyilvánulásaként az amerikai Élelmiszer- 

és Gyógyszerügyi Hivatal ’93-ban engedélyezte a vetőmag-
kereskedelmet, majd ’94-ben forgalomba is került az első genikus nö-

vény, aminek termesztési területe több ezer hektárt ért el a ’90-es évek 

végére. Ez a növényfajta a későn puhuló paradicsom
42

 volt. 

A következő mérföldkő a GMO-k történetében 1996, ez évtől kez-
dődően engedélyezték a haszonnövények köztermesztését az USA-ban. 

A fajtaregisztráció Amerikában nem kötelező, a termesztés utólagos 

engedélyezési eljárás alapján is lehetségessé vált.  

II.2. Begyűrűzés Európába – GMO stop! 

Kevesen tudják, de a növények genetikai módosítására irányuló kutatá-

sok Európából indultak útnak. Az első GM dohányt 1983-ban alkotta 

meg J. Schell és M. Van Montagu által vezetett belga tudóscsoport, 
majd ’86-ban sor került az első szabadföldi kísérletekre is. A két konti-

nens között a legnagyobb eltérést e téren az európai fogyasztók nagyfo-

kú bizalmatlansága képezi. Az elutasítás okai között elsősorban az ame-
rikai gazdasági dominancia elutasítását, a zöld pártok egyre hatéko-

nyabb fellépését és a hagyományokhoz való erős kötődést kell megemlí-

teni.
43

 

                                                             
41 GMO története http://m70.hu/hu/cikk/gmo_tortenet/ (2011.11.07). 
42 HESZKY LÁSZLÓ: Rovarrezisztens transzgénikus növények, in DUDITS DÉNES 

- HESZKY LÁSZLÓ: Növényi biotechnológia és géntechnológia. 2000. 

Agroinform Kiadó, Budapest, 227. o. 
43 DOMOKOS N. MÁRTON: A biotechnológia élelmiszeripari és mezőgazdasági 

alkalmazásának egyes jogi kérdései, különös tekintettel az EU szabályozására.. 
http://www.jogiforum.hu/publikaciok/170 (2011.11.07.) 52. o. 

http://m70.hu/hu/cikk/gmo_tortenet/
http://www.jogiforum.hu/publikaciok/170
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Az engedélyezési kérelmek ’96-ot követően folyamatosan érkeztek 

az Európa Tanács elé. Valószínű a közvélemény kisebb fokú érdeklődé-
se és a téma kevéssé aktuálpolitikai jelentősége miatt ’96 és ’98 között 

számos engedélyezésre került sor. Ezt követően azonban a figyelem 

középpontjába került a kérdéskör, és a botrányoktól hangos média, va-
lamint az erősödő aggályok érzékennyé tették a fogyasztókat a „gén-

piszkált‖ élelmiszerek vonatkozásában, olyannyira, hogy politikai vissz-

hangot is kapott az ellenérzés. Az első lépéseket Ausztria és Luxemburg 
tette meg nemet mondva egy Bt-kukoricafajta engedélyezésére. Később 

Franciaország és Olaszország is csatlakozott hozzájuk. A kaotikussá 

váló helyzet következtében az EU Parlamentje „de facto‖
44

 moratóriu-

mot hirdetett. A moratórium ’99 júniusától lépett életbe, időlegesen 
felfüggesztette a GM növények engedélyezését és elrendelte a lehetsé-

ges kockázatok felmérését. Időközben megindult a jogszabályi hézagok 

megszüntetését célzó törvénymódosító munka is.  
Nyilvánvaló, hogy az USA nem nézte jó szemmel a konzervatív 

Európa ez irányú elköteleződését és a gazdaság(a) fejlődésének gátja-

ként, a világkereskedelem akadályozásaként értékelte a magatartást. A 

felhozott érvek nem voltak kielégítőek számukra, ezért 2003-ban arra 
való hivatkozással, hogy az Unió immáron 5 éve megalapozott indok 

nélkül akadályozza a szabad piaci kereskedelmet, a WTO-nál pert indí-

tott, így kezdetét vette a kereskedelmi háború.
45

 
A testületnek az ügyben hozott határozata alapján az EU a GM 

élelmiszerek importját jogellenesen akadályozta azzal, hogy ’99 és 2003 

között az összes GMO termék jóváhagyását felfüggesztette, megsértette 
a kereskedelmi szabályokat. A WTO azt is kifogásolta, hogy a 6 tagál-

lam által bevezetett tiltás (amely egyébként a Bizottság által már bizton-

ságosnak ítélt GMO termékekre vonatkozott) is sértette a szabályozást.
46

 

                                                             
44 A „de facto‖ ez esetben annyit jelent, hogy az életbe lépett tilalom nem jogi 

értelemben vett hivatalos döntés, hanem a tagállamok gátló cselekedetei miatt 

ellehetetlenült az engedélyek kiadása.  
45 TÓTH: i. m. 115-119. o. 
46 Az EU elfogadta a GMO-k kereskedelmére vonatkozó WTO-határozatot 
http://www.eu-info.hu/cikk.asp?db=hirek&id=7827 (2011.11.08.). 

http://www.eu-info.hu/cikk.asp?db=hirek&id=7827
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E meglehetősen nehéz politikai helyzetben olyan döntést kellett 

hozni, amely mind az Unió, mind a Fehér Ház számára elfogadható. 
Ennek eredményeként 2004 májusában feloldották a moratóriumot, és 

engedélyt adtak egy génmódosított Bt-kukoricafajta
47

 behozatalára. 

Ezzel párhuzamosan a tagállamok megszigorították belső szabályozási 
rendszerüket, kemény feltételrendszert állítva GM termények engedé-

lyezése elé. Fontos megjegyezni, hogy csak a feldolgozott formában 

történő behozatal került engedélyezésre, a közfogyasztásra termelés 
továbbra is tiltott maradt.

48
 

III. AZ EURÓPAI UNIÓ JOGI SZABÁLYOZÁSA 

III.1. Rendeletek, irányelvek, ajánlások 

Az EU-ban 1990-ben születtek először géntechnológiával foglakozó 
jogszabályok, melyek általános jelleggel határozták meg a géntechnoló-

giai tevékenység jogi kereteit, így ezekre épülhetett rá az egyes szakte-

rületek speciális szabályozása. Az első két uniós jogszabály: 

 A géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rend-

szerben történő felhasználásáról szóló 90/219/EGK irányelv, 

valamint 

 A géntechnológiával módosított természetes szervezetek kör-

nyezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 90/220/EGK 

irányelv. 
Idővel – a GM termékek termelési és táplálkozási láncba történő 

bekerülésével – szükségessé vált a rendszer felülvizsgálata és a szabá-

lyozás kiegészítése, megújítása. Így született meg a 2001/18/EK irány-

                                                             
47 A MON810-es (kukoricamoly ellenálló) kukorica fajtacsoportról van szó. Ld. 

bővebben: Biotechnológia - Kukoricamoly ellenálló kukorica (MON 810) 

http://www.monsanto.hu/?Balmenu=biotechnologia&Tartalom=kukoricamoly 

(2011.11.08.). 
48 Érdekesség, hogy ’98-ban már engedélyezték a MON810-es kukoricafajta 
kereskedelmi céllal történő termesztését.  

http://www.monsanto.hu/?Balmenu=biotechnologia&Tartalom=kukoricamoly
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elv
49

 a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő 
szándékos kibocsátásáról ill. termékként vagy termékekben megjelenő 
GMO forgalomba hozataláról és a 90/220/EGK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről.  

A szabályozás
50

 kiindulópontja, hogy a GMO kibocsátására csak a 
közösségi szabályoknak megfelelően megadott engedély birtokában 

kerülhet sor. Ilyen engedély kiadása pedig csak az előzetesen elvégzett 

környezeti kockázatértékelés alapján lehetséges.
51

 Az irányelv végigve-
zet az engedélyezési eljárás folyamatán, kezdve a bejelentés megtételé-

vel (mellékelve a környezeti kockázatértékelést és egyéb előírt doku-

mentumot) azon tagállam illetékes hatóságához, ahol a GMO-t első 

alkalommal kívánják forgalomba hozni. A hatóság megvizsgálja a beje-
lentést és a következőket teheti: elutasítja a kérelmet, 10 évre megadja a 

hozzájárulását a forgalomba hozatalhoz, kifogás esetén vizsgálóbizott-

sági eljárásra utalja az ügyet. Annak ellenére, hogy az EU engedélyt ad 
egy termék forgalmazásához, a „védzáradék‖ alkalmazása lehetőséget 

nyújt a tagállamoknak, hogy átmeneti intézkedéssel megtiltsák az adott 

GMO termék saját területükön történő értékesítését.  

                                                             
49 Az irányelvet nem kell alkalmazni a GMO-gyógyszerekre, ill. azokra az 

élelmiszerekre és takarmányokra, amelyekre külön előírások vonatkoznak.  
50 A Jövő Nemzedékének Országgyűlési Biztosa aggályait fejezte ki a szabá-

lyozással kapcsolatban négy vonatkozásban: 1. a GM szervezetek köztermesz-

tésbe vonásának kérdését belső piaci kérdésként kezelik, az áruk szabad áram-
lásának elvét alkalmazzák figyelme kívül hagyva azt, hogy a GMO-k nem 

átlagos termékek és „szabadon bocsátásuk‖ veszélyes következményekkel 

járhat 2. a kockázatértékelési előírások komoly hiányosságokat mutatnak, mivel 

azt a kérelmező végzi el és nincs kötelező külső ellenőrzés (alapadatok nem 

nyilvánosak) 3. köztermesztésbe vonás utáni felügyelet módszertana sem meg-

felelő (nem egységes, nem világosak a minimumkövetelmények) 4. kockázat-

kommunikációnak világosabbnak, részletesebbnek kellene lennie figyelembe 

véve a közvélemény aggodalmait. Elérhető: http://beszamolo.jno.hu/pdf/ 

JNO_beszamolo_2008-2009.pdf (2011.11.27.) 145-146. o 
51 BÁNÁTI DIÁNA - POPP JÓZSEF - POTORI NORBERT: A GM növények eges sza-

bályozási és közgazdasági kérdései. 2007. Agrárgazdasági Kutató Intézet, Bu-
dapest, 19. o. 
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A termékként, ill. termékekben megjelenő GMO forgalomba hoza-

talának alapvető követelménye a megfelelő információkkal ellátott cso-
magolás, az „E termék géntechnológiával módosított szervezeteket tar-

talmaz‖ felirat feltüntetése. E szabály alól kivételt képeznek azok az 

esetek, amikor 0,9 %-ot meg nem haladó mértékben tartalmaz engedé-
lyezett GMO nyomokat az adott termék, és ez a „vegyülés‖ technikailag 

elkerülhetetlen vagy véletlen.
52

 

Általánosságban elmondható, hogy a közösségi jogalkotás a gene-

tikailag módosított élelmiszerek előállításával és forgalomba hozatalá-

val kapcsolatos munka során az alábbi célkitűzések megvalósítására 

törekedett:
53

 

 Egységes engedélyezési eljárás előírása: 1. az élelmiszerekhez 

és takarmányokhoz használt géntechnológiával módosított szer-

vezetek, 2. GMO-at tartalmazó élelmiszerek és takarmányok, 3. 

GMO-kból álló vagy GMO-kat tartalmazó összetevőkből álló 

élelmiszerek és takarmányok vonatkozásában, melyről az 

1829/2003/EK rendelet tartalmaz előírásokat
54

 Az engedélyezé-

si eljárás keretében a piaci szereplő az élelmiszerként történő 

használatára és termesztésére vonatkozóan egyetlen kérelmet 

nyújt be, így az esetlegesen engedélyezett GMO a környezetbe 

is kibocsátható. A rendelet a címkézésre vonatkozóan is tartal-

maz előírásokat, az élelmiszereknek a GMO-tartalom tényét fel 

kell tüntetni!  

 A GMO-k nyomon követhetőségének biztosítása a termelési és 

a forgalmazási lánc minden fázisában – erről, valamint a címké-

zésről az 1830/2003/EK rendelet rendelkezik; 

 A GMO-k egészségügyi és környezeti kockázatának elemzése. 

(A kockázatelemzés három, egymással szorosan összefüggő lé-

                                                             
52 2001/18/EK irányelv 19-21. cikk. 
53 BÁNÁTI - POPP - POTORI: i. m. 20. o. 
54 Az irányelv összefoglalása elérhető: http://europa.eu/legislation_sum 
maries/agriculture/food/l21154_hu.htm (2011.11.28.). 
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pésből áll. Ezek a következők: kockázat- becslés, kockázat-

kezelés és kockázat-kommunikáció) E körben számos nemzet-

közi szervezet által (OECD, WHO, FAO) dokumentum is meg-

jelent, a vonatkozó közösségi szabályokat a 2001/18/EK irány-

elv tartalmazza. 

 A jelölés egységesítése. Az EU-ban 1997 óta kötelező a geneti-

kailag módosított élelmiszerek jelölése. A vonatkozó közösségi 

szabályozást az új élelmiszerekről szóló 258/97/EK rendelet tar-

talmazza.
55

  

A fent bemutatott normák mellett a közösségi szabályozási cso-

magnak még számos jogi aktus részét képezi,
56

 ismertetésüktől azonban 

jelen keretek között el kell tekintenünk.  

III.2. Az Európai Bizottság engedélyezési gyakorlata 

A kezdeti lépéseket követően 2007-ben további négy genetikailag mó-

dosított termény importjára és a tagállamok piacain történő forgalmazá-

sára, felhasználására mondott igent az Európai Unió. A GM-termények 
közül három kukoricaféleség

57
 a negyedik pedig cukorrépa.

58
 Itt is fon-

                                                             
55

 Eszerint kötelező feltüntetni, ha egy termék géntechnológiailag módosított 

szervezetet tartalmaz. E jelölési kötelezettség alól akkor mentesül az előállító, 

ha véletlen szennyeződés vagy technikailag elkerülhetetlen ok folytán 0,9 %-

nál kisebb mértékben tartalmaz a termék GMO-t.  
56 A genetikailag módosított organizmusokra (GMO) vonatkozó szabályozás az 

Európai Unióban http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_fogy 

asztovedelem&id=69 (2011.11.08.). 
57 Herculex RW kukoricahibrid és MON810/NK603 jelű szintén hibrid kukori-

caféleség, mely bizonyos rovarokkal, ill. a Monsanto saját fejlesztésű gyomirtó 

szerének hatóanyagával szemben ellenálló. 
58 H7-1 jelű cukorrépa, mely a glyphosate-tartalmú gyomirtó szerekkel szem-
ben rezisztens. A fajta élelmiszerekben, takarmányokban használható fel.  
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tos megjegyezni, hogy egyiket sem termelik az EU területén, az enge-

dély csak az importálásra vonatkozik.
59

 
A 2010. július 13-i adatok alapján a következő GM növényekkel 

bővült az engedélyezett fajok listája: egy cukorrépafajta, három szója-

bab- és három repcefajta, hat gyapotfajta és 17 kukoricavariáns. Ezeken 
kívül több mint tíz kérelem várt engedélyezésre vagy megújításra, me-

lyek közül négy GMO volt előrehaladott fázisban, mindegyik kukorica-

variáns.
60

  
A termesztési tilalom alól kivételt képez a MON810 

kukoricahibrid, melyet 1998-ban engedélyeztek és 2008-ban meghosz-

szabbítottak,
61

 valamint az „Amflora‖ néven ismert, géntechnológiával 

módosított, keményítőgyártásra szánt burgonya, melynek termesztését a 
Bizottság 2010. március 2-án engedélyezte (a keményítőt ipari felhasz-

nálásra, például papírgyártásra szánják).  

III.3. A közösségi szabályozás értékelése 

A vonatkozó uniós szabályok megítélése meglehetősen ellentmondásos. 

Általános nézet, hogy az Unió inkább a GM termékek elleni táborhoz 

sorolható, de ez nem jelenthető ki ilyen egyszerűen, hiszen az egyes 

tagállamok is eltérően viszonyulnak a kérdéshez. Spanyolországban 
például dinamikusan terjed a GMO növények vetésterülete, valamint az 

országban a Kereskedelmi Forgalomba hozható Fajták Jegyzéke össze-

sen mintegy 60 GM kukorica fajtát tartalmaz.
62

 Az EU-ban még Romá-

                                                             
59

 Uniós engedély négy GMO-ra http://www.ahet.ro/content/view/ 3140/112/ 

(2011.11.08.). 
60 A GMO termesztés új uniós megközelítése: kérdések és válaszok. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/325&for

mat=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en (2011.11.09.). Az 

engedélyezett növények felsorolását és az engedélyek konkrét hatályát a követ-

kező linken található uniós nyilvántartásban tekinthetjük meg: 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm (2011.11.08.). 
61 2011-től Bulgáriában is tilalmat léptettek életbe a GM kukoricával kapcsolat-

ban.  
62 http://www.vm.gov.hu/main.php?folderID=2153&articleID=10635& ctag 
=arti clelist&iid=1 (2011.11.09.). 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/325&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/325&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
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niában és Szlovákiában van lehetőség arra, hogy kísérleteket végezze-

nek a GMO növényekkel.
63

 
A GMO ellenes EU-ról szóló nézeteknek teljes cáfolatát adja 

ugyanakkor Tanka Endre tanulmánya.
64

 A professzor rámutat, hogy az 

EU biotechnológiai jövőképe a GM növénytermesztést a fenntartható 
fejlődés és a modernizáció alapjának tekinti! Az akadémikus szerint „az 

új közösségi intézményrendszer (…) zöld utat ad a világtőke európai 

génhadjáratának.” Egyáltalán nem így értékeli az EU GMO-politikáját 
az Egyesült Államok. Továbbra is elégedetlenséget fogalmaz meg, úgy 

tartja, hogy az Unió kezdetektől fogva jelentős akadályokat gördít a 

növényi biotechnológiával kapcsolatos kutatások elé, döntéshozatalai 

során pedig a környezetvédő civil szervezetek, valamint az organikus 
eredetű élelmiszerek piacán érdekelt gazdasági csoportok dominálnak. 

Joyce Tait az Edinburghi Egyetem professzora azzal próbálja különösen 

rossz színben feltüntetni az Unió e körben kifejtett tevékenységét, hogy 
olyan időszakban cselekszik felelőtlenül, amikor az éhínségtől szenve-

dők száma folyamatosan növekszik.
65

 Azért tartom kiemelésre érdemes-

nek ezt a véleményt, mert nem ismeretlen számunkra ez a fajta „jószol-

gálati‖ törekvés, és ismerjük az ezzel kapcsolatos kritikákat is, éppen 
ezért megdöbbentő számomra, hogy évtizedek távlatában, 2011-ben sem 

tapasztalhatunk semmiféle nézőpontbeli változást az Új Világban. 

Kérdés, hogy akkor vajon miként értékeli az USA a moratórium 
feloldását, valamint az engedélyezett GMO-k listájának folyamatos 

bővülését.  

                                                             
63 GMO-túra Szlovákiában, in Mezőhír Mezőgazdasági Szaklap 2009/1. szám. 

Ld: http://mezohir.hu/mezohir/2009/01/gmo-tura-szlovakiaban/ (2011.11.09.). 
64 TANKA ENDRE: Alkotmányos bástya a génhadjárat ellen, in A Falu 2005/1. 

szám, 37-49. o. 
65 CSATÓ GÁBOR: Lobbi a génmódosított élelmiszerekért. 

http://kitekinto.hu/global/2011/09/26/lobbi_a_genmodositott_elelmiszerekert/ 
(2011.11.09.). 

http://mezohir.hu/mezohir/2009/01/gmo-tura-szlovakiaban/
http://kitekinto.hu/global/2011/09/26/lobbi_a_genmodositott_elelmiszerekert/
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IV. A MAGYAR GMO SZABÁLYOZÁS  

IV.1. Körkép a tudomány területéről 

Érdemes rögtön a tényeket rögzíteni: hazánk kezdetektől fogva a GMO-

t ellenző államok körébe tartozik, tiltó rendelkezéseket alkalmaz, és 

immáron a legmagasabb szintű jogforrásban, az Alaptörvényben dekla-
rálja álláspontját.  

Mindemellett a genetika-tudományterülete magas szinten művelt 

ágazat hazánkban és nem kevés szakmai elismerést, komoly eredmé-
nyeket tudhatnak magukénak neves kutatóink. Ezzel kapcsolatban rög-

tön fel is vetődik az első probléma: a géntechnológia jelentős korlátozá-

sával együtt jár a tudományos fejlődést lehetővé tevő kísérletek csökke-

nése, hiszen támogatottság (elsősorban anyagi)
66

 nélkül meglehetősen 
nehéz, ha nem lehetetlen a további kutatások kivitelezése. Éppen ezért 

szakembereink kénytelenek külföldön folytatni tevékenységüket és ka-

matoztatni tudásukat, ami ezen a területen is a jövőt jelentő értelmiségi 
réteg kiáramlását és más, támogató államok hírnevének öregbítését je-

lenti. Mindezek komoly negatív tendenciaként értékelhetőek.  

Nézzük át nagyvonalakban milyen konkrét eredményekre sikerült 

szert tenni az elmúlt évtizedek kutatásai során: 1970 óta folynak kísérle-
tek hazánkban a géntechnológia terültén az MTA szegedi központjában, 

’90-ben Gödöllőn mezőgazdasági géntechnológiai kutatóközpont léte-

sült. A mosonmagyaróvári egyetem biotechnológiai intézetében 
Gergácz Elemér a ’80-as évek elejétől folytatott eredményes klónozási 

kísérleteket, majd ’85 őszén megszületett az első, valódi kimérának
67

 

számító báránygida, a „jukecs‖. A ’90-es években további klónozott 
bárányok születtek, a „Kis Dollyk‖, érdekes módon mindenféle sajtó-

                                                             
66 Itt nem elsősorban állami támogatásra, hanem a vegyipari multinacionális 

vállalatok kutatási támogatásaira kell gondolni, melyek ha Magyarországon 

nem élveznek bizalmat, nyilván támogatásukból sem részesítik a tudományt.  
67 A kiméra genetikai mozaik, ezek közül is azokra az élőlényekre utal, melyek 
kettőnél több ivarsejtből jöttek létre.  
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visszhang nélkül.
68

 A fejlesztések az ezredfordulót követően sem álltak 

meg, a nyertes projektek a mézsör előállításától kezdve a fenilalanin-
mentes tejet termelő transzgenikus nyúl megteremtéséig terjednek. A 

mezőgazdaság területén az alma-, körte-, és birstermést veszélyeztető 

tűzelhalást (baktériumos betegség) próbálták és próbálják kiküszöbölni
69

 
egy enzimet kódoló gén beültetésével,

70
 valamint az MTA Szegedi Bio-

lógiai Kutatóközpontjában Dudits Dénes nemzetközi hírű professzor 

vezetésével a génmódosított magyar szárazságtűrő búza előállításán 
dolgoznak. A kutatásokkal összefüggésben jeleznünk kell, hogy szántó-

földi kísérletek hazánkban is zajlanak, nem kevés aggodalommal övez-

ve.  

A vita nagyrészt a biotechnológusok, kutatók, politikusok valamint 
a fogyasztók, zöld szervezetek, környezetvédelmi szakemberek között 

zajlanak. Nézzünk ezek közül néhányat,
71

 elsősorban a támogatói oldal-

ról.  

IV.1.1. A génmódosítás mellett foglal állást a szakemberek zöme: a 

Magyar Fehér Könyv 

Ahogy a közvéleményt egyre jobban foglalkoztatni kezdte a génmanipu-

láció kérdése, a felmerülő aggályok, úgy jelentek meg válaszként a 
GMO támogatói oldalán az egyre nagyobb horderejű tudományos állás-

                                                             
68 A Dolly előtti idők klónozásának története. Ld: 

http://www.informed.hu/index.nfo?tPath=/betegsegek/gyacs/application/&articl

e_id=32708 (2011.11.09.). 
69

 „A kutatás jelenlegi állása szerint sikerült tökéletesen azonosítani azokat a 

géneket, melyek kulcsfontosságúak a betegséggel szembeni ellenállóságban, 
azonban konkrét eredmények eléréséhez további kutatásokra lenne szükség, de 

sajnos hiányzik a kockázati tőke jelenléte. Így pedig nehéz bárminek is a végére 

jutni.‖ - Burgyán József, a gödöllői biotechnológiai kutatóintézet vezetője. 

Géneket kutatnak, tőkére várnak.http://www.agroinform.com/aktualis/Agroin 

form-Hirszolgalat-Geneket-kutatnak-tokere-varnak/20110902-17111/ 

(2011.11.09.).  
70 TÓTH: i. m. 125-126. o. 
71 GUTJAHR ZSUZSANNA - IFJ. TÓTH JÁNOS - KOVÁCS BÁLINT - MUCZA BOGÁ-

TA: GMO pro és contra. http://harmonium.kvzoo.hu/index.php?option=com_ 

content&task=view&id=61&Itemid=1 (2011.11.09.). 

http://www.informed.hu/index.nfo?tPath=/betegsegek/gyacs/application/&article_id=32708
http://www.informed.hu/index.nfo?tPath=/betegsegek/gyacs/application/&article_id=32708
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foglalások mind a hazai kutatók körében, mind nemzetközi viszonylat-

ban, elsősorban a világ élelmezési nehézségeinek megoldását látva a 
technológiában. A szakemberek elszomorítónak tartják, hogy minden-

nemű tudományos alapot nélkülözve, általános riadalom és ellenállás 

uralkodik a közhangulatban, figyelmen kívül hagyva azon kutatók sza-
vát, akik pályájukat ennek a kérdésnek szentelték.

72
  

E körben kell szót ejtenünk a Balázs Ervin, Dudits Dénes és Sági 

László szerkesztésében, 22 szerző közreműködésével, 2011-ben megje-
lenő összefoglaló munkáról, a Magyar Fehér Könyvről, amely tudomá-

nyos tényekre támaszkodva, a teljesség igényével enged bepillantást a 

géntechnológia világába. A tanulmánykötet célja az álinformációk tisz-

tázása és a leggyakrabban felmerülő kérdésekre történő tudományos 
válaszadás, többek között a géntechnológia növénynemesítésbe integrá-

lódásának és az így nemesített növények lehetséges hazai szerepének, a 

GM növények gazdasági, környezetre gyakorolt hatásának és a génma-
nipuláció által felvetett etikai kérdések vonatkozásában. 

A molekuláris növénynemesítés előnyét a hagyományos nemesítés-

sel szemben abban látják, hogy sokkal hatékonyabb, hiszen „közvetlen 

és tudatos genomi szintű beavatkozással tudják javítani a növény agro-
nómiai teljesítményét, beltartalmi jellemzőit, új tulajdonságok kifejlesz-

tését teszik lehetővé.‖
73

 Dudits Dénes rávilágít arra, hogy az utóbbi évek 

géntechnológiát elutasító kormányzati magatartás ellenére intenzíven 
folytak és folynak a hazai alapkutatások, egyre szélesedik a publikációs 

lista és a felmutatható eredmények köre. Elsősorban a növények 

stressztűrő- és kórokozó ellenálló képességének fejlesztése a cél, és már 

                                                             
72 INGO POTRYKUS - BALÁZS ERVIN - DUDITS DÉNES - SÁGI LÁSZLÓ: GMO-k a 

tények tükrében - Első, bevezető rész http://www.nemzetigeografia.hu/node 

/607/gmo-k-t%C3%A9nyek-t%C3%BCkr%C3%A9ben-%E2%80%93-els%C 

5%91-bevezet%C5%91-r%C3%A9sz.html (2012.04.10.). 
73 MARTON CSABA - BEDŐ ZOLTÁN: A géntechnológiai kutatások integrálása a 

növénynemesítésbe, in BALÁZS ERVIN - DUDITS DÉNES - SÁGI LÁSZLÓ: Geneti-

kailag módosított élőlények (GMO-k) tükrében. Magyar Fehér Könyv, 2011. 
Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület, Szeged, 35-41. o. 
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komoly eredményeket is elkönyvelhetünk a lucerna, a dohány, a burgo-

nya és a búza ellenálló képességének növelése kapcsán.
74

 
Ami a GM növények gazdasági hatását illeti,

75
 a szerzők egyértel-

műen az alkalmazásának hiánya okozta problémákra hívják fel a fi-

gyelmet. A világ gyorsan növekvő élelmiszer-szükséglete
76

 csak a ren-
delkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználásával elégíthető ki. 

Meg kell becsülnünk a még megművelhető földterületeket,
77

 gazdálkod-

nunk kell az egyre szűkösebb vízkészletünkkel, igazodnunk kell a klí-
maváltozáshoz és jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a környezet 

megóvására. Mindez csak innovatív technológiával (különösen a gén-

technológiával), valamint társadalmi szemléletváltással valósulhat meg. 

A szerzők rögzítik: ha hazánk is zöld utat engedne a GM növények ter-
mesztésének, jelentős árbevétel növekedésre, a gép- és munkaerő csök-

kenésre, valamint a termés mennyiségi és minőségi javulására számít-

hatna.  
A tanulmánykötet jelentős részt szentel a téma etikai vonatkozásá-

nak is.
78

 Somfai Béla az erkölcsi, ideológiai alapokból kiindulva, a val-

láshagyományok és mozgalmak elvi állásfoglalásainak ismertetésén 

keresztül vizsgálja a kérdéskört. Az etikai problémákat elsősorban a 
genetikai információ élőlények közötti mesterséges, „természetellenes‖ 

átültetése jelenti. Az egyes vallási irányzatok ideológiai meggyőződé-

süktől vagy tilalmaiktól függően ítélik el részben vagy egészben a gén-

                                                             
74 DUDITS DÉNES: A GMO-k nemzedékeinek jelenlegi és jövőbeli szerepe Ma-

gyarországon, in Magyar Fehér könyv, 41-50. o. 
75

 POPP JÓZSEF - POTORI NORBERT: A GM növények gazdasági hatásainak 

áttekintése, in Magyar Fehér Könyv, 89-96. o. 
76 Ha a növekvő élelmiszerszükségletről beszélünk, az emberi fogyasztás mel-

lett a takarmányszükségletre és az új elemként megjelenő üzemanyagiparra is 

(etanol, biodízel) is gondolnunk kell. Ld.: HORN PÉTER: Genetikailag módosí-

tott élőlények a tények tükrében. A MTA folyóirata - Könyvszemle. 

http://www.matud.iif.hu/2011/09/16.htm (2012.04.10.).  
77 Amelynek rendelkezésre álló területe rohamos csökkenést mutat, elsősorban 

az urbanizáció, az infrastruktúra-fejlesztés, a sivatagosodás és az okszerűtlen 

növénytermesztési gyakorlat miatt.  
78 SOMFAI BÉLA: Genetikailag módosított haszonnövények: A Kezdet vagy a 
Vég? in Magyar Fehér Könyv, 115-124. o. 

http://www.matud.iif.hu/2011/09/16.htm
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manipuláció kérdését. A buddhista életfelfogás mindennemű mestersé-

ges beavatkozást tilt. A zsidó vallás ezzel szemben nem kifogásolja a 
géntechnológia alkalmazását, ugyanígy a keresztény álláspont sem. „A 

teremtés keresztény értelmezése pozitívan értékeli a természetbe történő 

emberi beavatkozást, amely más élőlényekre is kiterjed, és ugyanakkor 
felelősségtudatunkra is erőteljes kihívást jelent. … Végeredményben a 

természet nem szent vagy isteni valóság, amihez az ember nem nyúlhat, 

hanem a Teremtő ajándéka az emberi közösség számára, rábízta azt a 
nők és férfiak intelligenciájára, és erkölcsi felelősségtudatára.”

79
  

IV.1.2. Az ellenzők tábora 

Az ellentábor sem maradt adós tanulmánykötet tekintetében, mintegy a 

Fehér Könyvre adott válaszul jelent meg Az elsőgenerációs géntechno-
lógiai úton módosított növények megítélésének magyarországi háttere 

címmel egy összefoglaló válogatás Darvas Béla és Székács András 

szerkesztésében.
80

 A leghatározottabb véleménykülönbség a következő-
ben jelölhető meg: míg Balázs Ervin a géntechnológia szükségességére 

a világélelmezés problémájának lehetséges megoldásaként hivatkozik, 

addig Takács-Sánta András egyértelműen rögzíti: az éhezést nem a 

megtermelt élelmiszerek mennyiségbeli problémája okozza, hiszen a 
világ mezőgazdasága hatalmas mennyiségű élelmet termel, ami bőven 

elegendő volna a világ csaknem 7 milliárd lakója számára, hanem annak 

igazságtalan elosztása! 
A GMO-ellenes tábort erősíti nem meglepő módon a Greenpeace 

Egyesület is, mely a GM növények természetbe juttatását alapvetően a 

Fehér Könyvben, a környezetre és egészségre gyakorolt hatások vizsgá-
lata során bemutatott problémafelvetések miatt ellenzi. Céljuk, hogy 

sem a termőföldeken, sem pedig a boltok polcain ne jelenjenek meg 

génmódosított termékek és vetőmagok mindaddig, amíg nem bizonyít-

ják azok veszélytelenségét a fogyasztókra és a környezetre nézve.
81

 

                                                             
79 II. JÁNOS PÁL pápa. 
80 Ld: http://www.kormany.hu/download/2/9d/20000/GenetEM.pdf 

(2012.04.10.). 
81 GMO és mezőgazdaság. http://www.greenpeace.org/hungary/hu/Mivel-
foglalkozunk/GMO-es-mezgazdasag/> (2012.04.10.). 

http://www.kormany.hu/download/2/9d/20000/GenetEM.pdf
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/Mivel-foglalkozunk/GMO-es-mezgazdasag/%3e
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/Mivel-foglalkozunk/GMO-es-mezgazdasag/%3e
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A számomra leginkább elfogadható és az „arany középutat‖ kereső 

álláspontot Spohn Márton fiatal kutató képviseli: „Egyáltalán nem alap-
talanok azok a félelmek, amik az emberek fejében megfordulnak. Van-

nak veszélyek, de az is biztos, hogy élelmiszerre szükség van. Valaho-

gyan elő kell állítani, de azt is figyelembe kell venni, hogy a termelést a 
lehető legkisebb környezeti terheléssel kell megvalósítani.” 

IV.2. A magyar Géntörvény  

A génmódosítás magyar szabályozásának gyökerei 1996-ig nyúlnak 
vissza, először a Természetvédelmi Törvény rendelkezett a genetikailag 

módosított szervezetekről.
82

  

Az átfogó jogszabály 1998-ban született meg a Géntörvény kodifi-

kálásával (1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenység-
ről),

83
 amely 2002-ben, 2006-ban (ekkor egészült ki a koegzisztencia 

szabályaival) és 2012 nyarán
84

 is módosításra került.  

A törvény preambuluma kiemeli, hogy a jogszabály megalkotására 
egyrészről a Biológiai Sokféleség Egyezmény

85
 és a Cartagena Jegyző-

                                                             
82 1996. évi LIII. törvény 9. § (6) bek. „a biológiai sokféleséget befolyásoló, 

genetikailag módosított szervezetek létrehozása, az azokkal folytatandó kísérle-

tek, termesztésük, tenyésztésük, terjesztésük, az országból történő kivitelül és 

behozataluk – e törvény rendelkezéseivel összhangban – külön törvényben 

meghatározott módon történhet.” 
83

 Hazánk Közép-Kelet Európában elsőként fogadott el géntechnológiai tevé-

kenységet szabályozó törvényt. OLAJOS ISTVÁN: A géntechnológiai tevékeny-

ség szabályozása Magyarországon, in SZILÁGYI JÁNOS EDE (Szerk.): Környe-

zetjog, 2008. Novotni Kiadó, Miskolc, 73. o. 
84 Ötpárti egyetértéssel fogadták el a törvénymódosítást a környezeti és egész-

ségügyi biztonság növelését célozva. A módosítás legfőbb indoka a tavalyi 

„botrány‖ – a GM kukoricával szennyezett vetés beszántása – tanulságainak 

beépítése volt. HARGITAI MIKLÓS: Géntörvény mellékhatásokkal. 

http://nol.hu/tud-tech/20120614-gentorveny_mellekhatasokkal (2012.11.28.). 
85 Az Egyezmény jelentősége, hogy a legmagasabb nemzetközi politika szintjén 

foglal állást az ember és a természet viszonyának meghatározásában. Ld. bő-
vebben: http://biodiv.kvvm.hu/convention. 

http://nol.hu/tud-tech/20120614-gentorveny_mellekhatasokkal
http://biodiv.kvvm.hu/convention
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könyv
86

 rendelkezéseinek érvényesítése érdekében, másrészről a gén-

technológiával kapcsolatos lehetőségek és veszélyek felismerése miatt 
került megalkotásra.  

Mindenekelőtt azt kell rögzítenünk, hogy nem minden génmódosí-

tással összefüggő kérdés tartozik a törvény hatálya alá
87

. Így a Géntör-
vény nem szabályozza az emberi gén, génállomány módosításának sza-

bályait (arról az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendel-

kezik), úgyszintén nem terjed ki a törvény hatálya a vadon élő vagy 
védett természetes szervezetekre sem. 

Az engedélyezési kérdések körében a törvény elvi éllel rögzíti, 

hogy az ún. géntechnológiai tevékenységek engedélykötelesek. Ezen 

engedélyeket a géntechnológiai hatóság
88

 a tevékenység jellegére és 
céljára tekintettel meghatározott érvényességi időtartamra, de legfeljebb 

10 évre adja ki, adott tevékenységen belül azonos szempontok alapján 

[6. § (2) bek.]. A Hatóság a géntechnológiai testület véleményére figye-
lemmel bírálja el az engedély iránti kérelmet, de ahhoz kötve nincs! 

Amennyiben a fent meghatározott időtartam letelte után a hasznosító 

továbbra is folytatni kívánja a géntechnológiai tevékenységet, lehetőség 

van az engedély megújítására kérelem benyújtásával. Az engedélyezési 
eljárás rendjét külön jogszabály, a 132/2004 (IV. 29.) Kormányrendelet 

szabályozza, amely nem nevezhető hagyományos értelemben vett vég-

                                                             
86 A biológiai Sokféleség Egyezmény keretében 1995 és 2000 között kidolgoz-

tak egy részletes szabályozást (jegyzőkönyvet) a genetikailag módosított szer-

vezetekkel kapcsolatos tevékenységekről.  
87

 A szabályozás tárgyát a természetes szervezetek géntechnológiával való 

módosítása; az azt végző létesítmény létrehozása; GM szervezetek és az azok-

ból előállított termékek zárt rendszerben történő felhasználása, forgalomba 

hozatala (ill. más célból történő kibocsátása), ártalmatlanítása, harmadik or-

szágból történő behozatala, kivitele, szállítása; koegzisztencia-szabályozás 

(egymás melletti termesztés) képezi. (Gtv. 1 § (1) bek.) 
88 Kormány által határozatban létrehozott testület, amelynek konkrét szerve az 

eldöntendő kérdés jellegétől függően alakul: humán-egészségügyi, gyógyászati 

témában az Országos Gyógyszerészeti Intézet; mezőgazdasági-élelmiszeripari 

ügyben a vidékfejlesztési miniszter a géntechnológiai hatóság. SZILÁGYI JÁNOS 

EDE: A zöld géntechnológiai szabályozás fejlődésének egyes aktuális kérdései-
ről, in Miskolci Jogi Szemle 2011/2. szám, 43. o. 
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rehajtási rendeletnek, sokkal inkább a közösségi jog rendelkezéseinek 

átvétele. Ebből kifolyólag a két jogforrás (törvény és kormányrendelet) 
eltérő koncepciója visszásságokat eredményez többek között a fogyasz-

tó információs joga tekintetében.
89

 Törvényünk az uniós előírásokkal 

összhangban rendelkezéseket tartalmaz a védzáradéki eljárás, a fajtael-
ismerés, a csomagolás jelölése, nyilvántartás, adatkezelés tárgyában, 

ezek részletes ismertetésétől eltekintünk. 

Lényeges kérdés a koegzisztencia (egymás melletti termesztés) 
szabályozása, amelynek keretében az engedélyezési eljárás folyamatát 

részletesen rögzíti a törvény a III. fejezetben: a GM növények termesz-

tésére csak akkor kerülhet sor, ha arra a Termesztési Hatóság írásos 

engedélyt adott. A kérelmező személynek a termesztési engedély iránti 
kérelmet legalább 90 nappal a vetés tervezett időpontja előtt be kell 

nyújtania a Hatósághoz.
90

 A kérelem tartalmát az országos adatbázisban 

nyilvánosságra hozza.
91

 A Termesztési Hatóság a kérelem megérkezését 
követő 40 napon belül előzetes állásfoglalást bocsát ki a GM növények 

termesztésének részletszabályairól. Ebben megállapítja a biztonsági 

pufferzóna mértékét,
92

 a termesztés egyéb feltételeit, amely azonban 

nem jogosít a termesztés megkezdésére (21/B. §). A kérelmezőnek az 
előzetes állásfoglalás megadását követően be kell szereznie a meghatá-

                                                             
89 A kormányrendelet (GKR. 21. § (2) bek.) rendelkezései alapján például a 

géntechnológiai hatóság csak akkor köteles gondoskodni a nyilvánosság tájé-

koztatásáról, ha egy utólag bekövetkezett súlyos kockázat miatt kénytelen volt 

biztonsági intézkedéseket hozni.  
90

 A 2012. évi módosítást megelőzően, amennyiben a kérelem a formai és tar-

talmi kritériumoknak megfelelt, a Hatóság véleményezésre megküldte azt a 

szakhatóságnak: Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság – GEVB. 

A testület kikerült a törvényből, kormányrendelet fogja szabályozni a tevékeny-

ségét. Elnöke Darvas Béla. A Hatóság a szakhatóság véleményére figyelemmel 

adta ki előzetes állásfoglalását.  
91 A nyilvánosságra hozott adatok alatt a kérelmező nevét, a növényfajtát, a 

területet, MEPAR-azonosítót (Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) és 

helyrajzi számot kel érteni.  
92 GM rovarrezisztens növény termesztése esetén a hasznosított terület körül 

menedékzóna is kijelölésre kerül, amelynek nagysága a bevetett terület 10-20 
%-a lehet. Az itt termett terményt is GM terményként kell címkézni.  
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rozott pufferzónán belüli földtulajdonosok/földhasználók írásbeli hozzá-

járulását. Ezzel egyidejűleg a földtulajdonos nyilatkozatban vállalja, 
hogy a termesztési engedély érvényességi ideje alatt a pufferzóna terüle-

tén nem termeszt a GM növénnyel ivarilag kompatibilis növényt. A 

hozzájárulások és nyilatkozatok bíróság által nem pótolhatóak, illetve 
ezek hiányában a termesztési engedély sem adható meg (21/C. §). 

A felelősség kérdéskörét javarészt utaló szabályok alkalmazásával 

rendezi a törvény, mögöttes jogszabályként a Ptk-t és a Csődtörvényt 
jelöli meg.  

Érdekes ellentmondásokat tapasztalhatunk e körben: rögzíti a tör-

vény, hogy a géntechnológiai tevékenység fokozott veszéllyel járhat,
93

 

ezért az abból eredő károkért való felelősségre a Ptk. veszélyes üzem 
működéséből eredő károkra vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

Ezáltal a károkozó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 

hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszély-
lyel járó tevékenység körén kívül esik. Ugyanakkor másutt a Géntör-

vény a következőképp rendelkezik: ha a károsult a géntechnológiával 

módosított növények termesztéséhez írásos hozzájárulását megadta, az 

egymás melletti termesztés során okozott károkért való felelősségre a 
Ptk. általános kárfelelősségi szabályai az irányadóak, ezáltal mentesül a 

károkozó, ha a kárt a károsult beleegyezésével okozták. Ez a rendelke-

zés azért problémás, mert a Géntörvény a pufferzóna tulajdonosa, hasz-
nálója részéről írásos hozzájárulást követel meg a kérelmező javára, 

mint engedélyezési feltételt. A hozzájárulás tehát a termesztés állam-

igazgatási feltétele, de korántsem jelenti azt, hogy a nyilatkozó hozzájá-
rult volna saját károsodásához, különösen nem eredményezheti a kárfe-

lelősség enyhébb szintre való „leszállását‖. 
94

  

A fentieken túl további hiányosságként értékelhető, hogy a törvény 

semmiféle kötelezést nem ír elő a környezethasználónak környezetvé-

                                                             
93 Géntörvény 27. §. 
94 KOMÁRI ÁGNES: G-ének harca a jogi szabályozás terén. 

http://www.agrarkutatas.net/tudastar/elem/id/59/G-%C3%A9nek-harca-a-jogi-
szab%C3%A1lyoz%C3%A1s-ter%C3%A9n (2011.11.30.). 

http://www.agrarkutatas.net/tudastar/elem/id/59/G-%C3%A9nek-harca-a-jogi-szab%C3%A1lyoz%C3%A1s-ter%C3%A9n
http://www.agrarkutatas.net/tudastar/elem/id/59/G-%C3%A9nek-harca-a-jogi-szab%C3%A1lyoz%C3%A1s-ter%C3%A9n
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delmi biztosíték adására, céltartalék képzésére vagy felelősségbiztosítás 

kötésére, ami pedig egy veszélyes üzem esetében elengedhetetlen.
95

 
A 2012-es törvénymódosítás elsősorban a géntechnológiai tevé-

kenységgel foglakozókat és az ezen a területen engedélyezést és ellen-

őrzést végző hatóságokat érinti. Fokozott védelmet biztosít a hagyomá-
nyos és ökológiai gazdálkodást folytatóknak, valamint a természetvé-

delmi területeknek és a génbankoknak. A hatásvizsgálatok szempontjá-

ból üdvözlendő, hogy a módosítás mintaadásra kötelezi a kibocsátókat, 
így a vizsgálatok elvégzése nem ütközhet akadályba. Kibővültek az 

ellenőrző hatóságok intézkedési lehetőségei is, amennyiben hazánk terü-

letére nem engedélyezett GMO-k kerülnek,
96

 vagy a már engedélyezett 

tevékenységeket nem az előírásoknak megfelelően végzik.
97

 
Fontos megjegyeznünk, hogy a Géntörvény csupán gerincét alkotja 

a hazai szabályozásnak. A törvény végrehajtása, az egyes részletszabá-

lyozások és jogharmonizáció kormányrendeletek, valamint miniszteri 
rendeletek útján történik. Ezek közül feltétlen említést érdemel a 

86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet
98

 a géntechnológiával módosított, a 

hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növé-

                                                             
95 KOMÁRI ÁGNES: Gondolatok a géntechnológia magyarországi szabályozásá-

ról, különös tekintettel a kárfelelősség kérdésére. http://www.glossai 

uridica.hu/gi0901/alk/gi0901_alk_komari_agnes.pdf (2011.11.30.) 11. o. 
96 Az ellenőrzésre jogosult hatóság az engedélyben foglaltak betartását a tevé-
kenység helyszínén ellenőrzi, amelynek során a tevékenységet felfüggesztheti; 

a GM szervezet, ill. az abból előállított termék előállítását, tárolását, szállítását, 

felhasználását, forgalomba hozatalát, behozatalát, kivitelét megtilthatja; a GM 

szervezetet, ill. az abból előállított terméket a forgalomból kivonhatja, meg-

semmisítheti; termelési, betakarítási tilalmat rendelhet el; géntechnológiai bír-

ság megfizetését írhatja elő. (Gtv. 22. §) 
97 Ötpárti egyetértéssel fogadták el a géntörvény módosítását. (VM Sajtóirodá-

ja) http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/parlamenti-

allamtitkarsag/hirek/otparti-egyetertessel-fogadtak-el-a-gentorveny-modositasat 

(2012.11.28.). 
98 A rendelet 1. sz. Melléklete tartalmazza a termesztési engedély iránti kére-
lem, a hozzájárulás- és nyilatkozat, valamint a termelési napló mintáit. 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/otparti-egyetertessel-fogadtak-el-a-gentorveny-modositasat
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/otparti-egyetertessel-fogadtak-el-a-gentorveny-modositasat
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nyek egymás mellett folytatott termesztéséről,
99

 valamint a 23/2012 (III. 

19.) VM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításá-
ról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004 (IV. 21.) FVM rendelet 

módosításáról (a GMO-val szennyezett vetőmagot hazánk területén tilos 

forgalomba hozni, ill. termesztésbe bocsátani. A szennyezéstől való 
mentességért a magyarországi előállító, vagy az első hazai forgalomba 

hozó felel).
100

 

Az előbbiekben igyekeztünk rámutatni a magyar GMO szabályozás 
leglényegesebb pontjaira, felhívva a figyelmet a hiányosságokra és a 

kritikus pontokra. Fontos azonban ismételten megjegyeznünk, hogy 

ugyan van Géntörvényünk, amely rendezi a GM növényekkel kapcsola-

tos kérdéseket, így többek között az engedélyezi eljárást is, azonban 
Magyarország továbbra is határozottan GMO mentes övezet és igyek-

szik is ezt a státuszt fenntartani. Feltehetnénk a kérdést, hogy miért is 

van szükség törvényi szintű szabályozásra egy olyan terület vonatkozá-
sában, amelytől elzárkózunk és hazai gyakorlatát nem kívánjuk. A vá-

lasz nagyon egyszerű: az Európai Unió tagjaként kötelezettségeink van-

nak. Korábban ismertettem, hogy milyen álláspontot képvisel a Közös-

ség (függetlenül attól, hogy önszántából, vagy nyomás hatására teszi 
ezt) és milyen hozzáállást, eljárást vár el tagállamaitól is. Elfogadhatjuk 

azokat a véleményeket, melyek hazánk kényszerhelyzetére hivatkoznak 

e kérdésben. Hiába tűnnek megengedőbbnek az újabb uniós rendeletek – 
miszerint egy tagállam saját régiójának speciális jellegére és az elővi-

gyázatossági elvre hivatkozva szigorúbb korlátozásokat szabhat az im-

portnak – nem veszik jó néven, ha egy kisebb tagállam a szigorú szabá-
lyozásával egyfajta versenykorlátozást valósít meg.

101
  

A „versenykorlátozás‖ 2005 januárja óta van érvényben Magyaror-

szágon, amikor is moratóriumot hirdettünk a GM-növények behozatalá-

val, termesztésével és felhasználásával kapcsolatban. Hazánk kiállt ál-
láspontja mellett 2011-es EU soros elnöksége alatt is, és mint környe-

zetvédelmi programjának fontos prioritása, ennek többször hangot adott.  

                                                             
99 Elérhető: http://www.vm.gov.hu/main.php?folderID=2082&articleID=99 

14& ctag=articlelist&iid=1 (2011.12.01.). 
100 23/2012 (III. 19.) VM rendelet 1-3. §. 
101

 TÓTH: i. m. 127-128. o. 
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Az imént tettem egy olyan megállapítást, hogy a GMO törvényi 

szintű szabályozása jórészt uniós nyomás hatására történt, a jogharmo-
nizáció jegyében. Egy pillanatra tekintsünk el attól, hogy tagállamok 

vagyunk, tehát mindenfajta elköteleződéstől mentesek. Ebben a helyzet-

ben egyszerűen megoldható lenne a szabályozási kérdés: ha valamitől – 
jelen esetben a GM növényektől – elhatárolódunk, annak létét veszé-

lyesnek tartjuk, elítéljük, tiltjuk, különösen, ha mindezt nemzetközi 

szinten is vállaljuk és hangoztatjuk, miért van egyáltalán szükség részle-
tes szabályozásra? Sokkal kézenfekvőbb lenne legmagasabb szintű jog-

forrásunkban, az Alaptörvényben rögzíteni álláspontunkat, megelőzve 

ezzel minden további (jogalkotási) vitát.  

Nyilván nem ennyire leegyszerűsített gondolatmenetet követtek po-
litikusaink, amikor a GMO kérdés alkotmányos szintű rendezése mellett 

döntöttek, mindenestre azonos eredményre jutottunk. 

IV.3. Alkotmányi szintű ellenállás, végszó a GMO kérdésben!? 

Az alaptörvény XX. cikke alapján: 

„(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

(2) az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikai-

lag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges 
élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munka-

védelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a 

rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének 
biztosításával segíti elő.” 

Hogy mennyire volt megfontolt/átgondolt ez a lépés, vitatható. A 

felvezetés alapján akár indokolt is lehetne, azonban nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül (bármennyire is szeretnénk) az uniós jogot. Számos 

kritika érte és éri folyamatosan a sokak által drasztikusnak tartott lépést, 

nézzük milyen vonatkozásokban: 

Mindenekelőtt magáról az alkotmányozási folyamatról kell ejte-
nünk néhány szót: úgy került be ez a passzus az alaptörvénybe, hogy 
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még az érintett szűk szakma sem értesült róla
102

 és a tavaszi vita során 

szinte teljesen elkerülte a közvélemény figyelmét.
103

 
Nem így a deklarálás után! Alapvetően három vonatkozásban me-

rültek fel aggályok: 

Először is a szabályozás következetlenségére, ellentmondásokra, 
értelmezési nehézségekre hívják fel a figyelmet. Györgyey János a leg-

szembetűnőbb ellentmondásként a hivatkozási alapok különbözőségét 

jelöli meg: a MON810-es molyellenálló kukoricával szemben környe-

zetvédelmi aggályokra alapozták a magyar moratóriumot, az alaptör-

vényben viszont egészségvédelmi szempontból került be a GMO-

mentesség. Ha viszont az egészségvédelmi szempont a fontos, akkor 

miért hirdetett a kormány moratóriumot az „Amflora‖ GM-burgonya 
termesztésére, amit ipari alapanyagnak fejlesztettek ki, és nem emberi 

fogyasztásra?
104

  

A másik jelentős kérdés az értelmezéssel kapcsolatos: mi volt a 
jogalkotó célja és alkalmas-e az alkotmányos szabályozás e célok eléré-

sére? Az alaptörvény ugyanis a GMO-mentességet csupán a mezőgaz-

daság vonatkozásában rögzíti, semmilyen szinten nem érintve az impor-

tot, a feldolgozást és a felhasználást. „Vagyis a génmódosított élelmisze-
rek és takarmányok ugyanúgy forgalmazhatók lesznek, mint eddig, tehát 

a vélt, vagy valós veszélyeknek továbbra is kitesszük magunkat, mintha 

nem korlátoznánk a mezőgazdaságot.‖
105

 Az egészségvédelmi szempont 
tehát itt is megdőlni látszik.  

A következő probléma az alkotmányon belüli inkonzisztencia. 

Alaptörvényünk tíz cikkel korábban kimondja, hogy a „tudományos 
igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, a tudományos kuta-

                                                             
102 Valószínűleg azért, mert az utolsó pillanatig úgy tűnt, a GMO-ellenes kitétel 

nem lesz része az alkotmánynak, legalábbis az aggodalmukat megfogalmazó 

tudósok ígéretet kaptak erre.  
103 GYÖRGYEY JÁNOS: Miért GMO-mentes az alkotmány? in Népszabadság, 

2011.05.28. http://nol.hu/tud-tech/20110528-miert_gmo-mentes_az_ alkotmany 

(2012.04.11.).  
104 GYÖRGYEY: i. m.  
105 GMO: az alkotmány dönt a tudósok helyett. 2011. 09. 21. 
http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/09/21/gmo/ (2011.12.01). 

http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/09/21/gmo/
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tások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak‖ [X. cikk 

(2)]. A GMO- tilalom alkotmányban történő rögzítése viszont éppen 
ennek mond ellent, az állam olyan területen ítélkezik, amely kizárólag a 

tudomány hatáskörébe tartozik.  

És végül, de nem utolsó sorban a legnagyobb problémát az uniós 
joggal való összeütközés jelenti. A korábbiakban már szó volt a közös-

ségi GMO-politikáról, ismerjük az uniós álláspontot és ezzel együtt azt, 

hogy hazánk a deklarálás lépésével komoly ellenszegülést hajtott végre. 
Hogy mi lesz ennek a következménye, vagy lesz-e egyáltalán követ-

kezménye egyelőre a találgatások szintjén marad. A génmódosítás tá-

mogatói természetesen negatív következményeket jósolnak, elsősorban 

az általános tilalom folytán bekövetkező jelentős versenyhátrányra hi-
vatkoznak a GMO-párti régiós versenytársainkkal – Románia, Csehor-

szág – szemben.  

A fent említett sérelmek és ellentmondások bizonyos mértékben 
feloldhatók, ha az Alaptörvény XX. cikkét úgy értelmezzük, hogy a 

mezőgazdaság GMO-któl való mentessége (mint eszköz) alá van vetve 

az egészség megvédésének (mint célnak). Ily módon a GMO-k tiltására 

vonatkozó eszköz csak annyiban vethető be, amennyiben az valóban a 
fölérendelt célt szolgálja, azaz ha bebizonyosodik egy GMO-ról, hogy 

az valóban káros vagy veszélyes az egészségre.
106

 

A megítélés azonban nem egyoldalú! Jogi szakértők egy csoportja 
úgy tartja, hogy összhangban áll az alkotmány vitatott rendelkezése 

mind az EU-joggal, mind pedig az alkotmány egészével. Álláspontjukat 

a következőképp indokolják: az EU létrehozásáról szóló szerződés sze-
rint minden olyan hatáskör, amelyet az alapszerződések nem ruháztak az 

unióra, a tagállamoknál marad, így megkülönböztethetjük az unióra 

átruházott kizárólagos hatásköröket és a tagállamokkal közös hatáskö-

röket. A GMO-kal kapcsolatban a belső piac alakulása ez utóbbi részét 
képezi. A megosztott hatáskör elve alapján a belső piacot érintő intéz-

kedésekben a tagállamoknak saját szabadsága van, igaz az unió jóváha-

gyásához kötötten. A 2005-ben bevezetett GMO-mentesség (moratóri-

                                                             
106 HETÉNYI KINGA: Jogi állásfoglalás az Alaptörvény GMO-mentességéről. 

http://www.zoldgmo.hu/articleGroups/2011-oktoberi-hirlevel/jogi-allasfoglala 
s-alaptorveny-gmo-mentessegerol (2012.03.26.). 
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um) is bizottság által jóváhagyott lépés volt,
107

 tehát nem a közösség 

szabályait figyelmen kívül hagyó önálló tagállami manőver.
108

 Az alap-
törvény vonatkozásában pedig arra alapozzák az összhangot a szakértők, 

hogy a tiltás olyan tudományos érveléssel és bizonyítékokkal alátámasz-

tott, amelyek szerint a Pannonökorégió természetes flórájára és faunájá-
ra a génkezelt növények tényleges veszélyt jelentenek, így egy létező és 

jogilag is védhető tudományos álláspontot rögzített a GMO-k kitiltásá-

val.
109

  
Sajnos ez az érvelés is megdőlni látszik, ha figyelembe vesszük a 

MTA Agrártudományok Osztályának állásfoglalását a genetikailag mó-

dosított élőlényekkel kapcsolatban. A tudományos testület 9 pontban 

sorolja fel a géntechnológia mellett szóló érveket.
110

 
A géntechnológiai kutatások napról napra új eredményeket produ-

kálnak, a fejlődés folyamatos, éppen ezért egy olyan átfogó szabályozást 

kíván, ami rugalmas, mégis kellően szigorú, időről időre felülvizsgálha-
tó, módosítható és valamennyi, a GMO-val kapcsolatos kérdésre azonos 

hangsúlyt fektetve reagál.
111

 Ennek tükrében megállapíthatjuk, hogy a 

mezőgazdaságra szorítkozó alaptörvénybeli rögzítés a legindokolatla-

nabb lépés volt állami vezetőink részéről.  

                                                             
107 HARGITAI MIKLÓS: Tudományosan is alátámasztható a GMO-mentesség, in 

Népszabadság, 2011. 10. 03. http://www.nol.hu/lap/mo/20111003-tudomanyo 

san_is_alatamaszthato_a_gmo-mentesseg (2011.12.08). 
108

 Ez az érvelés azért kíván némi kritikát. Gondoljunk csak arra, hogy a mora-

tóriumra adott jóváhagyás nem örök időkre szól, azaz felülvizsgálható jellegű, 

ideiglenes állapot. Egy alkotmányos szintű deklarálás azonban nagyrészt hosz-

szú távra tervezett rögzítés. Kérdés, mennyire volt megfontolt lépés egy ingo-

ványos talajon a legszigorúbb tiltás eszközéhez nyúlni.  
109 HARGITAI: i. m.  
110 Az állásfoglalás és indokolás teljes szövegét ld: http://www.nem 

zetigeografia.hu/node/632/gmo-k-t%C3%A9nyek-t%C3%BCkr%C3%A9ben-

%E2%80%93-2-r%C3%A9sz.html (2011.12.08.). 
111 Elsősorban a termesztés, az import, a forgalmazás és a feldolgozás azonos 

szintű és szigorú szabályozására gondolok, tekintettel arra, hogy az elérni kí-
vánt cél, az egészséghez való jog csak így érvényesülhet. 
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Kétségtelen ugyanakkor, hogy elvi jelentőséggel bír és kiemeli el-

köteleződésünk fontosságát, komolyságát az a tény, hogy legmagasabb 
szintű jogforrásunk is rögzíti ezt a kitételt.  

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Tényekre tudunk támaszkodni, (egymásnak ellentmondó) szakvélemé-
nyekre, a média híreire és persze saját meggyőződésünkre, elveinkre. 

Kritikával kell kezelnünk a gyakran megalapozatlan, félrevezető infor-

mációkat, mert ezek többsége az erőltetett figyelem felkeltési kényszer 
és a hírverseny „gyümölcsei‖. A tudomány valóban érdemi és hasznos 

eredményei csak ritkán szenzációsak, kis lépésekben haladnak. Szenzá-

ciót általában a félresikerült kísérletek, látványos negatív következmé-

nyek, klónozások keltenek, amely mind rossz színben tüntetik fel a tu-
domány e terültét.  

Moratóriumunk ellenére a GM növények forgalmazása, ha csak 

feldolgozott formában is, de jelen van hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a 
boltok polcain található termékekben a génmódosítással előállított ösz-

szetevők nagy valószínűséggel előfordulnak. Nekünk, mint fogyasztók-

nak éppen ezért nagy a felelősségünk a tekintetben, hogy milyen élelmi-

szert vásárolunk, és ezzel hogyan befolyásoljuk a kínálatot.  
Ami hazánk megítélését illeti a GMO mentesség vonatkozásában, 

szintén nézőpont kérdése. A hátrányos következményekről már volt szó 

(versenyhátrány, tudományos fejlődésből való kirekesztés), most szóljuk 
a pozitív jövőképről! Jelenleg GM-mentes státuszunk előnyt jelent a 

nemzetközi kereskedelemben és nincs kizárva az, hogy hazánk felérté-

kelődéséhez fog vezetni, különösen akkor, „ha valóban bebizonyosodik 
a környezetvédők azon aggálya, hogy az első generációs GM-növények 

emberi fogyasztásra alkalmatlanok, mert ez esetben igen nagy fölénybe 

kerülünk a GMO-kat termesztő államokkal szemben.‖
112

 Az unió állam-

                                                             
112 KOMÁROMI ÁGNES: Gondolatok a géntechnológia magyarországi szabályo-

zásáról, különös tekintettel a kárfelelősség kérdésére, in Glossa Iuridica, 

2009/1. szám, http://www.glossaiuridica.hu/gi0901/alk/gi0901_alk_ komari_ 
agnes.pdf (2011.12.08.) 8-11. o. 
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polgárainak hozzáállása pedig reménykeltő a számunkra, hiszen a bio- 

és hagyományos gazdálkodás, valamint az így megtermelt alapanyagok-
ból előállított élelmiszerek iránti igény egyre növekszik, nem alaptalan 

tehát az optimista látásmód.  

Az alkotmányban való rögzítés, ahogy már korábban említésre ke-
rült, elvi jelentőséggel bír, és kifejezi hazánk elköteleződését, azonban 

betarthatósága megkérdőjelezhető. Félő, hogy gumiszabállyá degradá-

lódik az alkotmányos kitétel, nem is beszélve arról, hogy teljesen elzár-
kózni a tudomány fejlődésétől nem lehet és nem is szabad, éppen ezért 

ha csak minimális szinten is, de a szükséges feltételekkel, kritériumok-

kal és széleskörű vizsgálatok beiktatásával nyitottnak kell lennünk az új 

technológiák iránt, hiszen az emberiség fejlődésének ez az alapja. Kér-
dés persze, hogy szükséges-e a további fejlődés, vagy a következőkben 

csak hátrányunkra válhat a tudomány. 

„Az embernek folyamatosan összegeznie kell a tapasztalatokat, és 
továbbra is felfedezéseket kell tennie, találmányokat kell létrehoznia, 

alkotnia kell és haladnia. Napjainkban az ember környezetalakító ké-

pessége – ha ezt bölcsen alkalmazza – minden népet részesít a fejlődés 

előnyeiben, és lehetőséget ad az élet minőségének javítására. Ugyanen-
nek az erőnek helytelen vagy figyelmetlen alkalmazása felbecsülhetetlen 

károkat okozhat az emberi lényeknek és az emberi környezetnek.”
113
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Gömbös Csilla 

Két év távlatából: Az Európai Külügyi Szolgálat 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Az Európai Unió a nemzetközi színtér kulcsfontosságú szereplőjeként 

csak hatékony, aktív globális aktorként, és egyben hiteles nemzetközi 

szerepvállalással képes megküzdeni a különböző globális szintű kihívá-

sokkal, problémákkal. Ennek tudatában a 2009. december 1-jétől hatá-
lyos Lisszaboni Szerződés számos olyan reformot vezetett be az Európai 

Unió közös kül- és biztonságpolitikájának területén (továbbiakban: 

KKBP), melyek lehetővé teszik az EU egységesebb és hatékonyabb 
fellépését a nemzetközi porondon. Ezen alapfeltevésből kiindulva ki-

emelkedő jelentőségű az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselő
1
 tisztségének bevezetése, illetve a főképviselő köré kiépülő 

új apparátus: az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozása. 

E tanulmány az Európai Külügyi Szolgálat átfogó, részletes vizsgá-

latán keresztül arra kíván rámutatni, hogy a szóban forgó intézményi 

újítás mennyiben járul az Európai Unió egységesebb és hatékonyabb 
globális szintű fellépéséhez, illetve egy koherensebb uniós külpolitika 

kialakításához, megerősítve ezáltal az EU világban betöltött politikai 

súlyát. A főképviselő személye köré kiépülő új diplomáciai szolgálat 
vizsgálata során ismertetésre kerül az EKSZ kialakulása, az azt övező 

hatalmi harcok az EU intézményei között. Majd e harcok eredménye-

ként kialakult szervezet sui generis jellegére való tekintettel a dolgozat 

során kiemelt figyelem illeti az EKSZ EU intézményi struktúrájában 
betöltött szerepét, felépítését, a demokratikus elszámoltathatóság prob-

lematikáját.  

                                                             
1 Hivatalos angol elnevezés: High Representative for Foreign Affairs and 

Security Policy továbbiakban: HR. 
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Közel két éves fennállás alatt az EKSZ számos kihívással kellett, 

hogy megbirkózzon. Elsősorban a tagállamoknak kellett kompromisz-

szumra jutniuk annak érdekében, hogy megszülethessen az a tanácsi 
határozta, mely rendelkezik a szervezet felállításáról. Ebben a folyamat-

ban kiemelt fontosságú szerep jutott az újonnan kinevezett főképviselő-

nek, akire ezzel párhuzamosan megannyi feladat hárult. A tanácsi hatá-
rozat megszületése szinte a kezdetét jelentette a további kihívásoknak. 

Olyan vitapontok fogták közre az EKSZ-t, mint a kinevezéseket felölelő 

személyügyi kérdések, szervezeti kérdések, a költségvetés vagy a de-

mokratikus kontroll, s az EKSZ elhelyezkedése az intézményközi tér-
ben. Azonban a tagállamok részéről megmutatkozó közös akarat ered-

ményeként a kezdeti akadályok fokozatosan leomlottak, s a kompro-

misszumok sorozatát követően beolajozódni látszik az alig két éve felál-
lított EKSZ. E tanulmány úgy törekszik konzekvens következtetéseket 

levonni a szerezet egzisztenciájának értelméről, illetve eddigi működé-

séről, hogy mégis mellőzi az új európai diplomáciai szolgálat „feketén- 
fehéren‖ történő megítélését.  

I. A KEZDETEK  

I.1. Az EKSZ kialakulásához vezető út 

A 2009. december 1-jén hatályba lépő Lisszaboni Szerződés egyik leg-
jelentősebb reformjaként létrehozta az Unió külügyi és biztonságpoliti-

kai főképviselője tisztséget, melyet 2009 decembere óta a brit származá-

sú Catherine Margaret Ashton tölt be. A főképviselő Lady Ashton egy-
szerre több posztot is betölt: egyben a Bizottság alelnöke, a Külügyek 

Tanácsának elnöke, az EU első számú diplomatája, illetve a személye 

köré kiépülő diplomáciai szolgálat vezetője. Ebből adódóan érthető fel-

adatkörének komplex jellege is. A főképviselő „híd‖ jellege az EU in-
tézményei közt, illetve a „többkalapos‖ tisztség betöltéséből adódó fel-

adatköreinek komplexitásából adódóan  tekintettel azok összetettségére 

és sokrétűségére  tevékenysége során segítségre szorul.  
Feladatainak ellátásában a Bizottság és a Tanács tisztviselőiből, va-

lamint a tagállami diplomáciai szolgálatok tagjaiból álló szakbürokrácia, 
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egy erős apparátus segíti: az Európai Külügyi Szolgálat.
2
 Az EKSZ 

nagy segítséget nyújt a HR-nek az EU külső fellépéseinek összehango-

lásában, valamint a politikai javaslatok elkészítésében és végrehajtásá-
ban. Így e szervezet lehetővé teszi, hogy a főképviselőnek ne a tagál-

lamokra kelljen támaszkodnia a külügyi tevékenységek során. Továbbá 

segíti az Európai Tanács elnökét, a Bizottság elnökét és a bizottsági 
tagokat a külkapcsolatok területén végzett feladataikban. Az EKSZ fon-

tos szerepet játszik abban, hogy a főképviselő a LSZ által teremtett kül-

politikai keretek gyakorlati megvalósításának első lépéseit sikeresen és 

eredményesen valósíthassa meg.  
A LSZ nem rendelkezett részletesen ezen szervezet felépítéséről és 

működéséről, hanem a főképviselőre bízta annak kimunkálását, megte-

remtését.
3
 Így, véleményem szerint, kezdetben nemhogy segítette volna 

a főképviselő munkáját  akinek ezen időszakban Haitin, Közel- Kele-

ten vagy Nyugat- Balkánon zajló eseményekre is kellett koncentrálnia
4
 

 hanem plusz terhet, s egyben felelősséget rótt az amúgy is „leterhelt‖ 
főképviselőre, bizonyos mértékben gyengítve ezáltal a HR minél előbb 

megvalósuló gördülékeny, s egyben hatékony munkavégzését. Úgy 

gondolom, hogy ez az „áldozat‖ egyben egyfajta lehetőséget és széle-

sebb mozgásteret is jelentett a HR számára, aki e rendelkezésnek kö-
szönhetően a számára legkedvezőbb összetételű, illetve struktúrájú, 

minél produktív feladatellátásra alkalmas szakbürokráciát volt képes 

megteremteni maga köré. Egy olyan szervezeti forma létrehozására volt 
szükség, mely azon túl, hogy a főképviselő munkájának elvégzésében 

nyújt segítséget, képes egyfajta koherenciát teremteni az EU-s külkap-

csolatok területén, annak érdekében, hogy az EU eddigieknél jóval ko-
herensebb külpolitika megvalósításra, s egyben egységesebb, eredmé-

nyesebb külső fellépésre legyen képes. Tehát az igény egyértelmű volt, 

mely már az európai alkotmányozási folyamat során is megjelent. Úgy 

gondolom, az EKSZ részletes elemzése és bemutatása során  kiegé-

                                                             
2 Az Európai Unióról szóló szerződés (továbbiakban: EUSz) 27. cikk (3) bek. 
3 EUSz 27. cikk (3) bek. 
4
 LAURSEN, FINN: The European External Action Service (EEAS): The Idea and 

Its Implementation, in LAURSEN, FINN (Szerk.): The EU’s Lisbon Treaty, 

Institutional Choises and Implementation, 2012, MPG Books Group, UK. 178. 
o. 
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szítve a fenti fejezetekben bemutatott változásokat és reformokat a 

KKBP területén – láthatóvá válik, hogy az EU valóban hatékonyabb és 

hitelesebb globális szereplőként tud fellépni a világban. Például a fő-
képviselő EKSZ-ről szóló jelentése alapján levonható az a következte-

tés, hogy valóban a KKBP pozitívumaként könyvelhető-e el az új dip-

lomáciai testület, illetve valóban segítséget jelent-e a főképviselő szá-
mára. E tekintetben továbbá érdemesnek tartom megvizsgálni, hogy 

miként lehetne még eredményesebbé tenni az eddigi működését, s mi-

lyen jövő elé néz a szervezet. Tehát az EKSZ-szel kapcsolatos konzek-

vens következtetések levonásához nélkülözhetetlen a szervezet tüzetes 
átvizsgálása.  

I.2. Születőben a tanácsi határozat – Intézményközi érdekütközések  

Már az alkotmányozási folyamat során megjelent az igény egy szervezet 
kidolgozására, melynek létrehozásában szinte kivétel nélkül egyetértet-

tek a politikai döntéshozók és elemzők egyaránt. Azonban a szervezet 

tulajdonképpeni jellegével kapcsolatos bizonytalanságokat nagyon jól 
szemlélteti, hogy még a LSZ is csupán egy későbbi tanácsi határozat 

elfogadásáról rendelkezett a szolgálat szervezetét és működését illetően, 

a főképviselőre hagyva annak teljes körű kialakítását.
5
 Úgy gondolom, 

ez azt is engedi feltételezni, hogy a tagállamok, illetve EU-s intézmé-
nyek közti elképzelések különbözőségeiből adódóan nehogy magát a 

szolgálatot ne sikerüljön létrehozni a kompromisszum hiánya miatt. Így 

legalább a felelősség is a HR-t terheli a szervezet kialakítását illetően. 
Alig fél év állt a HR rendelkezésére, hogy kidolgozza az EKSZ-re vo-

natkozó javaslatait, mely alapján a Tanács elkészítheti az EKSZ szerve-

zetéről és működéséről szóló határozatát, eleget téve a LSZ diplomáciai 

szolgálatról szóló rendelkezésében előírtaknak. E határozat pedig 2010. 
július 26-án meg is született. Az időbeli keret bár eléggé szűkösnek 

bizonyult, mégis sikerült eredményes munkát végeznie a HR-nek, amely 

nem valósulhatott volna meg az uniós intézmények és a tagállamok 

                                                             
5 GASPERS, JAN: The quest for European foreign policy consistency and the 

Treaty of Lisbon, 2008. http://www.sbc.katowice.pl/Content/11990/gaspers.pdf, 

(2012.10.01.), 32. o. 
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kompromisszumra való törekvése nélkül. Érdemes végigkísérni az ér-

dekütközésekben gazdag folyamatot az EKSZ felállításáig annak érde-

kében, hogy megelevenedjen az egyértelmű közösségi akarat/igény az 
EU egységesebb és hatékonyabb nemzetköz megjelenését illetően. Arra 

való tekintettel, hogy az EKSZ felállításának közel fél évében szinte 

napról napra új publikációk, cikkek, javaslatok, nyílt levelek láttak nap-
világot, a dolgozat terjedelmi korlátai miatt csak a folyamat szempont-

jából legfontosabbnak vélt dokumentumokat kívánom számba venni.  

2004-ben – az alkotmányozási folyamat során – az Európai Tanács 

felkérte az akkori EU kül- és biztonságpolitikai főmegbízottat, Javier 
Solana-t egy európai szintű külügyi szolgálatról szóló jelentés elkészíté-

sére, mely 2005-ben előterjesztésre is került. Azonban ahogy az Európai 

Alkotmány elfogadása is meghiúsult, úgy az európai diplomáciai szer-

vezet is lekerült a napirendről. S ahogy a „kvázi‖ külügyminiszter  HR 

 posztja életre kelt a LSZ hatályba lépésével, úgy az európai szintű 
diplomáciai szolgálatra is szükség volt. Mind a főképviselő személyé-
ben folyó tárgyalásokban, illetve az EKSZ kialakulásának mikéntjére 

vonatkozó javaslatok elkészítésében nagy szerepe volt a 2009 második 

félév soros elnökségét betöltő Svédországnak.
6
 Már 2009 októberé-

ben a svéd elnökség jelentése
7
 alapján kezdett kirajzolódni a külügyi 

szolgálat struktúrája és működése. E dokumentum elsősorban az elnök-

ség, a tagállamok, a Bizottság és a Tanács Főtitkársága által megkezdett, 
EKSZ-szel kapcsolatos előkészítői munka eredményeit foglalja össze, 

egyfajta iránymutatásként szolgálva az EKSZ kialakulásához. Miután 

2009. november 19-én kinevezték Catherine Ashtont
8
 az EU főképvise-

lőjének  aki hivatalos munkáját december 1-jén kezdte meg , az Eu-
rópai Tanács december 10-11-én tartott csúcs keretében fel is kérte a 

                                                             
6 Ld. bővebben: A csúcs közeledtével a helyzet egyre bonyolódik, 2009. 11.19. 

http:// www.bruxinfo.hu/cikk/20091119-a-csucs-kozeledtevel-a-helyzet-egyre-

bonyolodik.ht ml, (2012.03.10.). 
7 14930/09 Az elnökség jelentése az Európai Tanácsnak az európai külügyi 

szolgálatról, 2009. október 23. http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/09 

/st14/st14930.hu09. pdf, (2012.10.20.). 
8 Herman Van Rompuy és Cathy Ashton Európa új arcai, 2009.11.23. 

http://www. bruxinfo.hu/cikk/20091123-herman-van-rompuy-es-cathy-ashton-
europa-uj-arcai.html, (2012.09.20.). 
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főképviselőt az EKSZ szervezetére és működésére vonatkozó javaslat 

elkészítésére annak érdekében, hogy azt a hozzá kapcsolódó jogi aktu-

sokkal együtt 2010 áprilisának végéig el lehessen fogadni.
9
  

Az a közel fél év, mely Lady Ashton rendelkezésére állt egy egé-

szen új uniós szervezet kialakítására, véleményem szerint eléggé nagy 

kihívásokkal teli időszakot jelentett az épp munkába álló főképviselő 
számára, s ennek köszönhetően minél intenzívebb együttműködés szük-

ségeltetett mind a tagállamok, mind az uniós intézmények részéről. Te-

hát a „teljes gőzerőt‖ igénylő munkának a lehető legnagyobb együttmű-

ködésben kellett megvalósulnia, s egy lehető „legkiválóbb‖ szakappará-
tust kellett toborozni. Ennek megvalósulásában Ashton főképviselő 

asszonynak egy 13 tagból álló bizottság segédkezett, melynek tagjai 

közt egyaránt szerepeltek a Bizottság, illetve a Tanács tisztviselői, s a 
soros elnökséget adó trió országok képviselői – Magyarország képvise-

letében Iván Gábor.
10 11 

Megannyi javaslat, tárgyalás, értekezlet, non-

paper miatt egy elég termékeny, s egyben gyümölcsöző időszakként 
tekinthetünk vissza az EKSZ kialakulásának folyamatára, melyben kivá-

lóan megmutatkozott az EU intézmények közti kompromisszumkészség 

a végeláthatatlan érdekütközések ellenére. 

David Miliband brit és Carl Bildt svéd külügyminiszter 2010. már-

cius 3-án egy közös nyílt levélben fejtették ki aggodalmukat az EKSZ- 

tárgyalások kapcsán megnyilvánuló intézményközi küzdelmek vonatko-

zásában. Nyílt levelükben egyértelműen Ashtont támogatták abban, 
hogy a Bizottságnak bizonyos tevékenységi területeket célszerű az 

EKSZ számára átengednie. Programozás címszó alatt elsősorban az 

EKSZ stratégiai szerepére helyezték a hangsúlyt mind Európai Fejlesz-

tési Alap (European Development Fund  EDF), a fejlesztési együttmű-

                                                             
9 EUCO 6/09 Az Európai Tanács 2009. december 10-11. csúcs - Következteté-

sek, (3) bekezdés. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/ 

pressdata/HU/ec/111891.pdf (2012.11.01.). 
10

 'Difficult birth' awaits EU diplomatic service, 2010.03.05. 

http://www.euractiv.com/future-eu/difficult-birth-awaits-eu-diplom-news-

305778, (2012.09.28.). 
11 A tagokat ld. bővebben: RETTMAN, ANDREW: EU mandarins drafting 

blueprint for diplomatic corps, 2010.01.22. http://euobserver.com/insti 
tutional/29315 (2012.10.02.). 
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ködési eszköz (Development Cooperation Instrument  DCI), az Euró-
pai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (European Neighbourhood and 

Partnership Instrument  ENPI) területeken egyaránt. Finanszírozás 
címszó alatt pedig megfelelő opcióként az operatív költségek feletti 

EKSZ- kontrollt tekintenék – mindezt az EP rovására.
12 13

 

2010. március 10-én maga Ashton is kifejtette aggodalmait az EP 
előtt, miszerint az EKSZ megalakulásának folyamatát elsősorban az 

intézményközi érdekütközések lassítják, illetve bármi új ötlettel áll elő, 

mindig ellenállásba ütközik. Az előnyben részesített minimális veszte-
ségek helyett a maximális kollektív nyereség szem előtt tartására hívta 

fel a figyelmet.
14

 Majd Elmar Brok (European People’s Party) EP kép-

viselő is kifejtette aggályait az EKSZ kialakítását illetően, melyben az 

érdekütközések ellenére is teljes volt az egyetértés az intézményközi 
térben. Például a Bizottság is egyetértett Brok azon álláspontjával, mi-

szerint óvva int attól, hogy az EKSZ felállításával bekövetkező változá-

sok eredményeként olyan kompetenciák kerüljenek ki a közösség kezé-
ből, melyek eddig csak ilyen formában voltak eredményesek.

15
 Tehát 

egyértelmű célként könyvelhető el, hogy a kialakítás folyamat során a 

közösségi hatáskörben lévő politikaterületeken ne essék csorba, vagyis 

azok ne essenek áldozatul Elmar Brok által „renacionalizáció‖-nak ne-
vezett folyamatnak. 2010. március 10-én Ashton egy tizenkét oldalas 

tervezetben foglalta össze saját álláspontját, miszerint az EKSZ felépíté-

sét illetően, francia mintához hasonlóan, a szervezet mindennapi műkö-
dését egy főtitkár alá rendelte volna.

16
 

Azonban – elsősorban azon kifogással érvelve, hogy e megoldással 

túl nagy hatalom összpontosult volna egy kézben – Ashton tervezetére 

                                                             
12 David Miliband és Carl Bildt nyilvános levele, 2010.03.03. 

http://www.euractiv.com/sites/all/euractiv/files/Miliband-Bildt%20-%20EAS 

%20-%203.3.pdf (2012.10.12.). 
13 'Difficult birth' awaits EU diplomatic service, 2010.03.05. http://www 

.euractiv.com/future-eu/difficult-birth-awaits-eu-diplom-news-305778 

(2012.09.28.). 
14 LAURSEN: i. m. 181. o. 
15 Uo. 
16 KISS J. LÁSZLÓ: Európai Külügyi Szolgálat, avagy lehet-e global payerből 
global player? in Magyar Külügyi Intézet. Tanulmányok, 2011/1. szám. 4. o. 
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reflektált március 18-án egy „non-paper‖-ben
17

 a német Elmar Brok 

(EPP) és a belga származású Guy Verhofstadt, melyben az EKSZ in-

tézményi aspektusairól, architektúráról, az EKSZ vezetőségéről, és a 
tisztviselőkről fejtették ki véleményüket. Illetve a demokratikus és költ-

ségvetési elszámoltathatóság vonatkozásában fejezték ki aggodalmaikat, 

képviselve az EP álláspontját.
18

 A különböző álláspontok tekintetében 
egyértelmű, hogy az EP mindvégig a Bizottsággal való szoros kapcsolat 

kialakítása mellett szállt síkra. Mint ahogy a korábbi fejezetekben, itt is 

kihangsúlyozandó, hogy a cél az EU egységesebb fellépése és hatéko-

nyabb külpolitika megvalósítása, így érthető, hogy elsődlegesen a Bi-
zottság és a Tanács válságkezeléssel, fejlesztéssel és egyéb külkapcsola-

ti tevékenységekkel foglalkozó kompetenciákat egyesítsék. foglalkozó 

szervezeti egységeit. Míg ezzel szemben a főképviselő csupán laza ko-
ordinációt és kooperációt képzelt el a Bizottság és a Tanács egységei 

között. 

2010. március 25-én előállt javaslatában
19

 Ashton továbbra is ra-
gaszkodott az EKSZ mindennapi működéséért felelős főtitkár szemé-

lyéhez, annak ellenére, hogy tisztában volt az EP nemtetszésével egy 

„közszolga‖ kezében lévő túl nagy hatalomkoncentráció miatt.
20

 Ezt 

követően 4 parlamenti képviselő (Elmar Brok, Guy Verhofstadt, Rober-
to Gualtieri és Adrian Severin) egy közös sajtóközleményben Ashton 

javaslatát elfogadhatatlannak tartotta. Elsősorban a belső struktúrát érte 

kritika, ugyanis a főképviselő elképzeléseivel ellentétben a parlamenti 
képviselők a főtitkár helyett több, a Bizottsághoz szorosan kapcsolódó 

                                                             
17

 BROK, ELMAR - VERHOFSTADT, GUY: Non - Paper EEAS, http://www.e 

uractiv.de/fileadmin/images/EAD_Brok_Verhofstadt_2010March18.pdf 

(2012.10.01.). 
18 Parliament pulls its weight in EEAS negotiations, 2010.03.24. 

http://www.euractiv.com/future-eu/parliament-throws-its-weight-eeas-negotiat 

ion-news-375926 (2012.10.01.). 
19 Proposal for a Council Decisionof (date) establishing the organisation and 

functioning of the European External Action Service, http://eeas.europa. 

eu/docs/eeas_draft_decision_250310_en.pdf (2012.09.30.). 
20Ashton puts French 'spider' at centre of EEAS web, 2012.03.25. 

http://www.euractiv.com/future-eu/ashton-puts-french-spider-centre-news-
382034 (2012.09.30.). 
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helyetteseket preferáltak, illetve az EKSZ feletti teljes pénzügyi és poli-

tikai, demokratikus kontrollt vélték megfelelőnek.
21

 

2010. április 14-én szemtől szembe „küzdelemre‖ került sor az EP, 
a Bizottság és a Tanács között, hogy a diskurzus eredményeként Ashton 

egy sikeres javaslatot nyújthasson be a Tanácsnak.
22

 Április 21-én még 

az EP három legnagyobb politikai csoportosulásának elnöke egy újabb 
közleményben fogalmazta meg intését Ashton felé, hogy nem szabad 

engedni, hogy a majdan kialakult európai diplomáciai szolgálat túlzott 

mértékben a tagállamok hatalmába kerüljön.
23

 

A sok kritika, ellenvetés és ellenvélemény ellenére Ashton kitűnően 
állta a sarat. Tisztában volt azon ténnyel, hogy a szervezet minél előbb 

megvalósuló felállítása érdekében lazítania kell saját elképzelésein a 

többi „résztvevő‖ javára. Így a következő, április 22-én benyújtott javas-
lata már a kompromisszum megszületésének előrevetítését jelentette.

24
 

Végül június 21- én Madridban, a spanyol elnökség közreműködésével 

megszületett a kompromisszum.
25

 Azonban még egy buktató akadályt le 
kellett gyűrni a végleges kompromisszum elkönyveléséhez, ugyanis az 

EP költségvetési és személyzeti ügyekben való vétójogával élve még 

kitolhatja az érdemi eredmények elkönyvelését. Miután július 8-án az 

EP is megszavazta (549:78 arányban, 17 tartózkodással) az EKSZ-t, 
2010. július 26-án, egy végeláthatatlannak tűnő, érdekütközetekben 

gazdag, bár kompromisszummal végződő folyamat eredményeként 

megszületett a Tanács határozata az Európai Külügyi Szolgálat szerve-
zetének és működésének a megállapításáról.

26
 Tehát az EUSz. 27. cikk 

(3) bekezdésének megfelelően a főképviselő javaslata alapján, az EP-vel 

folytatott konzultációt és a Bizottság egyetértését követően a Tanács a 

                                                             
21 LAURSEN: i. m. 183. o. 
22 Uo. 
23 KISS J.: i. m. 4. o. 
24

 Ashton präsentiert neues Design für EU-Diplomatendienst, 2010.04.23. 

http://www. euractiv.com/de/zukunft-eu/ashton-praesentiert-neues-design-

news-473240, (2012.10.02.). 
25 Spanish Presidency seals EEAS deal, 2010.06.22. 

http://www.euractiv.com/future-eu/spanish-presidency-seals-eeas-de-news-

495455, (2012.10.02.). 
26 2010/427/EU Tanács határozata (2010. július 26.) az Európai Külügyi Szol-
gálat szervezetének és működésének a megállapításáról. 

http://www.euractiv.com/future-eu/spanish-presidency-seals-eeas-de-news-495455
http://www.euractiv.com/future-eu/spanish-presidency-seals-eeas-de-news-495455
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2010. július 26-i határozatában döntött az EKSZ felállításáról, szerveze-

téről és működéséről. 

Véleményem szerint e viszonylag rövid, de annál rögösebb út az 
EKSZ-ről való közös döntés megszületéséig egyértelműen jelzés értékű 

az európai integrációs folyamat szempontjából. A feszültség mindvégi 

érezhető volt mind az intézményközi térben, mind a tagállamok között, 
de ennek ellenére is kompromisszum született. Minden bizonnyal ez 

abból a közös igényből/akaratból táplálkozott, hogy az EU valóban csak 

hiteles, egységes szereplőként állhatja meg a helyét a nemzetközi po-

rondon. Nem hagyhatták, hogy már a kezdetekkor megbukjon ez a pró-
bálkozás, így hát mindenki kénytelen volt engedni, lazítani a saját maga 

preferenciáin a szervezetet illetően.  

II. „JUT IS, MARAD IS” – AVAGY A HATALMI HARCOK EREDMÉNYE
27

 

Az új európai diplomáciai szolgálat szervezetének részletesebb elemzé-

sén keresztül levonható azon következtetés, hogy egy olyan háttérszer-

vezetet kapott-e főképviselő, mely munkája során maximális segítséget 
képes nyújtani annak érdekében, hogy megvalósulhasson az EU egysé-

ges és egyben átlátható külső fellépése, koherens külpolitikája. Erre való 

tekintettel kívánom átvizsgálni e fejezetben magának a szervezetnek a 
felépítését, személyzetét, a bürokratikus struktúráját, illetve szervezeti 

egységeit, továbbá az EKSZ alá került delegációkat, közelebb kerülve a 

kiinduló kérdés megválaszolásához.  

II.1. Az EKSZ „sui- generis” jogállása 

A korábbi fejezetben látható volt a parlamenti képviselők egyértelmű 

aggálya a szervezet túlzott önállóságát, illetve a demokratikus kontroll 

hiányát illetően. Ezek ellenére mégis egyértelműen kimondja az alapító 
dokumentumként szolgáló tanácsi határozat, hogy az EKSZ az EU önál-

ló szerve, sem a Tanács főtitkárságához, sem a Bizottsághoz nem tarto-

zik. Egy olyan sui generis, önálló (azonban nem döntéshozó) szervről 
van szó, mely saját költségvetéssel rendelkezik. Az EKSZ ugyan kizáró-

                                                             
27 2010/427/EU tanácsi határozat. 
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lag a főképviselő irányítása alatt működik, segíti őt megbízatásainak 

teljesítésében, ugyanakkor az Európai Tanács elnökét, a Bizottság elnö-

két és a Bizottságot is segíti a külkapcsolatokkal összefüggő feladataik 
ellátásában. Azonban fontos kihangsúlyozni, hogy nem egy új uniós 

intézmény létrehozásáról van szó jelen esetben.  

II.2. „Szűkös keret” – Az EKSZ költségvetése 

Ahogy azt már korábban szemléltettem az EKSZ kialakulásához vezető 

út vizsgálata során, az elsődleges vitapontokat az intézmények közt 

főként az EKSZ költségvetése és politikai felelősségre vonhatóságának 
kérdései és a demokratikus kontroll problematikája jelentették. Így 

megkerülhetetlen az EKSZ költségvetésének megemlítése. Az EP kép-

viselők politikai szempontból előnyösnek azt az opciót támogatták 

mindvégig, hogy az EKSZ költségvetése az Európai Bizottságéba integ-
rálódjon. Ugyanis, amennyiben az EKSZ egy teljesen önálló büdzsével 

rendelkezne, az nehézségeket okozna a diplomáciai szolgálat közvetlen 

ellenőrizhetőségét és elszámoltathatóságát illetően.
28

 Ugyanakkor  

véleményem szerint  ez jelentős mértékben gátolta, illetve korlátozta 
volna az EKSZ-t tevékenységeinek megvalósításában, s ezzel együtt az 

eredményességét is. Végül az EKSZ a 2010. július 26.-i tanácsi határo-
zat értelmében

29
 saját költségvetéssel rendelkezik, mely valamelyest 

valóban csorbítja a szervezet fölötti kontrollt, mégis jelentős önállóságot 

és abból fakadó előnyöket biztosít az EKSZ számára működése és fel-

adatai ellátása során. 
A költségvetés körül kialakult vitás helyzetet nagyban nehezítette 

az akkori gazdasági helyzet. Ezt kitűnően reprezentálta a 2011. évi költ-

ségvetésről folyó tárgyalások vitás hangulata, mely tárgyalások az EP és 
a tagállamok közt 2010 novemberében meghiúsultak. Ez olyan feltétele-

zésre adott okot, miszerint a költségvetési konfliktus akár meg is hiúsít-

hatta volna az EKSZ felállítását. A tagállamok jelentős része – az élen 

                                                             
28 KOTICS LÁSZLÓ: Európai Külügyi Szolgálat: egyet előre, egyet hátra. 

http://kitekinto.hu/europa/2010/05/13/europai_kulugyi_szolgala t_egyet_elre_ 

egyet_hatra (2012.09.30.). 
29 Erre vonatkozó rendelkezéseket ld. bővebben: 2010/427/EU tanácsi határo-
zat, 8. cikk. 
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Nagy- Britanniával – elutasítottak minden, a befizetések növelésére 

irányuló kezdeményezést. Elsősorban a már rendelkezésre álló források 

átcsoportosításával kívánták megoldani az EKSZ finanszírozását, míg a 
Parlament úgynevezett „uniós adók‖ bevezetésének ötletével rukkolt 

elő, mely nem talált támogatottságra a nagy tagállamok körében. Azon-

ban végül 2010 decemberében ismételten sikerült kompromisszumra 
jutni; nem került sor az uniós adó bevezetésére. Ehelyett 2,9%-kal, s így 

126,5 milliárd euróra emelkedtek az EU kiadásai, s az elfogadott költ-

ségvetés 7,1 milliárd eurót irányzott elő a külpolitika – s így a diplomá-

ciai szolgálat – számára.
30

 
Az EKSZ költségvetését illetően a szervezetnek a költségvetési ha-

tékonyság és költségsemlegesség elvét kell szem előtt tartania.
31

 Az 

eredményesség szempontjából fontos tényező, hogy az EU éves költ-
ségvetéseinek csak egy kis szeletét teszi ki az uniós külpolitika. A ren-

delkezésre álló szűkös források ugyanis jelentős mértékben csökkenthe-

tik az EKSZ működésének eredményességét, illetve nagy odafigyelést 
igényel a meglévő források lehető legjobb mértékű csoportosítása. Ha az 

EU éves költségvetéseit átvizsgáljuk, arra az eredményre jutunk, hogy 

az EU éves összköltségvetésének alig néhány százalékát teszi ki az EU 

globális szerepvállalására fordított költségek,
32

 amelynek szintén csak 
töredékét jelenti a KKBP kiadásai, s ezzel együtt az EKSZ-re fordított 

költségek is. Például az EKSZ éves költségvetése 2011-ben 476 millió 

euró volt, mely az EU 2011. évi költségvetésének (141,9 milliárd euró) 
alig elenyésző hányadát tette ki, s a tagállamok nemtetszését eredmé-

                                                             
30 KISS J.: i.m. 5-6. o. 
31 2010/427/EU tanácsi határozat (15) bek. 
32 A globális szerepvállalás körébe tartoznak az előcsatlakozási támogatások, a 

európai szomszédságpolitika, a fejlesztési együttműködés, a humanitárius segít-

ségnyújtás, a demokrácia és emberi jogok körében végzett tevékenységek, a 

közös kül- és biztonságpolitika és a Stabilitási Eszköz. Ld: Az EU 2012. évi 

költségvetése számokban. http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publi catio 

ns/2012/budget_folder/print/186978_2011_4429_EU_BUDGET_2012_HU.pdf 

(2012.10.01.). Illetve: az EU 2011. évi költségvetése számokban. 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2011/budget_folder/budg
et_2011_hu.pdf (2012.10.01.). 
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nyezte az EKSZ „budget‖ 23,5 millió eurós (5%-os) növekedése 2012-

re.
33

 

II.3. Az EKSZ hatásköre, jellege 

Mielőtt rátérnék a szervezeti struktúra kibontására, illetve a személyzet-

tel kapcsolatos kérdéskör kifejtésére, fontosnak tartom, hogy az EKSZ 

kialakulásakor fennálló hatalmi háború milyen eredményekkel zárult 
végül. Az EKSZ-ről rendelkező tanácsi határozat egyértelműen kimond-

ja, hogy a szervezet az EU önálló szerve, a Tanács Főtitkárságától és a 

Bizottságtól is függetlenül működik, a feladatai ellátásához és a céljai 
eléréséhez szükséges jogképességgel rendelkezik. Kizárólagosan a fő-

képviselő irányítása alatt működő EKSZ az Európai Tanács elnökét, a 

Bizottság elnökét és a Bizottságot is segíti a külkapcsolatokkal össze-

függő feladataik ellátásában.
34

 Tehát sikerült megőriznie e szervezetnek 
azt a nagyfokú önállóságot, melyért Lady Ashton főképviselő kitartóan 

küzdött – annak ellenére, hogy maga is bizonyos engedményekre kény-

szerült. Sikerült mind a pénzügyi önállóságot kivívni, illetve a szerveze-
ti struktúrát illetően is sikerült végigvinni az EKSZ mindennapi műkö-

déséért felelős, a főképviselő helyetteseként funkcionáló főtitkári tiszt-

ség megvalósítását.
35

  

Az EP – úgy gondolom – kívül rekedt a „win-win‖ körből a de-
mokratikus kontroll minimális megvalósulása miatt, bár az EKSZ kiala-

kítási folyamatában neki is jelentős szerep jutott a költségvetési és sze-

mélyzeti kérdések megvitatásában, felülvizsgálatában. De az önálló 
költségvetés és a „sui generis‖ jelleg, illetve az egyszemélyi helyettes 

főtitkát felelősségi hatásköre egyértelműen a demokratikus kontroll és 

az elszámoltathatóság rovására írható. Mindenesetre jelzés értékűként 
érdemes elkönyvelni az EP egyre erősödő jellegét, mely e folyamatban 

elég nyilvánvalóan megmutatkozott. A főképviselő asszony 2012. szep-

temberi jelentésében kifejti véleményét az EKSZ és az EP viszonyáról. 

Úgy gondolja, hogy az EP tagjai döntő szerepet játszanak abban, hogy 

                                                             
33 European External Action Service, 2012.04.03. http://www.civitas 

.org.uk/eufacts/ FSEXR/EX8.htm, (2012.10.01.). 
34 2010/427/EU tanácsi határozat 1. cikk. 
35

 Ld: a vonatkozó részekben. 
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biztosítsák az EU KKBP-jának demokratikus és egyben hatékony mű-

ködését, illetve az együttműködésnek is nagy szerepet tulajdonít az egy-

re nagyobb kihívást jelentő gazdasági és politikai térben.
36

 Az EKSZ 
vezető tisztviselői, illetve a főképviselő a plenáris üléseken való rend-

szeres részvétellel aktívan támogatják a Parlament munkáját. Pozití-

vumnak számít az EKSZ és az EP közt zajló információáramlás, hisz az 
EKSZ haladéktalanul tájékoztatja az EP-t a nemzetközi megállapodá-

sokról, tárgyalások előrehaladásáról. A KKBP költségvetésére vonatko-

zóan pedig rendszer konzultáció zajlik az EKSZ és az EP közt. Továbbá 

szintén az együttműködés harmonikus jellegére utal, hogy az EKSZ-hez 
rendelt uniós küldöttségek igyekeztek kielégíteni az EP igényeit a har-

madik országokkal, illetve a nemzetközi intézményekkel fenntartott 

kapcsolatok szorosabbá tételével és hivatalos látogatások számának 
növelésével.

37
 Továbbá az EKSZ létrehozásában szintén szerepet játszó 

Európai Unió Tanácsa elsősorban a szervezeti egységek átcsoportosítá-

sa, a keze alatt kinevelt szakbürokrácia, illetve a Külügyi Tanács vonat-
kozásában bekövetkezett változások miatt érintett, melyről a tanulmány 

későbbi részében lesz szó.
38

 

II.4. Az EKSZ és a Bizottság  

II.4.1. Munkamegosztás  

Tekintettel arra, hogy az EU külpolitikájával kapcsolatos tevékenységi 

körök és cselekvési területek megoszlanak az EKSZ és az Bizottság 

között, számba kell venni az esetleges hatásköri ütközéseket még annak 
ellenére is, hogy a tanácsi határozat igyekezett a lehető legszélesebb 

körben szabályozni az együttműködés területeit az kompetenciaütközé-

sek és átfedések kiküszöbölése érdekében. Például  a tanácsi határoza-

tot vonalvezetőként használva  az EU külső fellépésre vonatkozó (se-

                                                             
36 SPEECH/A 402/12 High Representative Catherine Ashton in the European 

Parliament on the Brok Report on the Annual Report on CFSP, 2012.09.11. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/esdp/1323

67.pdf (2012.09.30.) 1. o. 
37 PROC HR (2011) 018 A főképviselő jelentése az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak és a Bizottságnak, (2012.12. 22.) 5-6. o. 
38

 A személyzetről szóló fejezetet ld. alább, a vonatkozó résznél. 
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gítségnyújtási) eszközök
39

 programozási folyamatában jól követhető a 

Bizottság és az EKSZ „összedolgozása‖. A külkapcsolati eszközök 

többéves programozási folyamatában az első három fázisában (stratégiai 
lépésében) érintett az EKSZ: felel a cikluson belüli stratégiai (többéves) 

lépésekről szóló bizottsági határozatok előkészítéséért, míg a fennmara-

dó két fázis (a bizottsági határozatok meghozatala) a Bizottság feladat-
körébe tartozik.

40
 E programozási ciklus során a kompetenciaütközések 

és átfedések elkerülése érdekében érthető az állandó konzultáció, egyez-

tetés iránti igény. Nemcsak az EKSZ, hanem a főképviselő is együttmű-

ködik a Bizottság megfelelő tagjaival. E programozási folyamatban 
nagy felelősség hárul a HR-re: neki kell gondoskodnia az EU külső 

fellépésének átfogó politikai koordinációjáról, illetve őt terheli a költ-

ségvetési, pénzügyi felügyelet. Annak ellenére, hogy a pénzügyi végre-
hajtásáért a Bizottság felel, a tanácsi határozat értelmében a KKBP költ-

ségvetésére támaszkodó intézkedések a HR (mint bizottsági alelnök) 

felügyelete alatt kerül megvalósulásra. Ennek megfelelően pedig a 
pénzügyi végrehajtásért felelős bizottsági szervezeti egységet össze kell 

vonni az EKSZ-szel
41

  tovább erősítve a szervezetet. 
A működés beindulásának kezdetekor nagyon sok kritika került 

előtérbe arra vonatkozóan, hogy a LSZ-szel átláthatatlanabbá vált az 

eddig bizottsági főigazgatóságok kezében működő külügyi tevékenysé-
gek köre.

42
 Azonban helytelen lenne a kezdeti vészjósló hangokra ala-

pozni, melyek – tekintettel a „fogzási fájdalmakra‖ – valószínű, hogy 

csak az ördögöt festik/festenék a falra. A programozási területen történő 

együttműködés egészen jó szemléltető példa, hogy a megfelelő koordi-
nációval és konzultációval képes kiiktatni az EKSZ az esetleges hatás-

körátfedésekből adódó anomáliákat.  

                                                             
39 2010/427/EU tanácsi határozat 9. cikk és 1. cikk (3)bek. 
40 Ld. részletesebben: GAVAS, MIKAELA - KOEB, ELEONORA: Setting up the 

European External Action Service: building a comprehensive approach, 2010. 

http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinionfiles 

/5854.pdf (2012.10.02.) 2-3. o. 
41 2010/427/EU tanácsi határozat, 9. cikk (6) bek. 
42 BURKE, EDWARD: Europe’s External Action Service: Ten steps towarsd a 

credible EU foreign policy, in Centre for European Reform. Policy Brief, http:// 

www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2012/pb _eea 
s_4july12-5377.pdf (2012.10.01.). 
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II.4.2. Az Európai Unió küldöttségei 

A Bizottság és az EKSZ kapcsolata az EU küldöttségeinek (állandó 

külképviseleteinek) vonatkozásában is szorosra fűződik, hisz a tanácsi 
határozat értelmében mind a Bizottságtól, mind az EKSZ-től, illetve 

mind a HR-től is egyaránt kapnak utasításokat. Mivel szintén egy olyan 

terepet jelentenek a küldöttségek, ahol előfordulhatnak egymást átfedő 
kompetenciák, érdemes ezeket megvizsgálni.  

Feltétlenül le kell szögezni, hogy az EKSZ nem váltja fel a klasszi-

kus nemzeti kétoldalú külképviseleteket. Az EU külképviseletét ellátó 

küldöttségek (a delegációk,
43

 melyek korábban a Bizottság alá tartoztak) 
kvázi nagykövetségekként működnek, vagyis a harmadik országokban 

és a nemzetközi szervezetekben látják el az uniós képviseletet.
44

 Mind-

össze költségvetés és konzuli képviselet terén tehermentesítik a tagálla-
mokat. amely viszont a tagállami és európai külképviselet közti pozitív 

tartalmú együttműködésre utal. Az, hogy jelenleg a tagállamok széles 

körű szuverenitásukat megőrzik a külképviselet, illetve külpolitika terü-
letén, nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a jövőben a nemzeti külkép-

viselet kompetenciái ezen új, funkcionálisan „autonóm‖ szervezet kezé-

ben összpontosuljanak. Ez akár előnyös is lehet elsősorban azon kis 

államok számára, melyek költségvetési okok matt nem létesítenek kép-
viseletet bizonyos országokban. Azonban a szuverenitásukhoz erősen 

ragaszkodó nagyobb államok, (mint például britek, finnek, svédek) ese-

tében elképzelhetetlennek tűnik saját külképviseletük, vagy akár saját 
külpolitikájuk feladása.

45
 

A delegációk a Tanács Főtitkársága, a Bizottság, és a tagállamok 

diplomáciai szolgálatából kirendelt tisztviselőkből állnak, akik a delegá-

cióvezetőknek vannak alárendelve. A delegációvezetők felelősek a de-

                                                             
43 External Service - Delegations’ Websites. http://eeas.europa.eu/deleg 

ations/web_en. htm (2012.04.08.). 
44 THE EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE: A step change in external poli-

cy for the Union: Delivering on the promise of the Lisbon Treaty. 

http://www.europolitics. info/pdf/gratuit_en/267601-en.pdf, (2012.03.14.) 4-6. 

o. 
45

 RANDOUX, FABRICE: Le service diplomatique de l'UE. Les contours du servi-

ce d’action extérieure se précisent, http://www.europolitique.info/les-conto urs-
du-service-d-action-exterieure-se-precisent-art251826-71.html, (2012.04.12.). 
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legációk koordinálásért, működéséért, illetve a delegációk munkaterüle-

teinek ellenőrzéséért. Továbbá felelősek a HR, az Európai Tanács elnö-

kei és a bizottsági tagok által meghatározott instrukciók végrehajtásá-
ért,

46
 mely szintén az uniós intézmények közti „lavírozást‖ jelenti, elle-

hetetlenítve bármelyik intézmény nagyobb befolyásának kialakítási 

lehetőségeit az EKSZ felett. 

III. SZERVEZETI STRUKTÚRA 

A fent említett, harmadik országokban és nemzetközi szervezetekben 

képviseletet ellátó delegációk mellett a brüsszeli központi adminisztrá-

ció is az EKSZ másik fő komponense. Tekintettel az EU intézményi 
struktúrájának eddig nem létező, új dimenziójára, érdemes kitérni az 

EKSZ architektúrájára, hisz az ördög a részletekben rejlik.  

III.1. A „legénység” – Az EKSZ személyzete 

Feltételezhető, hogy a kvázi külügyminiszterként megjelenő HR köré 

képülő külügyi apparátus – kvázi külügyminisztérium – az EU bürokra-

tikus rendszerét fokozza. Eddig nem létező, teljesen új szervezeti struk-
túra stabilitásának kialakításához, megszilárdításához egy megfelelően 

szabályozott, hatékony és nem utolsósorban átlátható belső rendszerre 

van szükség, jól képzett, szakmai tapasztalatokkal rendelkező, lojális 

munkaerővel. Az EKSZ személyzetének kétharmada a Bizottság bizo-
nyos igazgatóságainak és a tanácsi titkárság alkalmazottaiból verbuvá-

lódik, míg a maradék egyharmadot a tagállamoktól kirendelt tisztségvi-

selők, diplomaták teszik ki. A tanácsi határozat külön bekezdésben 
hangsúlyozza, hogy az EKSZ tisztviselőinek az EU érdekeit szem előtt 

tartva kell feladataikat ellátniuk, illetve ezen érdekeknek megfelelő ma-

                                                             
46

 THE EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE: i. m. 4. o. 
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gatartást kell tanúsítaniuk.
 47

 A személyzettel kapcsolatos áthelyezések 

beütemezését a tanácsi határozat 2011. január 1-jére irányozta elő.
48

 

Az EKSZ kialakulásához vezető úton az EKSZ személyügyeit is 
vitás hangulat övezte. Ez teljesen érthető, hisz nehezen elképzelhető, 

hogy három különböző szervezettől érkező, különböző feladatköröket 

ellátó tisztviselők milyen kompetenciák alapján kerülnek áthelyezésre 
az EKSZ szervezetébe. Ugyanis nehezményezték, hogy a tagállami mi-

nisztériumok tisztviselői anélkül kerülnének az EKSZ-be, hogy átmen-

tek volna azon a rostán, melyen egykor nekik kellett az adott pozícióik 

betöltéséhez.
 
Továbbá több tagállam is a megfelelő tagállami reprezen-

táció miatt fejezte ki aggályait.
49

 Ezen túlmenően az utóbb csatlakozott 

tagállamok többnyire attól tartottak, hogy a régebbi, nagyobb befolyás-

sal rendelkező hatalmak nagyobb számmal képviseltethetik magukat az 
új európai diplomáciai szervezetben.

50
 A nemzetiségi és nemek arányos-

ságára vonatkozó előírások is bizonyos fenntartásokat eredményeztek a 

személyi állomány feltöltését illetően. E tekintetben viszont ismételten 
leszögezhető, hogy a kompromisszumra való törekvés nem maradt 

eredmény nélküli. Az EP jelentős szerephez jutott a személyügyi kérdé-

sek eldöntésében  például rájuk hárult az EU nagykövetek meghallga-
tása. 

Azonban az EKSZ személyzetének kiválasztására vonatkozó eljá-
rások meghatározása, illetve a mobilitási kérdések kidolgozása egyaránt 

a főképviselő feladata, ezáltal is tovább növelve a terhet a vállán. A 

tanácsi határozat az EKSZ-ben tevékenykedő tisztviselők kiválasztásá-

nál a szakmai szempontok mellett a földrajzi és a nemi egyensúly alap-
elvének érvényesülését helyezi előtérbe.

51
 A szervezet felállításakor öt-

                                                             
47A vezető tisztséget betöltők kiválasztásáról részletesebben ld: Indul az Euró-

pai Külügyi Szolgálat, 2011. http://m.eu2011.hu/hu/hir/indul-az-europai-

kulugyi-szolga lat (2012.04.02.). 
48 2010/427/EU tanácsi határozat, 7. cikk (1) bek. és (4) bek. 
49

 TRAYNER, IAN: Germany and France dispute Lady Ashton's 'excessive' EU 

powers, 2011.02.28. http://www.guardian.co.uk/world/2010/feb/28/germany-

france-dispute-as hton-european-powers (2012.10.05.). 
50 The EU’ s new diplomatic service, 2010.03.09. 

http://www.euractiv.com/futureeu/ eus-new-diplomatic-service-linksdossier-

309484, (2012.09.28.). 
51

 2010/427/EU tanácsi határozat, 6. cikk (6) bek. 



Két év távlatából: Az Európai Külügyi Szolgálat 

86 

hatezer fő körül határozták meg a külügyi szolgálat személyzeti számát, 

azonban ez a szám akkor becslések alapján el is érheti akár a hétezret. 

Ha belegondolunk, akkor ez nem feltétlenül jelent egy túlméretezett 
bürokratikus apparátust, hisz akár a nagyobb állam külügyminisztériuma 

is ezres nagyságrendű állománnyal rendelkezik. Például Németország 

külügyminisztériumának személyi állománya 13 600
52

 főt ölel fel.  
Előfordulhatnak bizonyos esetek, mikor olyan szaktudásra van 

szükség, mellyel az EKSZ szűkösen vagy nem rendelkezik. Ekkor úgy-

nevezett kirendelt nemzeti szakértőket igényelhetek a tagállamoktól. 

Ezen szakértőkre vonatkozó részletes szabályok rendelkeznek pontos 
feladataikról, kirendelésük idejéről, helyéről, jogaikról és kötelezettsé-

geikről egyaránt.
53

 

Véleményem szerint bizonyos szempontból az EKSZ profitálhat a 
három uniós intézménytől érkező szakemberek és tisztviselők tekinteté-

ben, hisz feltételezhetően a megfelelő minőségű szakmai tapasztalattal 

rendelkeznek, melyek megfelelő integrálása akár megsokszorozhatja a 
hatékony munkavégzést. Kétség kívül fennáll annak veszélye, hogy a 

különböző tagállamokból érkező diplomaták nehezen függetlenítik ma-

gukat a nemzeti érdekektől, de hosszabb távon akár a közösségi tudat 

kialakításának és erősítésének fészke lehetne az EKSZ. 
Ami a személyzeti erőforrásokat illeti, többen is egy olyan lehető-

séget vélnek felfedezni, hogy az EU külkapcsolatainak vonatkozásában 

karriert építő fiatalabb generáció a nemzeti, s egyben uniós szintű dip-
lomáciai ismeretek birtokában képesek lesznek megérteni a tagállamok 

és az EU globális szintű fellépéseinek gyakorlati relevanciáit, melyet 

később egy összeurópai szintű, valódi európai diplomáciai kultúra meg-

teremtésének szolgálatába állíthatnak,
54

 s ez akár egy európai identitás 
alapkövének lefektetését is jelenthetné. 

                                                             
52 BROK, ELMAR: Prejudices, Challenges and Potential: an Impartial Analysis 

of the European External Action Service, 2011.03.21. http://www.robert-

schuman.eu/ doc/ questions_europe/qe-199-en.pdf (2012.10.04.) 5. o. 
53 2012/C 12/04 Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének hatá-

rozata (2011. március 23.) az Európai Külügyi Szolgálathoz kirendelt nemzeti 

szakértőkre vonatkozó szabályok megállapításáról. 
54

 GRAHAM, AVERY: The EU’s External Action Service: new actor on the scene, 

2011. http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1223_the_european_external 
_action_service_-_new_actor_on_the_scene.pdf (2012.04.02.) 2. o. 
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III.2. A kormányrúdnál
55

 

III.2.1. Az EKSZ vezetőtestülete 

A többezres létszámú szervezet hatékony működése csak abban az eset-
ben valósítható meg hiánytalanul, ha a megfelelő módon tagolt és szer-

vezett a belső struktúra. A vezető pozíciók betöltése is fontos személy-

ügyi kérdésként könyvelhető el. A brüsszeli székhelyű EKSZ a HR el-
nöklése alatt látja el feladatait. Az, hogy a HR maga választhatta meg 

„csapatát‖, minden bizonnyal sokkal gyorsabban lehetővé teszi a még 

alig beolajozott struktúra hatékony működését – ezáltal is hozzájárulva a 

koherens külső fellépés megvalósításához. 
A HR egy ügyvezető főtitkár, a korábbi francia washingtoni nagy-

követ Pierre Vilmon (Chief Operating) kinevezésével osztozik a rá ne-

hezedő felelősségen a külkapcsolatok tekintetében, akit munkájában két 

főtitkárhelyettes segít. Ők nevezetesen a német Helga Maria Schmid, a 

politikai ügyekért felelős főtitkárhelyettes (Deputy Secretary General 

for Political Affairs) és a lengyel Maciej Popowski, intézményközi 
ügyekért felelős főtitkárhelyettes (Deputy Secretary General for Inter-

institutional Affairs). E triumvirátust bővíti az elsősorban költségvetési 

és személyügyi adminisztráció kérdésében illetékes ír David O'Sullivan, 

operatív igazgató, aki Romano Prodi egykori bizottsági elnök kabinet-
jének vezetője. Ők négyen képezik az EKSZ élén álló, mindennapi mű-

ködésért fellelős vezetőtestületet (Members of the EEAS Corporate 

Board). A vezetőtestület tagjain kívül még további felsőpozíciók kerül-
tek kiosztásra. Mivel az EU élen jár válságkezelésben, így jelentős pozí-

ciónak könyvelhető el a válságkezelésért felelős ügyvezető igazgatói 

poszt (Managing Director for Crisis Response), melyet Dr Agostino 

Miozzo tölt be. 

III.2.2. Az EKSZ-hez kerülő szervezeti egységek 

Az Unió más intézményeitől EKSZ-hez kerülő szervezeti egységek 

élére is megtörténtek a kinevezések. Például a Tanács Főtitkárságától az 
EKSZ-hez kerültek olyan biztonság és védelempolitikai szervezeti egy-

ségek, mint a Válságkezelési és Tervezési Igazgatóság (Crisis Manage-
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ment and Planning Department), akinek élére Walter Stevens került; A 

Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálat (Civilian Planning and 

Conduct Capability  CPCC), melynek igazgatója Hansjoerg Haber. Az 
Európai Unió Katonai Törzse (EU Military Staff) szintén átkerült az 
EKSZ fennhatósága alá Ton Van Osch altábornagy vezetésében. To-

vábbá Ilkka Salmi igazgatásában az Európai Unió Helyzetelemző Köz-

pontja (EU Intelligence Analysis Centre  EU INTCEN) is az EKSZ 
közvetlen irányítása alá került.

56
 

Az EU külpolitikájának tekintetében mindenképp előrelépésként 
kell értékelni, hogy az eddigi, különböző intézmények hatáskörében 

lévő, külkapcsolati tevékenységekkel összefüggő eszközök szétszórtan, 

ide-oda csapódtak az EU intézményközi terében. Így az EKSZ alá ren-

delt, külpolitikai területekhez tartozó tevékenységek vélhetően sokkal 
koherensebb struktúra keretében kerülnek megvalósulásra. Vélhetően 

megelőzhető a különböző kompetenciaütközések és hatáskörátfedések 

az adott területeken.  

III.2.3. Szervezetrendszer 

Az EKSZ nagyon „kifinomult‖,
57

 többszintű egységekre tagolt, ugyan-

akkor eléggé komplex szervezetrendszerrel rendelkezik. Ennek alappil-

lérét az egész világra kiterjedő földrajzi referatúrák, multilaterális és 
tematikus referatúrák szerint tagolt hat osztály adja, s minden egyes 

osztály élén az ügyvezető igazgatók (Managing Directors) állnak. Ez a 

hat osztály a válságkezelésért felelős, Ázsiáért felelős, Afrikáért felelős, 
Oroszországért, a keleti szomszédságért és a Nyugat-Balkánért felelős, a 

közel-keleti és déli szomszédságpolitikáért felelős, Amerikáért felelős, 

illetve a világszintű és többoldalú ügyekért felelős osztály. 
A brüsszeli központi adminisztrációt jelentő főigazgatóságok ma-

gába foglalnak több száz tisztviselőt foglalkoztató egyéb részlegeket is, 

mint például biztonsági-, stratégiai-politikai tervezési osztályt, jogi osz-
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tályt, tájékoztatással és közdiplomáciával, audittal és személyi adatvéde-

lemmel foglalkozó részlegek. Tehát látható, hogy olyan területekre ter-

jed ki ezen részlegek hatásköre, mint például a személyzet, költségvetés, 
globális ügyek, csatlakozási politika, szomszéd- vagy fejlődő államok-

kal fennálló kapcsolatok területén való adminisztratív, koordináló felad-

tok ellátása.
58

 
Annak ellenére, hogy az EKSZ az EU adminisztrációs és bürokra-

tikus rendszerét fokozza, valójában esélyt ad az EU számára, hogy jobb 

feltételekkel valósíthassa meg célkitűzéseit, illetve egy sikeres és ered-

ményesebb külpolitikát folytathasson. Az EU eddigi intézményi struktú-
rájának egy új dimenzióját jelentő, funkcionálisan autonóm szervezet 

egy koherensebb, látványosabb és hatékonyabb lehetőséget biztosít az 

EU külkapcsolatainak lebonyolítására.  

IV. „A FŐKÉPVISELŐ SZEMÜVEGÉN KERESZTÜL”
59

  AZ EKSZ ÉR-

TÉKELÉSE TEVÉKENYSÉGEINEK TÜKRÉBEN  

Az EKSZ megítélése azon szempontból, hogy felállításának és működé-
sének köszönhetően az EU valóban koherensebb külpolitikát képes-e 

megvalósítani a hatékonyabb és hitelesebb globális szintű fellépés érde-

kében, a HR által készített jelentéseknek köszönhetően nagyon jól érté-
kelhető. E ponton akár egy nagyobb kihívást jelentő, aktuális világpoli-

tikai eseményben való EU részvételt is elemezhetnénk esettanulmány-

ként, de hiba lenne csak egy példa alapján következtetéseket levonni az 

EU külső fellépésére vonatkozóan, s ezáltal értékelni az EKSZ működé-
sét vagy épp megkérdőjelezni egzisztenciájának értelmét. E megfonto-
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59 Az EKSZ megalakulásáról és működéséről szóló tanácsi határozat 13. cikke 
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szempontjából leglényegesebb elemek kerülnek bemutatásra. Ld: PROC HR 

(2011) 018 A főképviselő jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
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lásból kiindulva, úgy gondolom, sokkal átfogóbb képet nyújt a főképvi-

selő jelentése a téma vizsgálata során.  

Az EKSZ kialakulásának átmeneti kihívásai mellett meg kellett 
birkóznia az akkori gazdasági és világpolitikai helyzet kihívásaival is, 

mely nagyban befolyásolta az EKSZ kezdeti működésének eredményes-

ségét. Elsősorban a gazdasági világválság kedvezőtlen hatásait kellett 
kiküszöbölnie, mely kihatott az EKSZ költségvetésével kapcsolatos 

viták alakulására, illetve a szervezet nagyobb összpontosításra kénysze-

rült a rendelkezésre álló pénzügyi források eredményesebb és hatéko-

nyabb felhasználását illetően.  
Másodsorban a 2011-ben kitört „arab-tavasz” néven elhíresült 

esemény az EKSZ számára már egyből a mély vízbe való fejesugrást 

jelentette. Ennek ellenére fennállásának első évében már számos kulcs-
fontosságú terülten több esemény pozitív kimeneteléhez járult hozzá az 

EKSZ. Például a tunéziai és líbiai válságra történő gyors fellépés koor-

dinálása érdekében az EKSZ a Bizottság együttműködésével válságplat-
formokat hozott létre; átfogó uniós stratégiák kidolgozására került sor;

60
 

az EKSZ felelősségteljes szerepet vállalt a nemzetközi koordinációs 

erőfeszítésekben, aktívan részt vett a felgyorsult békefolyamatokban; új 

uniós küldöttségek nyíltak Tripoliban, Líbiában.  
A főképviselő irányítási munkálataiban az EKSZ segítséget nyúj-

tott az iráni nukleáris kérdés diplomáciai megoldására irányuló nemzet-

közi erőfeszítések során. Továbbá az Afrika szarván különböző missziós 
tevékenységek ellátásában vállal nagy szerepet még jelenleg is. 

Az elmúlt néhány hónapban az EKSZ pedig jelentős eredményeket ért a 

Balkánon, ugyanis megakadályozta, hogy Bosznia-Hercegovina újabb 

intézményi és politikai káoszba keveredjen.  
Az EKSZ tevékenységi körében szintén egy pozitívum, hogy jelen-

tősen bővült az EKSZ válságkezelési kapacitása. Üdvözülendő az 

EKSZ közös biztonság- és védelempolitikai műveleteket irányításában 
betöltött szerepe és a különböző segítségnyújtási tevékenységek össze-

hangolásáért vállalt felelőssége, különös tekintettel arra, hogy az EU 

szerepvállalása a válságmegelőzés és válságkezelés szempontjából na-
gyon jelentős nemzetközi vonatkozásban. A főképviselő vagy ügyvezető 

főtitkár vezetése alatt álló válságkezelési tanács létrehozására került sor 
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az EKSZ szervezetén belül, melynek legfőbb feladata valamennyi vál-

ság-megelőzési, -felkészültségi és -reagálási kapacitáshoz kapcsolódó 

intézkedések összehangolása, válságplatformok létrehozása válságok 
esetén. Az EKSZ helyzetelemző központot is létrehozott információk 

gyors transzferálása érdekében. Továbbá azon munkálkodik, hogy olyan 

válságrégiókban, mint Afganisztán vagy Szíria, megszilárdítsa az EU 
szerepvállasát.  

A fenti tevékenységek alapján látható, hogy bár magának az EKSZ-

nek nem jutott sok mozgástér (kezdeményezési lehetőség) a külpolitika 

alakítását illetően, vitathatatlan, hogy mennyire szerteágazó az EKSZ 
működésének platformja. Nem csak a szerteágazó jelleg kell, hogy 

eszünkbe jusson az EKSZ működését tekintve, hanem észre kell ven-

nünk ennek eredményességét is. A külpolitikai tevékenységek egy szol-
gálathoz történő „összpontosítása‖ sokkal nagyobb lehetőséget biztosít 

az összehangolt, jól koordinált működésre mind az EKSZ-en belül, 

mind az adott események során érintett más uniós intézményekkel való 
együttműködés során. Tehát látható, hogy az EKSZ az EU stratégiai 

partnerinek irányába sokkal hatékonyabb – és egyben hitelesebb – uniós 

külpolitikát alakít ki, s ennek eredményeként magasabb szintű találko-

zókra és sokkal eredményesebb érdemi csúcsértekezletekre kerülhet sor, 
illetve sokkal aktívabbá válhat az együttműködés bizonyos közös érdekű 

területeken. Ennek megvalósulása pedig már egyértelműen a hatékony 

globális szintű fellépés irányába mutat.  
Érdemes kitérni arra, hogy az EU tagállamainak külügyminiszterei 

hogyan értékelik az EKSZ szerepét az EU nemzetközi szerepvállalá-

sának vonatkozásában. A kép vegyes. A brüsszeli orosz nagykövet, 

Vladimir Chizhow nincs elragadtatva a szervezetet illetően. Ezzel 
szemben néhány harmadik országot képviselő tisztviselő megkönnyeb-

bült a diplomáciai szolgálat létrehozása óta. Például Izrael már tudja, 

kihez forduljon. „Egyértelműen könnyebb számunkra az uniós intézmé-
nyekkel való kommunikáció olyan értelemben, hogy nem három külön-

böző szervvel kell egyeztetnünk, amelyek a külpolitikával foglalkoznak, 

vagyis az úgynevezett trojkával. Most egy cím van és ez leegyszerűsítette 
az EU-val való kapcsolat kezelését.” – nyilatkozta Yoel Mester, az EU 

iraki misszióvezetője. Akadt ezzel ellenkező álláspont is:„Az, hogy me-

lyik számot kell hívni, ha Európával akar beszélni, függ a témától. Ha 

belpolitikáról van szó, a Bizottságot kell keresni. Ha külpolitikáról van 
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szó, Ashton asszonyt és osztályát, azzal a nehezítéssel, hogy egyes erős 

tagállamok nem akarták csökkenteni diplomáciai hatásukat.” hangzott 
Charles de Marcilly véleménye. A legnagyobb problémát Othmar Karas, 

EP- képviselő vetette fel, miszerint: „Politikailag széttöredezettek va-
gyunk, és nincs politikai akarat az államfők, kormányfők és tagállamok 

között arra, hogy az Európai Unióból egy Európai Egyesült Államokat 

hozzunk létre.” Tényként leszögezhetjük, hogy elég vegyes kép alakult 

ki az EKSZ megítélését illetően még a felállítása óta eltelt közel 2 év 
után is.

61
 

A kutatómunka alapján elmondható, hogy a nagyszámú bürokratát, 

szakembert foglalkoztató, HR köré épült/épülő EKSZ kifinomult, ám 
viszonylag komplex szervezeti struktúrával rendelkezik – különös tekin-

tettel az EU más intézményeitől átvett szervezeti egységekre –, a hata-

lom viszonylag egy kevés főből álló csoport kezében összpontosul, a 

rendelkezésre álló pénzügyi források pedig szűkösek. Ellenben mégis 
úgy vélem, az EKSZ fennállása óta eltelt két évben sikerült olyan ered-

ményeket elérni, melyek sokkal nehezebben valósulhattak volna meg a 

szervezet létrejötte nélkül – s itt elegendő, ha csak e fejezetben kiemelt 
EKSZ tevékenységeire gondolunk. Ez egyértelműen közelebb viszi az 

EU-t a hatékonyabb külpolitikai tevékenységek ellátásához és erős ala-

pot szolgáltat a hatékony globális szereplőként történő fellépés lehető-
ségére.  

Azonban úgy gondolom, hogy csupán reformok, új szervezetek, in-

tézmények létrehozása önmagukban nem biztosítanak egységesebb, s 

eredményesebb külpolitikát, illetve nem eredményezik az EU hitelesebb 
megjelenését a nemzetközi porondon. Ez csak a tagállamok összetartá-

sával és kompromisszumkészsége esetén valósulhat meg. Catherine 

Ashton főképviselő asszony 2012 szeptemberében az EP-ben amellett 
szólalt fel, hogy az egyre nagyobb kihívást jelentő gazdasági helyzetben 

az EU tagállamainak együttműködésére van szükség. Bizonyos problé-

mákkal sokkal erőteljesebben és eredményesebben lehet farkasszemet 
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nézni, ha az szoros együttműködés keretében történik.
62

 Így lehetőség 

nyílik a LSZ által megteremtett új külpolitikai keret adta lehetőségek 

gyümölcsöző kihasználására. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

A fentebb olvasható fejezetek alapján látható, hogy viszonylag rövid idő 

alatt egy olyan diplomáciai szolgálatot kellett létrehozni, illetve műkö-
dőképessé tenni, mely a HR számára nyújtandó segítség által hozzájárul 

az EU külső fellépésének hatásosabbá, következetesebbé és hangsúlyo-

sabbá válásához. Az EKSZ vonatkozásában felmerülő anomáliák ellené-

re úgy gondolom, hogy stabil intézményi és adminisztratív alapot szol-
gáltat a koherensebb uniós külpolitika megvalósulásához. Azonban – 

tekintettel az EKSZ kialakulásakor felmerülő saját belső kihívásaira, 

illetve a gazdasági és politikai kihívásokra – túl korai lenne az alig két 
éve felállított EKSZ-t „fekete- fehér”/„igen-nem” alapon megítélni. 

Erre való tekintettel, a kutatómunka eredményeit alapul véve, sokkal 

fontosabbnak tartom megvizsgálni, hogy milyen javaslatok állíthatók a 
szervezet még hatékonyabb működésének szolgálatába.  

A hatékonyság érdekében elsősorban egyértelmű, konkrét stratégi-

ák kidolgozására van szükség, szem előtt tartva az EU érdekeit. Fontos, 

hogy a saját fő funkcióira fókuszáljon. Egyes feltételezések szerint, 
hosszabb távon az EKSZ missziók jelenthetik legitimitásának kulcsele-

meit – ironikusan: a válságok.
63

  

Mivel az EU küldöttségei biztosítják külső fellépésének elsődleges 
jellegét, így jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni az EU küldöttségei-

nek munkájára. Ez az emberi és pénzügyi erőforrások küldöttségekre 

történő folyamatos átcsoportosításával érhető el. Tekintettel az EU-ban 

zajló gazdasági helyzetre/problémákra, költséghatékonyság szempontjá-
ból előnyös lenne az EU és tagállamok küldöttségei közti szorososabb 

                                                             
62 SPEECH/ A 402/12 High Representative Catherine Ashton in the European 

Parliament on the Brok Report on the Annual Report on CFSP, 2012.09.11. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/esdp/1323

67.pdf (2012.09.30.) 1. o. 
63

 O’ SULLIVAN: i. m. 8. o. 



Két év távlatából: Az Európai Külügyi Szolgálat 

94 

kapcsolat vagy hatékonyabb munkamegosztás létrejötte. Azonban nem 

helyes alapvetően a krízisekben, illetve a gazdasági válságban látni az 

EKSZ hatékonyabb, s egyben jövőbeni működésének alapjait. A legcél-
ravezetőbb opció, ha a KKBP azon területeire kerül hangsúly, ahol az 

EU a leghatékonyabb fellépést tudja biztosítani a globális összefogást 

igénylő kérdésekben, s ebben pedig kétség kívül központi szerepet töl-
tene be az EKSZ.

64
  

A Bizottság és az EKSZ közti kapcsolatok fejlesztése sem elhanya-

golandó. E szempontból üdvözülendő lenne egy főképviselői helyettes 

kinevezése, aki a Bizottság és az EKSZ közti kapcsolatokért felelne, 
különösen a külső tevékenységek összhangjáért lenne felelős.

65
 A haté-

konyság szempontjából előnyös lenne, ha az EU vezetők körében jelen-

tős politikai súllyal rendelkező személy töltené be e pozíciót.  
Tekintettel az EKSZ személyzetének „vegyes‖ összetételére, hosz-

szútávon jövedelmező megoldás lenne az EKSZ diplomaták magas szin-

tű, közös képzésben való részesítése. Ezzel kapcsolatban folyamatos 
konzultáció lenne kívánatos a tagállamokkal és a különböző felsőokta-

tásban illetékes képzési szolgáltatókkal.  

A hatékonyság szempontjából fontolóra kellene venni egy korábbi 

miniszterekből, diplomatákból és szakértőkből álló EKSZ kuratórium  

azaz tanácsadó testület  létrehozását, mely iránymutatások készítésé-
vel, monitoring tevékenységgel és értékelések készítésével járulna a 

szervezet eredményesebb működéséhez.
66

  
Az EKSZ hatékonyabb működését szolgáló fenti javaslatok sora 

tovább folytatható olyan prioritásokkal, mint például a beszámolók, 

jelentések számának növelése, vagy az EKSZ diplomaták bevonása a 
kereskedelmi tárgyalások folyamatába. A javaslatokból való kifogyha-

tatlanság egyértelműen azt engedi feltételezni, hogy az EU diplomáciai 

szolgálat még nem száz százalékon teljesít. A megfelelő fejlettségi szint 

eléréséhez még hosszú utat kell megjárnia e szervezetnek. Azonban a 

                                                             
64 O’ SULLIVAN: i. m. 9. o. 
65 BURKE, EDWARD: Europe’s External Action Service: Ten steps towards a 

credible EU foreign policy, 2012.07.04. http://www.cer.org.uk/sit 

es/default/files/publications/ attachments/pdf/2012/pb _eeas_4july12-5377.pdf 

(2012.09.30.) 6. o. 
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kutatómunka eredményeként azt leszögezhetjük, hogy az EKSZ alig 

kétévnyi tevékenységével hatékony segítséget nyújtott Ashton főképvi-

selő asszony munkájának maradéktalan ellátásában, ezáltal is hozzájá-
rulva az EU egységesebb és hatékonyabb külső fellépéséhez a nemzet-

közi porondon.  

S hogy milyen EKSZ szcenáriók kerülhetnek szóba a távoli jövőre 
vonatkozóan? Nehéz ezekben a napokban az EU jövőjére vonatkozóan 

bármiféle kijelentéseket tenni, azonban előtérbe helyezve az EU jövőjé-

re vonatkozó optimista számításokat, elképzelhetőnek tartom, hogy 

hosszabb távon az EKSZ sokkal hatékonyabb működés irányába halad. 
Azonban nem kell attól „tartani‖, hogy a tagállami diplomáciai szolgála-

tok a feledés homályába merülnének, hisz a külpolitika továbbra is az a 

terület marad, ahol a tagállamok őrzik szuverenitásukat.  
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Hegedűs Laura 

A termékmegjelenítés, avagy a product placement sza-

bályozásának egyes kérdései az Európai Unióban és 

Magyarországon 

„Ha észreveszed, az rossz. Ha viszont nem ve-
szed észre, akkor nem ér semmit.”

1
 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Az utóbbi évtizedekben a média és a tömegkommunikáció jelentősége 
óhatatlanul megnőtt és az emberi élet egyik szerves, központi részévé 

nőtte ki magát. Maga a szó a latin medium többes száma, mely egyaránt 

jelenti a tömegkommunikációs eszközöket és az ezeket működtető in-

tézményeket.  
A médiát szabályozó jogról, mint egységes kódexszerű rendszerről 

nem beszélhetünk, hiszen a szabályozás tartalmaz alkotmányjogi, bünte-

tőjogi, közigazgatási jogi és polgári jogi szabályokat. A sajtó- és média-
jog ún. keresztülfekvő vagy kvázijogág, mert jogilag heterogén, komp-

lex jogterület. Az elmúlt évszázadok során egyre jelentősebb szabályo-

zást nyert az írott sajtó, majd az elektronikus média. 

Jelen rövid tanulmányban a reklám, és annak az emberre gyakorolt 
hatásai kerülnek elemzésre, azon belül is egy, a magyarországi szabá-

lyozásba frissen implementált intézmény, a termékmegjelenítés vagy 

más szóval termékelhelyezés – angol szóhasználattal élve: product 
placement – áll a középpontban. 

                                                             
1
 ERWIN EPHRON product placement paradoxonja - If you notice, it’s bad. But if 

you don’t, it’s worthless. 
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Míg a beágyazott reklám elsősorban főként a filmek, sorozatok vi-

lágában kap nagyobb szerepet, manapság már egyáltalán nem meglepő, 
hogy zeneszámok klipjeiben, regényekben, számítógépes játékokban is 

tetten érhető. Napjainkban a fogyasztók megszámlálhatatlan mennyisé-

gű reklámnak vannak kitéve, melyet a külföldi szakirodalmak csak „ad-

creep‖, azaz magyarra fordítva finoman reklám-szemét jelenségnek 
neveznek.

2
 A nézők nem ok nélkül türelmetlenek és irtóznak a reklá-

moktól, így a hirdetőknek és hirdetéseknek is változniuk kell. Így került 

előtérbe a termékmegjelenítés. Itt utalnék vissza a mottóul választott 
idézetre, mely Erwin Ephrontól származik. A termékelhelyezés lényege 

jól megfogható ebben a mondatban, hiszen nem lehet túl hivalkodó, de 

az sem jó, ha észrevétlen marad. Fabricius Gábor a Republic of Art 
ügynökség kreatív igazgatója szellemesen fogalmazza meg a lényeget: 

„Az a jó product placement, amikor úgy érzed, hogy véletlenül van ott, 

de te – néző – ügyes voltál, és kiszúrtad, hogy Nokián telefonálnak.‖
3
 

A termékmegjelenítés jogrendszerünkben egy rendkívül új intéz-
mény, ezért választottam ezen tanulmány témájául. A téma vizsgálata-

kor több jelenség is megfigyelhető volt, ezek közül egyik kiemelkedő, 

hogy véleményem szerint a hirtelen megnőtt figyelemfelhívó figyelmez-
tetések, miszerint a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, sokszor 

ok nélkül történnek, tehát nem valósul meg tényleges product 

placement. Ez vezetett arra a kérdésre, hogy vajon milyen mértékű jogi 

szabályozás állhat az ilyen típusú hirdetési formák mögött? Továbbá el 
szerettem volna határolni a burkolt reklámot, a támogatást és a termék-

elhelyezést egymástól, mivel úgy érzem, hogy a legtöbb problémát ezek 

elkülönítése okozhatja, és talán ebből adódóan van a sok felesleges fel-
hívás, ugyanis „jobb félni, mint megijedni‖. 

Elsőként a termékelhelyezés történetét tárgyalom. A product 

placement eseteinek tipizálása után a hazai jogi szabályozást mutatom 
be. Először az Európai Unió követelményeit, irányelveit ismertetem 

dióhéjban, mivel a magyarországi szabályozás is ebből indul ki. A nor-

                                                             
2
 SAID, ZAHR: Embedded Advertising and the Venture Consumer, in North 

Carolina Law Review, Vol. 89. Issue 1. (2010), 115. o. 
3
 PAPP-VÁRY ÁRPÁD: Product placement Reklám a filmekben, számítógépes 

játékokban és a szórakoztatóipar más területein, 2008, Budapest. 42. o. 
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matív állami hatalomgyakorláson kívül a társszabályozás rendszerét is 

megvilágítom. Végezetül elhatárolom a támogatástól és a burkolt rek-
lámtól is ezt az alternatív hirdetési formát. Zárásként a jog-

összehasonlítás eredményeként a termékmegjelenítés jogi szabályozásá-

ra vonatkozó saját nézőpontjaimat, javaslataimat ismertetem. 

I. PRODUCT PLACEMENT HISTORY, AVAGY A TERMÉKMEGJELENÍTÉS 

TÖRTÉNETE 

James Bond, a híres titkos ügynök Aston Martint vezet, Omega karórája 

van, Ray-Ban napszemüveget visel és Martinit iszik. A termékmegjele-
nítés hatékonyságát mutatja, hogy szinte mindenki emlékszik rá. A je-

lenség változatos módokon definiálható. Összefoglaló kategóriaként 

gyakran beágyazott reklám (embedded advertisment) címszó alatt talál-
kozunk vele a szakirodalomban. Ennek a kifejezésnek azonban két fajtá-

ja van; a termékelhelyezés (product placement) és a termék integráció 

(product integration), melyek különböző reklámozási gyakorlatot takar-

nak. A termékelhelyezés szűken értelmezve vizuális vagy hangzásbeli 
utalás egy termékre, márkára szolgáltatásra, míg a termék integráció 

kimondottan a termék, márka vagy szolgáltatás beleágyazása a média-

tartalomba.
4
 Míg egyesek szerint a termékmegjelenítés felett könnyen 

átsiklik az ember, addig az integrációt nehezebb szem elől téveszteni, 

hiszen nem csupán egy-egy pillanatra tűnik fel. A Writers Guild of 

America szervezetének elnöke egyszerű hasonlattal különböztette meg a 

két formát. Szerinte a placement az, amikor csak egyszerűen az asztalra 
helyeznek egy müzlis dobozt, míg az integration az, amikor a történet-

ben használják, beszélnek róla, hogy mennyire ízletes és erről meggyő-

zik a szomszédjaikat is.
5
 A példa kissé kisarkított, azonban véleményem 

szerint ez a két kategória nem különül el annyira a mindennapi életben 

                                                             
4
 FUJAWA, JENNIFER: FCC's Sponsorship Identification Rules. Ineffective 

Regulation of Embedded Advertisingin Today's Media, in Federal 

Communications Law Journal, Vol. 64. Issue 3. (2012), 551. o. 
5
 SESHADRI, RAGHU: Did You Want Fries with That - The Unanswered 
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és egyaránt használják a product placement szót a beágyazott reklám 

szinonimájaként. Egyfajta „lopakodó reklámként‖ (stealth placement) is 
emlegetik, több ízben pedig a hibrid reklám kifejezés alá is vonták. Hib-

rid reklámnak minősül minden olyan fizetett kísérlet, mely hatással van 

a közönségre és célja a kereskedelmi haszonszerzés.
6
 

A product placement feltűnésére két főbb elmélet létezik a szakiro-
dalomban. Az első álláspont szerint Stephen Spielberg híres „E.T.‖ c. 

siker filmje hozta meg az áttörést, ahol a Reese’s Pieces termék tűnik 

fel, míg mások az 1800-as évekre teszik a termékelhelyezés születését. 
Az első termékmegjelenítés azonban a Lumiére fivérekhez köthető, akik 

lefilmeztek egy nőt Lever Brothers’ Sunlight szappannal, miközben a 

ruháit mosta.
7
 Véleményem szerint product placement nemcsak a mozi-

filmekben, vagy egyéb mozgóképekben létezhet, ugyanúgy helyet kap-

hat más irodalmi vagy művészeti művekben is. Ezt bizonyítja, hogy 

például Balzac üzletek és termékek neveit tüntette fel műveiben, mellyel 

felbőszült hitelezőit próbálta kiengesztelni. Az is megfigyelhető, hogy a 
némafilmek egy részében a jelenetek egy-egy étterem előtt játszódnak, 

cserébe pedig megvendégelte a stábot a vendéglő. Ez egy ma is létező 

típusa a termékmegjelenítésnek, melyet majd a későbbi fejezetben is-
mertetek. A szappanoperák is az elsők között hódoltak be a product 

placement lehetőségének, a műfaj neve innen is eredeztethető, hiszen 

több filmben is a korábban már említett Sunlight szappan szerepel.  

A beágyazott reklám azért is előnyös a műsorszolgáltatók számára, 
mivel az ellenszolgáltatás értéke segíti a műsorkészítés finanszírozását, 

így egyértelműen jól jár vele mindkét fél. Azonban egyre inkább megfi-

                                                             
6
 BALASUBRAMANIAN, SIVA K.: Beyond Advertising and Publicity. Hybrid 

Messages and Public Policy Issues, in Journal of Advertising, Vol 23. Issue 4. 

(1994), 30. o. 
7
 WILBUR, KENNETH C. - GOEREE, MICHELLE S. - RIDDER, GEERT: Effect of 

Advertising and Product Placement on Television Audiences 2008. 

http://ssrn.com/abstract=1151507 (2012.10.27.); SYNDER, STEVEN L.: Movies 

and Product Placement. Is Hollywood Turning Films into Commercial Speech, 

in University of Illinois Law Review, Vol. 1992. Issue 1. (1992), 301-302. o.; 

NEWELL, JAY - SALMON, CHARLES T.- CHANG, SUSAN: Hidden History of 

Product Placement, in Journal of Broadcasting & Electronic Media, Vol. 50. 
Issue 4. (2006), 579. o. 
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gyelhető, hogy az irányítást a hirdetők veszik át, hiszen, ha érdeklődést 

mutatnak egy műsor felé, annak sokkal nagyobb az esélye, hogy eljut a 
sugárzásig, és esetleg hosszabb időtartamon keresztül látható. A film 

vagy sorozat készítői sok esetben egyáltalán nem garantálják a termék-

elhelyezést, hiszen a műsor alakulása, vágása során nem biztos, hogy a 

végső változatba kerül az adott termék. Valójában a termékmegjeleníté-
sek egyharmada – mely már tárgyalási szakban van – nem is valósul 

meg.
8
 

II. A PRODUCT PLACEMENT TÍPUSAI
9
 

A termékelhelyezés csoportosítása több szempont alapján is történhet. 

Most két fő típust vázolok fel.  

II.1. Hatás és cselekményorientált tipizálás 

Az első az érzékszervekre való hatás és cselekménybe integrálódás alap-

ján különbözteti meg a product placement típusait: 

II.1.1. Auditive placement 

Különböző verbális, zenés módon való utalás a termékre, legyen az 

direkt vagy indirekt. Rendkívül figyelemfelkeltő, ez tagadhatatlan, 

azonban óvatosan kell bánni vele, hiszen ahogy a cikk mottója is mutat-
ja, rossz, ha észreveszik, ez alatt pedig a túl direkt utalást értem. Ilyenre 

jó példa a „10 dolog, amit utálok benned‖ c. film egyik mondata, misze-

rint „I like my shoes, but I love my Prada‖ („Szeretem a cipőimet, de a 
Pradámat imádom.‖) A veszélyesség ellenére megfigyelhető, hogy a 

magyar filmek gyakran alkalmazzák ezt a típust. 

                                                             
8
 DEESE, PAMELA - MYRON, JENNIFER: Trademark Licensing, in Licensing 

Journal, Vol. 25. Issue 8. (2005), 26. o. 
9
 BALOGH L. DÁNIEL: A product placement és tervezése, in Marketing & Me-

nedzsment 2006/5-6. szám 117-119. o. 
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II.1.2. Visual placement 

A nevében is szerepel a típus lényege, amely nem más, mint a termékek 
vizuális szerepeltetése. Két formája lehet, az aktív és a passzív termék-

elhelyezés. Az előbbi lényege, hogy a szereplők használják a terméket. 

Ilyenre jó példa, hogy a „Knight Rider‖ c. filmben Kitt, az autó egy 

Pontiac Trans Am. A passzív mód legelterjedtebb formája a dekoráció. 
Az utóbbi is két alkategóriára bontható. Az első a background 

placement, a nevéből adódóan a háttérben szereplő termékeket jelenti, 

melyek nem hangsúlyosak, így felfedezni is nehezebb őket. A másik 
alcsoport pedig a wardrobe placement, amikor a színészek ruháit, kiegé-

szítőit biztosítják a nagyobb cégek. Ezek rendkívül elterjedtek nemcsak 

a filmek, hanem a zenei klipek, szórakoztató műsorok, sportműsorok 
terén is. Külön kategóriaként szokták emlegetni a márkaelhelyezést 

(brand placement), amikor nem a konkrét termék, csak annak a reklámja 

tűnik fel a filmekben. 

II.1.3. Audiovisual placement 

Az audiovizuális termékelhelyezés lényege, hogy egyszerre történik a 

márkanév elhangzása, és a termék megjelenése is. Nagyon kockázatos, 

hiszen úgy kell megoldani, hogy ne legyen túl reklámos, amelyet a né-
zők taszítónak éreznének. A leggyakoribb megoldás a Picture-In-Picture 

placement, amely egy filmbe ágyazott reklámot takar, amit a szereplők 

aktívan vagy passzívan néznek meg. Ezt a fajta megoldást advertising 

placementnek is nevezik.
10

 Ilyen példa a „Mi kell a nőnek?‖ c. film is, 
amikor a szereplők egy Nike reklámon dolgoznak. Utóbbi példám azon-

ban beleillik a következő kategóriába is. 

II.1.4. Creative vagy plot placement 

A termék vagy szolgáltatás a cselekmény szerves része, nem pedig ön-

célú. Rendkívül sok munkát igényel a stúdió és a termék készítői, vagy 

szolgáltatói között, hiszen az igények egyeztetése, a szervezés és a tár-
gyalás időigényes. Mindenki által ismert példa lehet „Az istenek a fe-

jükre estek‖ című film, ahol a cselekmény a történet elején egy üres 

                                                             
10

 PAPP-VÁRY: i. m. 26. o. 
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Coca-Colás üveg miatt indul be, illetve a „Számkivetett‖-ben megjelenő 

Fedex csomag szállítása és a Wilson márkájú röplabda. 

II.1.5. On-set placement 

A kreatív termékelhelyezéssel ellentétben, a cselekmény szempontjából 

irreleváns megjelenítésre használják ezt a típust. Általában rövid jelene-

tek, kis felismerhetőségi lehetőséggel. Ide tartozik a Prop (Usage, 
Hands-on) placement is, melynél a színésznek használnia kell az adott 

terméket. 

II.2. Érték-ellenérték alapú tipizálás 

A második csoportosítási szempont, a pénzmozgás alapján kategorizál, 

és a fizetési konstrukciót veszi alapul: 

II.2.1. Barter placement 

Ennek a típusnak a lényege, hogy a filmben szerepeltett terméket, vagy 

szolgáltatást a gyártó részben vagy egészben a film előállítójának ren-

delkezésére bocsátja, egyfajta kompenzációként. Ilyen eset, hogy autót 

jelenítenek meg, ha cserébe a stáb szállítását a gyártó átvállalja. Ez a 
leggyakoribb konstrukció, ahol konkrét pénzmozgás nincs. A PQ Média 

2004-es adatai szerint ez 64%-ot tesz ki.
11

 

II.2.2. Crosspromotion 

A filmstúdiók fő érdeke a siker, ezért szívesebben használnak ilyen ügy-

leteket. A keresztpromóciók lényege, hogy a film előállítója és a termék 

gyártója egymást kölcsönösen reklámozzák. A film jeleneteit, szereplőit 

a reklámozók felhasználhatják, amely a reklámblokk és filmblokk egye-
sülését, a határok elmosását eredményezi.

12
 Egy rendkívül népszerű 

példával támasztanám alá, ez pedig nem más, mint a James Bond filmek 

főszereplője, aki egyaránt szerepel autóreklámokban, karóra promóci-
ókban. 

                                                             
11 PAPP-VÁRY: i. m. 28. o. 
12

 Uo. 
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II.2.3. Paid placement 

A legritkább típusú termékelhelyezés a fizetett konstrukció. Az ellenér-
ték a pénz, és tárgyalásos úton egyezik meg a két fél, a számlázás álta-

lában másodperc alapon történik. A sorozatoknál nagyobb népszerűség-

nek örvend, mint a filmek körében. 

II.2.4. Free placement 

Nem túl gyakori a szabad vagy spontán termékelhelyezés, mely szíves-

ségi alapon működik. Lényegében kis értékek esetében alkalmazzák ezt 

a típust. 

II.2.5. Corporate placement 

Különálló kategóriaként ismertetem ezt a típust, amelyen belül több 

alkategóriát különböztetnek meg: 

 Generic placement – általános értelemben használatos, nem 

konkrét termék megjelenítéséről van szó, csupán utalásokról. 

Csekély mértékben zavaró és tudat alatt tanít. 

 Idea & Image placement – a figyelem olyan általánosan ismert 

társadalmi témákra terelődik, mint a környezetvédelem vagy az 

AIDS. Ezt mutatja például az NBC közreműködésével egy ame-
rikai krimisorozatba beépített roncsprémium, mely a régi autók 

lecserélését szorgalmazza környezettudatosabb darabokra.
13

 

 Location placement – helyszínek, turisztikai pontok népszerűsí-

tése céljából használatos eszköz. 

 Service placement – valamilyen tevékenység, magatartás nép-

szerűsítése, például a szélessávú internet előnyeinek bemutatá-

sa. 

 Information placement – az előbbi kategóriánál konkrétabb, 

megfoghatóbb tulajdonságok is elhangzanak. Ilyen a pinot noir 
szó a „Kerülőutak‖ c. filmben, mely nem egy konkrét borfajtára 

utal, hanem egy típust népszerűsít. 

                                                             
13

 N. N.: Burjánzó reklám: a termékmegjelenítés: véd- és mozijegy, in HVG 32. 
évf. 18. sz. 2010. 35. o. 
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 Innovation placement – egy abszolút új találmány piacra történő 

bevezetése egybe esik a film levetítésével. Ha ezt a gyártók jól 

ki tudják használni, az jó hatással lehet a bevételre, azonban az 
összeegyeztetés nem mindig jár sikerrel. 

 Negative placement – beszélhetünk természetesen negatív ter-

mékelhelyezésről, amikor a termék környezete, szereplési kon-

textusa rossz fényt vet a gyártóra és termékére. 

 Historic placement – egyes termékek korhű ábrázolását foglalja 

magában ez a típus. 

 Virtual placement – utólagos digitális technológiának köszönhe-

tő, „filmbe retusálást‖ takar a kifejezés. 

 In-commercial placement – tévészpotokban elhelyezett ter-

mékmegjelenítés annak érdekében, hogy a hatások egymást erő-

sítsék. Jó példa erre a K&H bank reklámjában az új Minivel 
rendelkező szorgos hangya, aki a megtakarításainak köszönhe-

tően rendelkezik az autóval. 

 Product replacement – ebben az esetben külön emberek külön 

csoportja is foglalkozhat azzal, hogy figyelje a film alakulását 
és kiszűrje azokat a termékelhelyezéseket, melyek feleslegesek, 

vagy épp konkurens érdekűek. 

 Real-Life product placement – mindennapi helyzeteket idéző 

szituációkkal próbálják közelebb hozni a termékeket az embe-

rekhez. Ilyen például a hírességek autóhasználata. 
A könnyebb kiigazodás, illetve átláthatóság érdekében a következő áb-

rákban foglalom össze a termékelhelyezés típusait: 
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1. ábra. A termékelhelyezés típusainak osztályozása. A szerző saját szerkesztése. 

III. TERMÉKMEGJELENÍTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN 

Az Európai Unió sokáig olyan politikát folytatott, melyben a médiasza-
bályozás rendezését egyértelműen a nemzeti jogra bízta, csupán általá-

nos irányt szabott meg. Azonban a fejlődés során jelentős változások 

játszódtak le. 
Összességében megállapítható, hogy az uniós szabályozás jelenleg 

egy egyensúlyozó norma, mely szabad kezet enged az államoknak, csu-

pán egy keret átvételére kötelez. Egyfajta semlegességet is mutat, mivel 

a szabályok megfogalmazásánál figyelembe vették a hirdetőket, műsor-
készítőket, a médiavállalatokat is.

14
 

                                                             
14 Semlegességről ld. bővebben PILA, JOSHUA: Product Placement Regulation, 
in Convergence, Vol. 3. (2007), 60. o. 

Érzékszervek 
és integráció

Auditive Visual

Background
Wardrobe

Brand

Audiovisual

Picture-In-
Picture

Creative
(Plot)

On-set

Prop

Fizetési 
konstrukció

Barter Paid
Cross

promotion
Free Corporate



A termékmegjelenítés, avagy a product placement szabályozásának 

egyes kérdései az Európai Unióban és Magyarországon 

109 

III.1. „Television without Frontiers” 

A Tanács 1989 októberében fogadta el a tagállamok törvényi, rendeleti 
vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsor-

szolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehan-

golásáról szóló 89/552/EGK irányelvet, amelyet a szakzsargonban 

TVwF irányelvnek is neveznek. Az irányelv alapján tilos az a fajta rek-
lám – a burkolt reklám – ahol egy-egy termék vagy szolgáltatás képé-

nek, feliratának, márkájának megjelenítése történik reklámozás céljából, 

és ez félrevezetheti a nézőt. Az Európai Bizottság ezen irányelv megre-
formálására 2005 decemberében adta be a javaslatot, 2007 februárjára a 

Tanács is elfogadta és módosította a 2007/65/EK a tagállamok törvényi, 

rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós 
műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek ösz-

szehangolásáról szóló irányelv keretében, mely először engedélyezte a 

termékmegjelenítést és több szempontból is az enyhítés felé haladt a 

korábbi szabályozással szemben.
15

 

III.2 Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv
16

 

A 2010. május 5-én hatályba lépő uniós jogforrás hatályon kívül helyez-
te a 89/552/EGK irányelvet. 

A szolgáltatások szabadságának korlátozhatóságán és a kiskorúak 

védelmén kívül kiterjed a termékmegjelenítésre is. Az irányelv definíci-

                                                             
15

 Ld. bővebben KOLTAY ANDRÁS: Reklámjog és szólásszabadság, in Médiaku-

tató Jog rovat 2009. tavasz. http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_01_tavasz/ 

03_reklamjog_es_szolasszabadsag (2012.10.23.). 
16 Vö. ANGELOPOULOS, CHRISTINA: Product Placement in European 

Audiovisual Productions, in Amsterdam Law School Research Paper No. 2010-

03., 11-12. o. ill. 14-17. o.; DRESDEN, BRINSLEY: Turning commercial realities 

into fiction, in Managing Intellectual Property, Vol. No. 166. Issue 166. 

(2007), 25. o.; COSSON, CHUCK -. MAR, ANDREW M: EC, Product Placement 

and the Web, in Communications Lawyer, Vol. 24. No. 4. (2007), 16. o. és 21. 

o.; LEE, SANDRA: Product Placement in the United States. A Revolutionin Need 

of Regulation, in Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Vol. 26. Issue 1. 
(2008), 226-228. o. 
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ója alapján a termékmegjelenítés audiovizuális kereskedelmi közle-

mény, valamely termék, szolgáltatás, vagy ezek védjegyének megjelení-
tése egy műsorszámban, fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellené-

ben.
17

 

A burkolt kereskedelmi közlemény negatív hatással van a fogyasz-

tókra, viszont a termékmegjelenítés megfelelő tájékoztatás mellett nem 
minősül ilyennek.

18
 

A jogszabály 11. cikke bontja ki részletesen, hogy mikor alkalmaz-

ható termékelhelyezés, amennyiben az adott tagállam nem hajt végre 
változtatást egyéb változtatásokat a lehetőségekben. 

IV. JOGRENDSZERI INTEGRÁLÓDÁS MAGYARORSZÁGON 

Ahogy már fentebb is említettem, a product placement, azaz a termék-
megjelenítés csupán 2010 óta szerves része a magyar médiaszabályo-

zásnak. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 

2010. évi CLXXXV. törvény a (továbbiakban: Mttv.) nevesíti és szabá-

lyozza részletesen ezt a jogrendszerünkben újnak számító intézményt. 
Az európai szabályozással nem volt összhangban a magyarországi kont-

roll, hiszen bár a fikciós műsorokban illetve független gyártású alkotá-

soknál, pl. mozifilmekben megengedett volt ez a fajta reklám, azonban 
más műsoroknál a burkolt reklám kategória alapján a korábbi médiatör-

vény szankcionálta. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. 

törvény világosan kifejezte, hogy burkolt, illetve tudatosan nem észlel-

hető reklám nem közölhető.
19

 A teljes tiltás kissé kaotikus állapotot 
eredményezett, így az akkori ORTT 258/1997. (XI. 5.) számú határoza-

tában engedte meg a korábban említett esetkörben a termékmegjelenítés 

használatát.
20

 Egy felmérés alapján 86 hirdető cég több mint 30%-a 

                                                             
17 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (91) bek. 
18 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (81) és (90) bek., 

ill. 1. cikk m) bek. 
19 1996. évi I. törvény 10. § (5) bek. 
20 ORTT 258/1997. (XI. 5.) számú határozata 2. a) pont: Termékelhelyezés 

csak fikciós műfajokban, pénzmozgás nélkül az életszerűség mértékéig fogad-
ható el. 
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rendelt termékmegjelenítést még a szabályozás előtt, és ebből 70% tisz-

tában is volt a jogi kockázattal.
21

 
Az új szabályozás a 2010/13/EU irányelv alapul vételével többek 

között meghonosította a termékelhelyezés legális lehetőségét, megköny-

nyítve ezzel a médiaszolgáltatók munkáját és teret engedve a reklám e 

formájának, mely az Egyesült Államokban már régi intézménynek szá-
mít. 

A reform összhangba hozta az európai jogalkotást és a hazai szabá-

lyokat. A piaci szereplők elégedettek, mivel széles mozgásteret adtak 
főként a finanszírozási források tekintetében, így például a támogatási 

szabályok ésszerűbbek lettek és a termékelhelyezés lehetővé vált. „A 

szabályozásban rejlő lényeges kockázat ugyanakkor, hogy az audiovizu-
ális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv egyes rendelkezéseit az 

irányelv által nem szabályozott nyomtatott és online ››médiatartalmak-

ra‹‹ is kiterjeszti, ami különösen a szponzorálással kapcsolatban érinthe-

ti érzékenyen a piaci gyakorlatot.‖
22

 A két, országos kereskedelmi tévé 
vezérigazgatója is pozitívan nyilatkozott az új szabályozásról. A dönté-

seket fontos volt meghozni annak érdekében is, hogy ne veszítsük el 

ezeket a műsorszolgáltatókat, hiszen ha az egyik távozna, egyensúlyta-
lanság állna be, ha azonban mindkettő, akkor a magyar médiapiac gya-

korlatilag megszűnne.
23

 Ahogy már a többször említettem a digitális 

felvevők terjedése ösztönözte a fejlődést. Ennek elkerülése érdekében a 

Philips Electronics egy olyan találmányra akart szabadalmi oltalmat 

                                                             
21 A pontos diagramot lásd N. N.: Látja? Nem látja? Na látja!: Tabutéma a 
product placement, in Kreatív: marketing kommunikációs szaklap, 2003/3. 

szám 19. o. 
22

 POLYÁK GÁBOR: A médiapiac szabályozása az új médiatörvényben, in Mé-

diakutató Jog rovat, 2011 tavasz http://mediakutato.hu/cikk/2011_01_tavasz/03 

_mediapiac_szabalyozasai/01.html?q=term%C3%A9kelhelyez%C3%A9s#term

%C3%A9kelhelyez%C3%A9s (2012.10.23.). 
23

 LAMPÉ ÁGNES: Médiaszabályozás: pró és kontra Simon Éva, Széky János, 

Hanák András, Polyák Gábor, Koltay András, Nyakas Levente és Lapsánszky 

András a 2010‐es médiatörvény‐csomagról, in Médiakutató Jog rovat, 2011 tél. 

http://mediakutato.hu/cikk/2011_04_tel/01_mediaszabalyozas/01.html?q=term

%C3%A9kelhelyez%C3%A9s#term%C3%A9kelhelyez%C3%A9s 
(2012.10.23.) 

http://mediakutato.hu/cikk/2011_04_tel/01_mediaszabalyozas/01.html?q=term%C3%A9kelhelyez%C3%A9s#term%C3%A9kelhelyez%C3%A9s
http://mediakutato.hu/cikk/2011_04_tel/01_mediaszabalyozas/01.html?q=term%C3%A9kelhelyez%C3%A9s#term%C3%A9kelhelyez%C3%A9s
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kapni, amely alapján a nézők „örömére‖ a reklámokat nem lehet átkap-

csolni vagy áttekerni. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (továbbiakban: Smtv.) a ter-

mékmegjelenítést csak az értelmező rendelkezések körében említi, a 

kereskedelmi közlemény részeként, mely megegyezik a fent említett 

irányelv definíciójával. Az Mttv. azonban alaposan leírja az ide tartozó 
kritériumokat, mely külön cím alatt kap helyet a 30-31. § nyomán.  

IV.1. Érintett műsortípusok és kritériumok 

A termékmegjelenítés alapvetően tilos, kivételt képez ez alól a filmszín-
házba szánt filmalkotás, médiaszolgáltatás során közzétett filmalkotás

24
 

és filmsorozat, sportműsor
25

 és szórakoztató műsor. Ezektől eltérően 

csak abban az esetben tehető közzé, ha a szolgáltató az áru vagy szolgál-
tatás megjelenítéséért semmilyen anyagi juttatást nem kér, illetve a ter-

méket ingyenesen rendelkezésre bocsátja. Ilyen műsorszámok lehetnek 

a kifejezetten a 14 éven aluliak számára sugárzott adások. Megfigyelhe-

tő, hogy az Mttv. a szórakoztató műsor fogalmát nem határozza meg, 
véleményem szerint a műsorok sokszínűsége miatt rendkívül nehéz 

lenne egy zárt kategóriát létrehozni. 

A műsorok tartalma nem befolyásolható olyan módon, hogy a mé-
diaszolgáltató felelősségére és a szolgáltató függetlenségére hatást gya-

koroljon, nem kaphat indokolatlanul nagy hangsúlyt, mely a tartalomból 

nem következne, továbbá nem hívhat fel közvetlenül az áru vagy szol-

gáltatás megszerzésére. Az indokolatlanul nagy hangsúly kategóriáját 
sem fejti ki pontosan a törvény, mely egyrészről nehézkes is, másrészről 

viszont nagy teret enged a szubjektív mérlegelésnek. Ez alapján a bur-

kolt reklám, ill. kereskedelmi közlemény kategóriája között rendkívül 
vékony a határ, melynek meghúzása komplikált feladat. Ezek kapcsola-

                                                             
24 Filmalkotás különösen a játékfilm, a televíziós film, a televíziós filmsorozat, 

az animációs film és a dokumentumfilm. (Ld. Mttv. 203. § 11. pont). 
25 Olyan műsorszám, amely sporteseményt (az eseménnyel egyidejűleg, késlel-

tetett módon vagy szerkesztve) közvetít, ide nem értve a sporteseményekről 

való híradást és a sporttémájú beszélgetést tartalmazó műsorszámot. (Ld. uo. 
61. pont). 
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tát azonban később fejtem ki részletesebben. A tájékoztatás minden 

esetben kötelező a műsor elején és a végén, illetve a reklámmegszakítá-
sok után, egyetlen kivételt képez az, ha nem a médiaszolgáltató vagy 

egyéb műsorkészítő vállalkozás rendelte meg, vagy készítette el a mű-

sort.  

IV.2. Kizárt műsortípusok és tilalmak 

Nem tehető közzé termékmegjelenítés hírműsorszámban,
26

 politikai 

tájékoztató,
27

 kifejezetten 14 év alatti kisgyermekeknek szóló, vallási és 

egyházi jellegű, illetve nemzeti ünnepek hivatalos eseményeiről tudósító 
műsorszámban. Továbbá dohánytermék, cigaretta, egyéb reklámtilalmat 

jelentő áru vagy szolgáltatás, rendelvényköteles gyógyszerkészítmény 

vagy kezelés és állami adóhatósági engedély nélküli szerencsejáték-
szolgáltatás népszerűsítése esetén tilos a termékelhelyezés. Itt megfi-

gyelhető, hogy az uniós szabályozás előírása kibővült két kategóriával. 

Az első, hogy ha ez a törvény, vagy más jogszabály ír elő reklámtilal-

mat, akkor termékmegjelenítés sem tehető közzé, illetve a szerencsejá-
ték-szolgáltatás bizonyos esetében. A fejezet lezárása magában foglalja, 

hogy a Médiatanács ajánlást tehet közzé a szabályokkal kapcsolatban. 

A jogszabály szövege nagyrészt átveszi és beépíti az irányelv elő-
írásait, szinte egyes esetekben az irányelvi szöveg leképezése és jogi 

integrálása figyelhető meg. 

Az új reklámjogi rendszer miatt vált szükségessé Nemzeti Média- 

és Hírközlési Hatóság ajánlásának kiadása, mely a vonatkozó rendelke-
zések ismertetésén túl a jogalkalmazói gyakorlat egységesítését, és a 

könnyebb megértést tűzte ki célul. A fenti szabályozási módszer jellegét 

tekintve orientáló, azonban nem minősül jogszabálynak. Az ajánlás 

                                                             
26 Időtartamának legalább kilencven százalékában a magyarországi és a nem-

zetközi közélet aktuális eseményeivel – ide nem értve a közlekedési híreket, az 

időjárás-jelentést és a sporthíreket – foglalkozó műsorszám. (Ld. uo. 17. pont). 
27 Időtartama legalább kilencven százalékában a magyarországi és a nemzetközi 

politikai, vagy aktuális közéleti eseményeket elemző, bemutató, azokat értéke-

lő, hátterüket feltáró, hírműsorszámnak nem minősülő műsorszám. (Ld. uo. 56. 
pont). 



A termékmegjelenítés, avagy a product placement szabályozásának 

egyes kérdései az Európai Unióban és Magyarországon 

114 

részletesen összefoglalja a termékmegjelenítés feltételeit, valamint a 

tartalmi követelményeket. 

IV.3. Társszabályozás 

A „társszabályozás‖ vagy együttes szabályozás előtt az új médiatörvény 

nyitotta meg az utat úgy, hogy a szubszidiaritás elvét alkalmazva lehe-

tővé tette, hogy a Médiatanács szakmai szervezeteknek adjon felügyeleti 
jogkört a jogszabály hatálya alá tartozó szektorokban, iparágakban, rész-

területeken működő személyekkel, vállalkozásokkal szemben. 

Mivel Magyarországon önállóan nem alakultak ki korábban olyan 
szervezetek, melyek az önkéntes jogkövetésben közreműködhettek vol-

na, ezért a Médiatanács ezzel is próbálja előremozdítani ezt a folyama-

tot. A legjobb eredmény elérése érdekében együttműködik a médiaszol-
gáltatók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a sajtótermékek ki-

adói, a műsorterjesztők és a közvetítő szolgáltatók szakmai önszabályo-

zó szervezeteivel és alternatív vitarendező fórumaival. Ez az előbb emlí-

tett önkéntes jogkövetés előmozdítása mellett jelentős terhet vesz le az 
NMHH „válláról‖, és a közhatalmi jogérvényesítést rugalmasabbá teszi. 

Véleményem szerint ez egy rendkívül jó megoldás, amennyiben ered-

ményes lesz az együttműködés. 
Négy szakmai szervezet között osztották fel a feladatokat, ezek pe-

dig az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT), Magyar Lapkiadók Egye-

sülete (MLE), Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE), 

és a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME).  
Az utóbbi Egyesület céljai között fogalmazza meg a médiaszolgál-

tatási kultúra emelését, az erkölcs és szakmai munka fejlesztését, vala-

mint a fejlődéshez szükséges szakmai környezet fenntartását. Fő felada-
ta, hogy konzultál, ajánlásokat tesz és állást foglal a feladatkörébe tarto-

zó jogszabályok és gazdasági döntések előkészítése, felülvizsgálata és 

módosítása érdekében. Nemcsak a Médiatanáccsal, hanem a további 
szakmai szervezetekkel és döntéshozókkal is együttműködik. Az 

MEME többek közt arra kapott felhatalmazást a médiatanácstól, hogy 

lekérhető médiaszolgáltatások esetében eljárhat a műsorkvótákkal, tá-

mogatással, termékmegjelenítéssel összefüggő ügyekben. A megkötött 
közigazgatási szerződés és a magatartási kódex részletesen megfogal-
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mazza a felhatalmazásban kapott esetek szabályait. A szervezet minden 

évben felmérések készít, 2012-ben a termékmegjelenítéssel kapcsolat-
ban is jelentek meg adatok. A reklámbevételek évek óta csökkenő ten-

denciát mutatnak, azonban ezen belül a nem szpot jellegű reklámok 

(értsd termékmegjelenítés is) növekedést produkáltak. Ez jól látható a 

következő ábrán is. 

 

2. ábra. A televíziós reklámbevételek megoszlása a reklámszpot és nem szpot jellegű 
bevételek között.28 

V. ÖSSZEMOSHATÓ HATÁROK, VÉLEMÉNYALKOTÁS, DE LEGE 

FERENDA JAVASLATOK 

Ebben a fejezetben elhatárolom a termékelhelyezéshez nagyon közel 

álló fogalmakat, melyekkel könnyű összemosni, hiszen a határ nagyon 

vékony és talán nincs is megfelelően tisztázva a különbség. 

Az Irányelvben az 1. cikk k) pontja definiálja a támogatást, mely 
„olyan hozzájárulás, amelyet audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtásá-

                                                             
28 www.memeinfo.hu/system/files/attachments/reklamtorta_2011_final 
(2012.10.25.). 
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val vagy audiovizuális alkotások készítésével nem foglalkozó köz- vagy 

magánvállalkozások vagy természetes személyek nyújtanak audiovizuá-
lis médiaszolgáltatások vagy műsorszámok finanszírozására azzal a 

céllal, hogy népszerűsítsék nevüket, védjegyüket, arculatukat, tevékeny-

ségüket vagy termékeiket‖
29

 Véleményem szerint két különbség felmu-

tatása is lehetséges, mely annyira nem tisztázott. Az első megkülönböz-
tetés a fizetés vagy ellenszolgáltatás célja. Termékelhelyezés esetében 

ez csupán arra irányul, hogy biztosítsa a termék adásba kerülését, míg 

támogatásnál azokat a programokat, műsorokat finanszírozzák teljes 
egészében, melyek biztosítják a fentebb említett népszerűsítő szolgálta-

tást. A másik megkülönböztetés a hatás elérésének módjában van. A 

termékelhelyezés általában beépül a műsorba, a cselekménybe, míg 
ezzel ellentétben a szponzorálás a műsor során mutatható ugyan, de nem 

része a programnak. Úgy határozató meg egyértelműen, hogy amíg a 

támogatás megmaradt a szerkesztői és reklámtartalom elkülönítésében, 

addig a product placement kívül esik ezeken. Nem is alkalmazzák rá az 
alapvető elveket, hanem a saját szabályai alapján működik.  

Természetesen nem lehet megállapítani, hogy a két intézmény 

egymást kizáróan működne. Megjelenhetnek egy és ugyanazon műsor-
ban, sőt még ugyanazon termék vonatkozásában is. 

Magyarországon a műsorszám támogatása – ideértve a műsorszá-

mon belül támogató megjelenést – és a termékmegjelenítés nem zárják 

ki egymást akkor sem, ha támogató és termékmegjelenítő egy és ugyan-
az a vállalkozás, és támogató üzenetben ugyanaz a ter-

mék/szolgáltatás/tevékenység, védjegy, logó, illetve ezekre való utalás 

jelenik meg. Franciaországban például szigorúbb szabályok vonatkoz-
nak a két intézmény viszonyára, így ott a szponzorált termék nem lehet 

termékelhelyezés tárgya egy programban. 

Véleményem szerint a téma vitatott kérdésköre a burkolt kereske-
delmi közlemény és a termékmegjelenítés elválasztása. A határ rendkí-

vül vékony és most, hogy a termékmegjelenítés jogszerűvé vált, köny-

nyen át lehet esni a túloldalra. A Médiaalkotmány 20. §-a deklarálja, 

hogy burkolt kereskedelmi közlemény közzététele tilos. Ez pedig akkor 

                                                             
29 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001 
:0024:HU:PDF (2012.10.22.). 
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történik, ha például a termékmegjelenítés indokolatlanul nagy hangsúlyt 

kap, mely nem következik a tartalomból, vagy közvetlen felhívás hang-
zik el. Az ajánlás alapján ilyennek minősül a szándékos és egyértelmű 

vásárlásra, népszerűsítésre buzdító verbális vagy vizuális felszólítás. Ide 

érthető a termék árának, elérhetőségének a közzététele, előnyeinek, tu-

lajdonságainak ismertetése, szlogen megjelenítése, illetve a reklámfilm 
egyes részeinek beágyazása. 

Tagadhatatlanul közösek a gyökerei a burkolt reklámmal, azonban 

nem jelenthető ki, hogy a termékmegjelenítés burkolt reklám, csak fi-
gyelmeztető felhívással ellátva. 

Feltett hipotéziseim tisztázódtak a kutatás végére, a kereskedelmi 

csatornákon végzett felmérés bebizonyította, hogy sokszor óvatosságból 
indokolatlan a figyelmeztetések száma. 

Úgy gondolom továbbá, hogy az érintettek, itt például a panaszbe-

nyújtókra gondolok, rendkívül alulinformáltak. A hatékony működés 

elérésé érdekében részletes és rendszeres tájékoztatást kellene nyújtani 
az emberek számára, hiszen enélkül ez az innovatív terv nem működhet. 

Lehetségesnek tartanám azt az elképzelést is, hogy a társszabályozási 

rendszer – mely még tengerentúli gyakorlatban sem épült ki – szaba-
dabb kezet kapjon, miszerint az önszabályozó kereteket jogszabály adná 

meg, viszont a tartalommal nem ugyanezen norma töltené ki. Ezzel bi-

zalmat szavaznának az önszabályozó szerveknek, mely hasznosságukat 

hivatott szolgálni, emellett pedig jelentős deregulációval járna együtt. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Összességében a gyártók támogatása egyre növekvő a termékmegjelení-

tés körében, hiszen ennek a hatása jóval hatékonyabb, mint a szimpla 
fizetett reklámé. Mivel olyan környezetben találkozik vele a néző, me-

lyet akaratilag ő választott, ezért azt feltételezik, hogy nagyobb a haj-

landóság a termék befogadására is.
30

 Az alternatív médiafogyasztási 

                                                             
30

 BEASLEY, ROBERT C.: Royalty Free Permissions for Use of Licensed Pro-

ducts in TV or Movie Productions, in Licensing Journal, Vol. 26. Issue 5. 
(2006), 37. o. 
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eszközök (lásd DVR) megjelenésével új utak alakultak ki, és a termék-

elhelyezés egy „win-win-win‖ típusú
31

, háromszor is előnyös intéz-
mény. Először is nyer a műsorkészítő, hiszen a termékeket, szolgáltatá-

sokat nem kell külön beszerezniük, hanem tálcán kapják, ezáltal pedig a 

gyártási költségek csökkennek, nyer a termék gyártója, hiszen a tradici-

onális reklámnál általában kevesebb összegért jut reklámfelülethez, 
esetenként még célcsoportot is elér ezzel. Harmadrészt pedig az esetle-

ges ügynökségek is profitálnak, hiszen a kapcsolat létrehozása és a köz-

vetítés miatt anyagi ellenszolgáltatásban részesülnek. Ha csak a filmeket 
nézzük, a néző aktív figyelme kíséri és nagy tömegek számára válik 

elérhetővé. Az Ipsos Zrt. 2011-es felmérése alapján a magyar nézők 

17%-a találkozik márkázott termékekkel rendszeresen, de ezt a számot 
nagyrészt a 20-29 éves korosztály adja ki.  

Scott Donaton, egy amerikai marketingkommunikációs szaklap 

publicistája hívta fel a figyelmet arra, hogy a termékmegjelenítés mellett 

léteznek még más lehetőségek is a reklám túlélésére. Ilyen például a 
BMW rövidfilmsorozata, melyben összekapcsolják a tartalmat és a már-

kát. A 20 perces „minimozikban‖ a cég híres rendezőket bérelt fel a 

márkák népszerűsítésére. Az innovatív megoldás nem maradt siker nél-
kül, a Cannes-i Nemzetközi Reklámfesztivál Titanium Lion díját vihet-

ték haza.
32

 Megállapíthatjuk, hogy magyarországi vonatkozásban rend-

kívül korai stádiumban vagyunk, monumentális fejlődési ciklus áll előt-

tünk ilyen téren, mely 2011. január 1-től kezdetét vette. A reklámkerülés 
problémája miatt felmerült aggodalmak úgy tűnik, hogy megoldásra 

lelnek, így a hirdetőknek az új technológia megjelenése miatt nem kell 

„lehúzniuk a rolót‖. 
Zárásként egy amerikai filmre hívnám fel a figyelmet, melynek cí-

me „Eladó a családom‖.
33

 A történet főszereplői, a Jones család új hely-

re költözik, ahol úgy tűnik, ők az igazi amerikai álmot élik, minden 

                                                             
31

 LA FERLE, CARRIE - EDWARDS, STEVEN M.: Product Placement. How Brands 

Appearon Television, in Journal of Advertising, Vol. 35. No. 4. (2006), 84. o. 
32

 MÁRK SZONJA: Unalmas product placement, in Kreatív: marketing kommuni-

kációs szaklap, 2005/4. szám 8. o. 
33 Eredeti cím: Joneses http://www.imdb.com/media/rm3528560384/tt1285309 
(2012.10.23.). 

http://www.imdb.com/media/rm3528560384/tt1285309
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szomszéd az ő dolgaikat szeretné megvásárolni. A trükk lényege pedig, 

hogy őket egy reklámcég ültette oda, összeszokott marketingcsoport 
tagjai, akiknek nem titkolt szándéka, hogy a többieket vásárlásra kész-

tesse. A film valójában egy dupla csavar, hiszen kétszeresen is bújtatott 

reklámról van szó, mivel egy ilyen történetben kikerülhetetlenek a ter-

mékek, márkák megjelenítései. Vajon ez csak irónia, és kifigurázza a 
mai viszonyokat, vagy ennyire a reklámipar uralja a médiát? 
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Kelemen Roland 

Utólagos normakontroll Magyarországon az actio 

popularis megszüntetése után 

„Az Alkotmánybíróság hatáskörét nem lehet ön-

magában, csak a törvényi felsorolás alapján érté-

kelni. A hatáskörgyakorlás mikéntje a döntő, s ez 

függ egyrészt egy sor egyéb törvényi feltételtől, 

másrészt magának a bíróságnak a szándékától.”1 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

1989. október 30-án hatályba lépett az 1989. évi XXXII. törvény az 
Alkotmánybíróságról, e törvény egy olyan intézményt hívott életre, 

amelynek nem volt elő modellje a közjogi berendezkedésünkben. Ko-

rábban alkotmánybíráskodási részfunkciókat látott el az 1897. január 
elsején létrejött Közigazgatási Bíróság, későbbiekben pedig az 1983-ban 

Alkotmányba foglalt, 1984-ben pedig éltre hívott Alkotmányjogi Tanács 

is, azonban egyik szerv sem volt tényleges alkotmányos ellensúlya az 

Országgyűlésnek. Az 1990. január elsején munkáját megkezdő magyar 
Alkotmánybíróság – az actio popularis intézményének is köszönhetően 

– többé vált, mint alkotmányos ellensúly, hiszen egyes döntéseivel hoz-

zájárult több jogállami intézmény addigi tartamának kibővítéséhez. Az 
actio popularis intézményének több ún. alaphatározat köszönheti létét, 

így mindenképpen kijelenthető, hogy a jogállami Magyarország kialakí-

                                                             
1 SÓLYOM LÁSZLÓ: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon, 1999, 
Osiris Kiadó, Budapest, 163. o. 
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tásának nélkülözhetetlen intézményét szüntették meg a 2012. január 

elsején életbe lépő változások. 
Nem lehet figyelmen kívül hagyni előző modellel szembeni azon 

ellenérveket sem, hogy ABtv bár látszatra széles hatáskört biztosított az 

AB számára, azonban azáltal, hogy a konkrét normakontroll lehetősége 

a valóságban hiányzott, a szabályozás hatáskör tekintetében mindenkép-
pen féloldalas volt. Továbbá, hogy az actio popularisnak köszönhetően 

nagy mennyiségű utólagos normakontrollt kezdeményeztek az állam-

polgárok, – melynek jelentős része valójában inkább alkotmányjogi 
panasz lett volna és nem mellékesen ezen indítványok kétharmadát ha-

táskör hiányában az AB elutasította – amelynek köszönhető óriási ügy-

tömeg zúdult az AB-ra és egyértelművé tette, hogy valamilyen szűrő-
mechanizmus bevezetése szükséges lett volna. 

Az Alaptörvény és az új ABtv hatásköri taxációja több hatáskört 

tartalmaz, mint az előző szabályozás, többek között életre hívta a valódi 

alkotmányjogi panasz intézményét ezzel orvosolva az előző szabályozás 
hiányosságait, megszüntetve az AB hatásköri féloldalasságát. Azonban 

csupán a hatáskör törvényi taxációja alapján – ahogy azt Sólyom Lász-

lótól származó fenti idézet is alátámasztja – nem lehet értékelni az AB 
hatásköreit, mert valós tartalmát csak a részletszabályok, a bíróság gya-

korlata alapján lehet megállapítani. Az új modell megalkotása során a 

jogalkotó egy speciális alkotmányjogi panasz életre hívásával és az om-

budsmannak adott normakontroll kezdeményezési hatáskörrel kívánta 
pótolni az actio popularis hiányát. 

Kérdéses, hogy az újonnan létrehozott rendszer ugyanolyan ered-

ményesen tudja-e szolgálni a jogállamot, mint az azt megelőző, továbbá, 
hogy az actio popularis megszüntetése nem okoz-e kiigazíthatatlan al-

kotmányos deficitet. Kérdést vet fel az is, hogy az ombudsmani akció 

hosszú távon képes lesz-e a deficit orvoslására. Kérdéses, hogy a speciá-
lis alkotmányjogi panaszt a szabályozásának módja és a bíróság gyakor-

lata alkalmassá teszi-e arra, amire a jogalkotó életre hívásakor szánta.  

Ezen kérdésekre kívánok választ adni a hatályos szabályozás, va-

lamint annak nemzetközi visszhangjának ismertetésével, továbbá a je-
lenkori nemzetközi szabályozás áttekintésével. 



Utólagos normakontroll Magyarországon az actio popularis megszünte-

tése után 

124 

NORMAKONTROLL AZ ALAPTÖRVÉNY TÜKRÉBEN 

A 2011 tavaszán elfogadott Alaptörvény és még ugyan ezen évben kodi-
fikált 2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról (továbbiakban új 

ABtv.) alapvetően változtatta meg a magyar alkotmánybíráskodás 1989-

ben létrejött modelljét. Az Alaptörvény Államszervezeti részének 24. 

cikkében találhatóak az AB-ra vonatkozó rendelkezések. A 24. cikk (2) 
bekezdése, ha nem is taxatíve, de a fő hatáskörök megjelölése mellett, 

úgy fogalmaz, hogy az egyéb feladat és hatásköröket már csak Alaptör-

vény és sarkalatos törvény szabályozhat, ezzel kiküszöbölve a 1949. évi 
XX. törvénynek azon szabályozási problémáját, amelyet az előző feje-

zetben felvázoltam, vagyis, innentől egyszerű feles törvény nem vonhat 

el és nem ruházhat feladatot az AB-ra.
2
 A hatáskörök listája kiegészült a 

valódi alkotmányjogi panasz intézményével, az alkotmányozó ezen 

intézmény életre hívásával kívánja orvosolni, azon problémát, amely az 

elmúlt 22 évben féloldalassá tette az intézményt hatásköri oldalon, 

vagyis megteremtette a lehetőséget az állampolgárok számára egyéni 
jogsérelmeik orvoslásra az alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben. 

Az alaptörvény-ellenességen túl a jogalkotó feltételként jelölte meg 

azt, hogy „az indítványozó jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, 
vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva”,

3
 továbbá az „AB 

az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptör-

vény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén 

fogadja be.”
4
 Azonban az alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés, 

mint befogadási minimum nem került meghatározásra sem az új ABtv-

ben, sem az AB ügyrendjében. Ezen probléma fennáll a 26. § (1) bekez-

dése szerinti alkotmányjogi panasz esetén – amely alapján alkotmány–
ellenes jogszabályt lehet megtámadni (érintettség és a valódi alkotmány-

jogi panasszal megegyező jogorvoslati kritériumok esetén) – valamint 

az alkotmányjogi panasz különös eseténél
5
 is – amelyet akkor lehet kez-

deményezni, ha alaptörvény-ellenes jogszabály ex lege hatályosulása 

                                                             
2 Magyarország Alaptörvénye 24. cikk (2) bek. g) pont. 
3 Új ABtv. 27. § b) pont. 
4 Új ABtv. 29. §. 
5
 Új ABtv. 26. § (2) bek. 
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folytán következik be alapvető jog sérelme és jogorvoslati lehetőség 

nincs vagy már kimerítette az indítványozó. Erősítik a 29. § második 
fordulatának mindegyik alkotmányjogi panaszra vonatkozó rendelke-

zésként való kezelését a 28. §-ban foglaltak, amely értelmében az egyik 

eljárás magába foglalhatja a másikat. Az alapvető alkotmányjogi jelen-

tőségű kérdés legalább exemplifikatív jellegű felsorolással történő meg-
határozása szükséges lenne, egyfelől mivel az AB ügyrendje a vissza-

utasítás alapesetének
6
 tekinti ezt és így fontos lenne az állampolgárok 

számára, hogy előre kiszámítható legyen, de legalábbis valószínűsíthető, 
hogy az AB befogadja-e az indítványukat. 

Másfelől, mint az eltelt közel 10 hónap gyakorlata mutatja a foga-

lom definiálása által egységes befogadási gyakorlatot tudna kialakítani 
az AB, mivel az eddigi elutasítások során több különvélemény

7
 és több 

párhuzamos indokolás
8
 tartalma is a konszenzus hiányát vizionálja. Ki-

emelendő ezek közül Pokol Béla és Paczolay Péter különvéleménye, 

amely tökéletesen rávilágít arra, hogy még az AB-n belül sincsenek 
azonos véleményen mit is takar az alapvető alkotmányjogi jelentőségű 

kérdés. Pokol Béla különvéleményében kifejti a benyújtott indítvány 

megfelelt mind a formai, mind a tartalmi feltételeknek, és csak az volt 
vitás, hogy alapvető alkotmányjogi kérdésről van-e szó, véleménye sze-

rint azzal, hogy a Btk. 216. §(1) bekezdését – aki a tulajdonában álló 

műemléket megrongálja, büntetett követ el – a bíróság kiterjesztően a 

passzív magatartásra nézve is büntetni, ezzel megsérti a büntetőjog 
nullum crimen sine lege elvét és az Alaptörvény XXVIII. cikk (4) be-

kezdésébe foglaltakat is, így véleménye szerint ez igen is alapvető al-

                                                             
6 1/2012. (I.3) Tü határozat az Alkotmánybíróság ügyrendjéről 30. § (2) bek. a) 

pontja. 
7 3227/2012. (IX.28.) AB végzés Dr. Holló András és Dr. Lévay Miklós külön-

véleménye, 3023/2012. (VI.21) AB végzés Dr. Lévay Miklós különvéleménye, 

3077/2012. (VII.26.) AB végzés Dr. Paczolay Péter és Dr. Pokol Béla különvé-

leménye, 3264/2012. (X.4.) AB végzés Dr. Stumpf István különvéleménye. 
8 3012/2012. (VI.21.) AB végzés Dr. Kiss László párhuzamos indokolása, 
3074/2012. (VII. 26.) AB végzés Dr. Holló András párhuzamos indokolása. 
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kotmányjogi jelentőségű kérdés és a bíróságnak be kellett volna fogad-

nia az indítványt.
9
  

Az alapvető alkotmányjogi kérdés fogalmának normatív szabályo-

zásán túl szükséges, a 26. §(2) foglalt speciális alkotmányjogi panasz 

befogadási kritériumainak is minél hamarabbi egyértelmű, vitamentes 

kialakítása. A joggyakorlat sürgős kialakításának fő oka, hogy az Alap-
törvény 24. § (1) bekezdés e) pontjába foglaltak szerint Magyarországon 

megszűnt az actio popularis intézménye, ennek részleges pótlására szán-

ta a jogalkotó ezt az intézményt, azonban az AB eddigi bírói által is 
vitatott gyakorlata, mely szerint szűken értelmezi a jogszabályba foglalt 

befogadást, ezt erősen kérdésessé teszi, mivel ez a speciális alkotmány-

jogi panasz lenne hivatott arra, hogy a jogállamiság elvébe ütköző ál-
lamszervezetre vonatkozó alaptörvény-ellenes jogszabályokkal szemben 

fel tudjon lépni az állampolgár. Stumpf István különvéleménye szerint, 

azáltal, hogy az ABtv. 26. § (2) bekezdése megköveteli a tényleges, 

aktuális érintettséget és a törvénybe foglalt 180 napot, alkotmányjogi 
deficitet okoz és tart fent (amelyet az actio popularis megszűntetése 

okozott – szerző), ami ellentétes az alkotmányjogi panasz intézményé-

vel. Véleménye szerint, ha a jogsérelem valós esélye vagy a jogszabály 
hatályosulásától lehetne számítani a 180 napot, akkor az AB-nak ez a 

kiterjesztő értelmezése elegendő lenne arra, hogy a jogintézmény elérje 

a célját.
10

 A Velencei Bizottság állásfoglalása is kiemeli, hogy a 26§(2) 

esetén „… el kellene tekinteni a jogorvoslat lehetőségek kimerítésének 
követelményétől minden olyan esetben is, amikor az e követelményekhez 

való ragaszkodás helyrehozhatatlan sérelmet okozhat az egyén számá-

ra.”
11

 Ahhoz, hogy ez a speciális alkotmányjogi panasz intézmény elér-
je kívánt célját, ahhoz szükséges, hogy az AB az új ABtv-be foglaltakat 

kiterjesztően értelmezze, ha viszont az AB folytatja jelenlegi vitatott 

gyakorlatát, – amely gyakorlat egy az egyben másolata a német AB 

                                                             
9 3077/2012. (VII.26.) AB végzés Dr. POKOL Béla és Dr. PACZOLAY Péter 

különvéleménye. 
10 3264/2012. (X.4.) AB végzés Dr. STUMPF István különvéleménye. 
11 Joggal a demokráciáért Európai Bizottság (Velencei Bizottság) 665/2012. 

számú állásfoglalása Vélemény a magyar AB-ról szóló 2011. évi CLI. törvény-
ről, 8. o. 
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ilyen hatáskörben kialakított gyakorlatának
12

 – akkor az intézmény nem 

alkalmas arra, hogy az államszervezetben megjelenő alaptörvény-
ellenes anomáliák ellen jogorvoslatot, fellépést biztosítson az állampol-

gárok számára. 

Mint korábban is említettem az Alaptörvény az utólagos norma-

kontroll kezdeményezők körét szűkíti és csak a Kormány, az országgyű-
lési képviselők egynegyede és az alapvető jogok biztosa számára teszi 

lehetővé 2012. január 1-től ilyen eljárás kezdeményezését. Az alkotmá-

nyozó ezen szabály kodifikálása előtt véleményt kért a Velencei Bizott-
ságtól, amely jelentésben kiemelte, hogy „az actio popularis megléte az 

alkotmányosság kérdéseiben nem tekinthető európai standardnak, meg-

állapítja továbbá, hogy e mechanizmus az átfogó alkotmányossági felül-
vizsgálat legszélesebb körű biztosítékának tekinthető…”,

13
 továbbá, 

hogy „az actio popularis léte nem követelmény egy demokratikus jogál-

lamban.”
14

 Az eredeti koncepcióval szemben, azonban leszögezte – 

amelyben még csak a Kormány és az országgyűlési képviselők egyne-
gyede szerepelt – hogy, szerencsés lenne egy közvetítő szerv beiktatása 

harmadik kezdeményezőként és itt példaként említi az ombudsmant,
15

 

amely ennek folytán be is került a szabályozásba. Az ombudsmani akci-
óra egyértelműen szükség volt, sok vitatott eleme ellenére is, mivel a 

másik két kezdeményező egyértelműen politikai szereplő és így egyedü-

li kezdeményezői létük átpolitizálta volna az AB minden egyes utólagos 

normakontrollra irányuló döntését. Másfelől pedig azt is látni kell, hogy 
nehezen képzelhető el az a helyzet, hogy a Kormány az általa vagy a 

mögötte álló országgyűlési többség által elfogadott jogszabály ellen 

normakontroll eljárást kezdeményezne.  
Az országgyűlési képviselők indítványozási lehetőségét is elég szűkösen 

húzta meg az Alaptörvény, akkor mikor a minimum kezdeményezők 

                                                             
12 KELEMEN KATALIN: Van még pálya (A magyar Alkotmánybíróság hatáskö-

reiben bekövetkező változásokról), in Fundamentum 2011/4. szám, 90. o. 
13 Joggal a demokráciáért Európai Bizottság (Velencei Bizottság) 614/2011. 

számú állásfoglalása a magyarországi alkotmányozási folyamat során felmerült 

három jogi kérdésről, 14. o. 
14 Velencei Bizottság 665/2012. számú állásfoglalása, 12. o. 
15

 Velencei Bizottság 614/2011. számú állásfoglalása, 17. o. 
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számát a képviselők egynegyedében állapította meg. Mint az a lentebb 

látható táblázatból is kiderül ezzel Magyarország dobogós az európai 
országok között abban, hol a legnehezebb a képviselőknek az AB-hoz 

fordulni. Ebben első Belgium, ahol utólagos normakontrollt csak a kép-

viselők kétharmada kezdeményezhet, Ausztriában a képviselők egyhar-

madának támogatása szükséges (itt azonban a szövetségi tartományok 
kormányai és az AB hivatalból kezdeményezhet eljárást). Magyarország 

és Németország (ahol a szövetségi államok kormányai és Alkotmánybí-

róságai szintén kezdeményezhetik az eljárást) található a dobogó alsó 
fokán. Európai standardnak az egyötödös szabályozás tekinthető. Az új 

szabályozás éles váltást jelent a korábbihoz képest, amikor egyetlen 

képviselő indítványa is elég volt az eljárás megindításához. A problémát 
viszont az jelenti, hogy kétharmados országgyűlési többség esetén a 

jelenlegi Országgyűlési pártpalettát nézve akár egyik akár másik nagy 

párt kerül hatalomra nehezen elképzelhető, hogy vele szemben ellen-

zékben lévők képesek lennének a szükséges egynegyednyi mandátumot 
egy táborba állítani egy alaptörvény-ellenes jogszabállyal szemben, így 

jelenleg úgy tűnik ez egy holt törvényi rendelkezés, de mindenképpen 

„alvó‖ intézmény.  
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Utólagos normakontroll eljáráshoz szükséges mandátum 

Vizsgált ország Szükséges arány vagy Mandátum % 

Magyarország
16

 1/4 25 

Belgium
17

 alsóház 1/3 33 

Ukrajna
18

 45 10 

Szlovákia
19

 1/5 20 

Litvánia
20

 1/5 20 

Lettország
21

 20 20 

Lengyelország
22

 Szejm 50, Szenátus 30 10,8 és 30 

Csehország
23

 Alsóház 41, Szenátus 17 20,5 és 21 

Bulgária
24

 1/5 20 

Ausztria
25

 1/3 33 

Németország
26

 1/4 25 

Spanyolország
27

 Kongresszus 50, Szenátus 50 14,3 és 19 

Az előbbiekben felvázoltakból következik, hogy egyedüli reális élő 

indítványozási lehetőségként kell tekinteni az ombudsmani akcióra, ami 

az intézmény jellegénél és a szabályozás hiányosságánál fogva sok kér-
dést vett fel. Talán első és a legfontosabb kérdés az, hogy maga az om-

budsman hogyan kívánja értelmezni saját önálló indítványkezdeménye-

zői hatáskörét. Lehetséges értelmezési formák: (1) postás szerepkör, (2) 
szűken vagy (3) tágan értelmezett hatáskör. A postás szerepkör több 

szempontból is lehetetlen. Az új ABtv miniszteri indokolása mintha nem 

bízna magában az ombudsmanban maga is leszögezi, hogy „… a biztos 
indítványa nem jelentheti pusztán a hozzá érkezett panaszok, áttételét, 

ezáltal a megszüntetett actio popularis hatáskör visszaszivárgását a 

                                                             
16 Magyarország Alaptörvénye 24. cikk (2) bek. e) pont. 
17

 Belgium Alkotmánya 4. §. 
18 Ukrajna Alkotmánya 150. §. 
19 Szlovákia Alkotmánya 130. § (1) bek. 
20 Litvánia Alkotmánya 106. §. 
21 Lettország Alkotmánybírósági törvénye 17. § (1) bek. 
22 Lengyelország Alkotmánya 191. §(1) bek. a) pont. 
23 Csehország Alkotmánybírósági törvénye 64. § (1) bek. 
24 Bulgária Alkotmánya 150. §. 
25 FAVOREU, LOUIS: Az alkotmánybíróságok. in. PACZOLAY PÉTER (Szerk.): 

Alkotmánybíráskodás, alkotmányértelmezés, 1995, ELTE, Budapest, 75. o. 
26 Német Szövetségi Köztársaság Alkotmánya 93. § (1) bek. 2. pont. 
27

 FAVOREU: i. m. 113. o. 
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jogrendszerbe.”
28

 Sokkal inkább reális Lápossy Attilának e témában 

alkotott véleménye, hogy „… az alkotmányossági panasz mindenféle 
szűrés nélküli postázása jogi nonszensz… elsődlegesen nem… az om-

budsman szakmai presztízsének megőrzése indokolja…” hanem „… az 

egymásnak is ellentmondó tartalmú indítványok magáévá tétele szkizof-

rén helyzetbe hozza az intézményt.”
29

 Tehát ez a szerepfelfogás egyér-
telműen kizárható. 

A szűken értelmezett normakontroll kezdeményezés esetén csak 

abban az esetben kezdeményezne eljárást, ha az indítványozó Alaptör-
vénybe foglalt joga közvetlenül sérülne, ebben az esetben csak egy 

újabb konkrét normakontrollt jelentene, ami esetén ugyancsak ki kellene 

várni a jogorvoslati lehetőségek kimerítését és így a gyors reagálás lehe-
tősége eleve kizárt lenne. Azonban ez nem jelenti azt, hogy az ombuds-

man eredeti feladatkörében eljárva, konkrét ügytől elszakadva eljárást 

kezdeményezzen az AB-nál, ahogy a mostani szabályozási modell ki-

alakulását megelőzően is tette. Ezen hatáskör értelmezés sem sérti 2011. 
évi CXI. törvény rendelkezéseit és európai standardba sem ütközik, sőt 

mint az a Velencei Bizottság állásfoglalásából kitűnik, Európában két 

országban valósul meg a széles hatáskör felfogású ombudsmani intéz-
mény (Észtország, Ukrajna).

30
 Azonban ha a magyar ombudsman hatás-

körét így határozná meg és a – német mintát követve – szűken értelme-

zett 26§(2) speciális alkotmányjogi panasz miatt, nem lehetne Magyar-

országon utólagos normakontrollt kezdeményezni olyan államszerveze-
tet érintő, jogállamiság elvét sértő jogszabályok ellen, amelyek közvet-

lenül az indítványozónál nem okoznak alapjogsérelmet.  

Talán ezért is látható az, az ombudsman elmúlt 10 havi gyakorlatá-
ból, hogy a széles hatáskör értelmezés mellett döntött. Az intézmény 

alapvető jellegéből kiindulva ez is felvett problémákat. Az első ilyen 

probléma, hogy mivel az ombudsman saját nevében és nem az indítvá-
nyozóéban fordul az AB-hoz, ezért saját meggyőződésével szemben 

nem képviselhet egyetlen álláspontot sem, így kisarkítva abortusz tör-

                                                             
28 Új ABtv. miniszteri indokolása 26. o. 
29 LÁPOSSY ATTILA: Popularis akcióból ombudsamani akció? in Magyar Köz-

igazgatás, 2011./3. szám, 121. o. 
30

 Velencei Bizottság 614/2011. számú állásfoglalása, 17. o. 
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vény rendelkezéseinek megtámadására tett indítvány esetén választania 

kell a pro choice és pro life nézőpont között, de ugyan ez a helyzet euta-
názia kérdéskörében is és sok más hasonló jellegű kérdéskörben is. 

„Mérlegelési szabadság illeti meg az ombudsmant abban a tekintetben, 

hogy a hozzá érkező utólagos normakontroll indítványozást kérő pana-

szokat hogyan kívánja kezelni.”
31

 Ez abból is adódik, hogy az állampol-
gárnak nem alanyi joga az, hogy az ombudsmanhoz benyújtott indítvá-

nyát Ő mindenképpen előterjessze az AB-hoz, ezért bár ez a döntés 

maga nem Alaptörvény vagy jogszabály ellenes, de mindenképpen ag-
gályos világnézeti szabadság szemszögéből (ha az ombudsmanra eről-

tetnék bármelyiket, akkor is az lenne).  

Az ombudsman mérlegelésén túl azonban itt is szükséges, hogy az 
állampolgár is tudhassa előre, mely ügyek azok, amelyeket valószínűsít-

hetően magáévá tesz a hivatal. Ezért is alkotta meg normatív utasítás 

formájában azokat a szempontokat, amelyek esetében indokolt az utóla-

gos normakontroll megindítása. Ezek a következőek, ha „(1.) az Alap-
törvényben meghatározott alapvető jogok, alkotmányos elvek és köve-

telmények érvényesülésével kapcsolatos alkotmányossági aggály merül 

fel, (2.) a különösen védendő helyzetben lévő csoportba tartozó szemé-
lyek alapvető jogainak, illetve az egészséges környezethez való jog sé-

relme áll fenn, (3.) az alapjogsérelem kirívó súlyú, (4.) a sérelmet szen-

vedett személyek száma indokolja.
32

 Ezen szempontok kellő áttekintést 

adnak mind az állampolgároknak, mind a jövőbeni ombudsmanoknak, 
ahhoz, hogy előre lássák, hogyan is kell kezelni egy beadványt. Azon-

ban mivel ez egy normatív utasítás, ezért ez is magának az alapvető 

jogok biztosának személyétől függ, hogy magára irányadónak érzi vagy 
sem, így szükségesnek tartanám törvényben szabályozni azt, hogy az 

ombudsmani hatáskört a szűk értelmezés alá vonja a jogalkotó (konkrét 

normakontroll), vagy széles hatáskört ruház rá. Jelenlegi helyzetben 
csak a széles lenne elfogadható, azonban erre garanciális szabályozás 

                                                             
31 LÁPOSSY ATTILA: Közvetve és közvetlenül: az alapvető jogok biztosának 

indítványozási jogköre az alkotmánybíráskodás és alapjogvédelem szemszögé-

ből, in Kodifikáció és közigazgatás, 2012/2. szám, 41. o. 
32 Alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről 
szóló 2/2012. (I. 20.) AJB utasítás VII. fejezete.  
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megléte nélkül nem lehet jogállami alkotmányellenőrzést építeni. Még 

akkor sem, ha a jelenleg úgy tűnik maga is így értelmezi hatáskörét.  
Kérdés, hogy ez a széles értelmezési hatáskör alkalmas-e arra, hogy 

államszervezetben felmerülő a jogállamiság és a jogbiztonság elvét sértő 

jogi szabályozás ellen fellépjen. A jelenlegi joggyakorlata azt mutatja, 

hogy alkalmas lehet, sőt „… indokolt felvállalnia az alapvető jogállami 
követelmények betartását szolgáló, akár szimbolikus jellegű normakont-

roll indítványok benyújtását is.”
33

 Ez valósult meg az átmeneti rendel-

kezésekkel és média törvény egyes rendelkezéseivel kapcsolatos om-
budsmani akcióknál is. Azonban kérdéses, hogy az AB-n jelenleg for-

málódó befogadási eljárás, hogy kezeli majd azokat a panaszokat, ame-

lyek nem egyéni jogsérelemre irányulnak. Fontos az is, hogy a „biztos 
egyfajta professzionális közvetítő szerepet lát el, a jelzett alkotmányos-

sági problémát, szükség szerint azon alakítva, további érvekkel ellátva-

kiegészítve, a hangsúlyokat átalakítva közvetíti az ombudsman... az AB 

felé.”
34

 Meg kell jegyezni, jelenleg nincs is más lehetőség arra, hogy 
valaki ilyen tárgykörben utólagos normakontroll eljárást kezdeményez-

zen, azonban ez tekintettel az alapvető jogok biztosának alapfeladataira, 

„… azaz a hatósági és közszolgáltatói jogalkalmazási gyakorlat, tevé-
kenység panaszok alapján történő vizsgálatához képest kiegészítő, járu-

lékos jellegű jogosítvány.‖
35

 Ez a járulékos jogosítvány azzal járhat – az 

AB ügyterhének legalább a felét átterhelték rá –, hogy alapvető feladata-

inak ellátása csorbát szenvedhet. Ez az ügyteher megoszlás számokban 
annyit tesz, hogy míg az ombudsmanhoz 2012. július 15-ig 324

36
 bead-

vány érkezett, amely utólagos normakontrollra kezdeményezésére irá-

nyult, addig az AB-ra érkező összes beadványa száma 466 volt
37

 (ebből 
alkotmányjogi panasz 413). Összesen 9 esetben fordult az AB-hoz, ez a 

                                                             
33 LÁPOSSY (2012a) i. m. 47. o. 
34 LÁPOSSY Attila: Az alkotmánybíráskodás és az ombudsman szerepe az új 

alkotmányos valóságban, in Az ombudsmani intézmények újraszabályozása a 

21. században Magyarországon és Európában, 2012, Országgyűlés Hivatala és 

Alapvető jogok biztosának Hivatala, Budapest, 10. o. 
35 LÁPOSSY (2012b) i. m. 5. o. 
36 Az Alapvető jogok biztosának tájékoztatása, lásd függelék. 
37 Statisztikai adatok AB honlapja http://www.mkab.hu/letoltesek/ stat_2012_1 
fev.pdf (2012.11.04.). 
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kilenc indítvány az AB összes idei utólagos normakontroll indítványa, 

ami igazolja, hogy a másik két csatorna jelenleg nem aktív. Az „indít-
ványozó magánya sajnálatos, mivel további szakmailag felkészült ké-

relmezők bevonása hatékonyan növelhette volna a hatáskörökhöz való 

hozzáférhetőséget.”
38

  

De melyek is ezek lehetséges kérelmezők? Erre nemzetközi kite-
kintéssel próbálok választ találni. Az 1989-ben kialakított modell a len-

tebb látható táblázat első helyén helyezkedne el azt megosztva Lengyel-

országgal. A mostani modell, mint látható az alsóbb régiókban helyez-
kedik el, nálunk kevesebb csatorna csak Romániában található (egy 

csatorna a táblázatban az ügyész és bíróság), ahol azonban az előzetes 

normakontroll kezdeményezők köre rendkívül széles (7 hozzáfordulási 
csatorna). Csehországban viszont ahol ugyanúgy három csatorna áll 

rendelkezésre, ott az egyik ex officio vagyis az AB maga kezdeményez-

heti eljárását. Németországban és Ausztriában eggyel több csatorna áll 

rendelkezésre, de itt ez a szám jóval magasabb minőséget takar, hiszen 
mindkét országban a szövetségi kormányok erős alkotmányos ellensúlyt 

képeznek AB-hoz fordulási lehetőségükkel, sőt Ausztriában ilyen eljá-

rást hivatalból is lefolytathat az AB. Szlovákia esete annyiban más, 
hogy ott önkormányzatisággal rendelkező szerv nem fordulhat közvet-

lenül az AB-hoz, de mind a Legfelsőbb Bíróság elnöke, mind a legfőbb 

ügyész megteheti azt, továbbá törvényhozás tagjai könnyebben tudnak 

eljárást kezdeményezni. Lengyelország, Bulgária és Lettország az, ahol 
kiemelkedően magas a hozzáfordulási csatornák száma. Mindhárom 

országban az önkormányzatok, Legfelsőbb Bíróság Elnöke, a legfőbb 

ügyész és az ombudsman is tud eljárást kezdeményezni. Ezen négyes az, 
amelynek valamelyike a legtöbb Európai országban megtalálható, mint 

utólagos normakontroll kezdeményező, ezek tekinthetőek Európai stan-

dardnak van, hogy ezek közül egy-egy hiányzik, de azt egy erősebb 
csatornával (például ex officio) próbálják pótolni. Lengyelországban 

korlátozottan bár, de a civil szféra is megjelenik (egyházak, szakszerve-

zetek őket érintő ügyekben) a kezdeményezők között.  

 

                                                             
38

 LÁPOSSY (2012a) i. m. 40. o. 
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Hozzáfordulási csatornák utólagos normakontroll tekintetében egyes európai 

államokban 

 
C

39
 

KE
40

 

Kor
41

 

OGY
42

 
O

43
 

EX
44

 

I és E 

ÁSZK
45

 

TÖSZ
46

 
∑

47
 

Lengyelország
48

 + + + + + - + + 7 

Bulgária
49

 - + + + + - + + 6 

Lettország
50

 - + + + + - + + 6 

Ukrajna
51

 - + - + + - + + 5 

Szlovákia
52

 - + + + + - + - 4 

Ausztria
53

 - - - + - + + + 4 

Németország
54

 - - + + - - + + 4 

Csehország
55

 - + - + - + - - 3 

Litvánia
56

 - + - + - - + - 3 

Magyarország
57

 - - + + + - - - 3 

Románia
58

 - - - - + - + - 2 

Magyarországon jelenleg, egy élő utólagos absztrakt normakontroll 

csatornát ki kellene egészíteni legalább még két-három másik csatorná-

val, a legkézenfekvőbbek a Kúria elnöke, legfőbb ügyész és önkor-

mányzatok hármassal történő kiegészítés lenne. Ha az ombudsman ügy-
terhét is csökkenteni kívánja a jogalkotó, akkor szükséges lenne a civil 

                                                             
39 Civil szféra. 
40 Köztársasági elnök. 
41 Kormány. 
42 Törvényhozás. 
43 Ombudsman. 
44 Ex officio. 
45 Igazságszolgáltatás és egyéb független állami kontroll szerv. 
46 Területi önkormányzás szervei. 
47

 Hozzáfordulási csatornák száma összesen. 
48 Lengyel Alkotmány 191 § (1) bek. a) pontja. 
49 Bulgária Alkotmánya 150. §. 
50 Lett Alkotmánybírósági törvény 17. § (1) bek. 
51 Ukrajna Alkotmánya 150. § (1) bek. 
52 Szlovákia Alkotmánya 130. §(1) bek. 
53 FAVOREU: i. m. 75-76. o. 
54 Német Alkotmány 93. § (2) bek. 
55 Cseh Alkotmánybírósági törvény 64. § (1) bek. 
56 Litvánia Alkotmánya 106. §. 
57 Magyarország Alaptörvénye 24. cikk (2) bek. e) pontja. 
58

 Románia Alkotmánya 146. §. 
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szféra bevonása a civil szervezeteknek adott normakontroll indítási lehe-

tőséggel. Esetlegesen csökkenteni az országgyűlési képviselők szüksé-
ges arányát, nagymértékű aránycsökkentés azonban nem szerencsés 

mivel azzal az utólagos normakontroll eljárás átpolitizálódna. Azonban, 

az egy ténylegesen meglévő – több oldalról megvizsgálva rendkívül sok 

kérdést felvető és egyéntől, ombudsman személyétől függő – ombuds-
mani akció mellett más intézményeket is fel kellene ruházni az absztrakt 

utólagos normakontroll kezdeményezési hatáskörrel, mert hosszú távon 

csak ez eredményezhet megfelelő szintű alaptörvényvédelmet. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Az 1989-ben létrehozott AB modell hatásköre bár szélesnek tűnt, ez 

csak az actio popularis által okozott délibáb, hiszen azáltal, hogy konk-
rét normakontroll a gyakorlatban szinte nem létezett féloldalassá tette az 

intézmény működését, a német típusú alkotmányjogi panasz intézménye 

megoldást jelenthetett volna erre a problémára. A 2011-es változások, a 

jelen szabályozást és gyakorlatot tekintve szintén féloldalassá tették az 
AB-t hatásköri oldalon. Most a délibáb szerepét a valódi alkotmányjogi 

panasz intézményére osztották, csak míg az actio popularis a fiatal jog-

állam védelme miatt jött létre és délibáb jellegét csökkentette az a tény, 
hogy az egyéni alapjogvédelem igényét is ki tudta sok esetben szolgálni, 

– az AB kiterjesztő értelmezése folytán – addig a valódi alkotmányjogi 

panasz intézménye nem alkalmas arra, hogy jogállamiság elvébe ütköző 

alaptörvény-ellenes államszervezetet szabályozó jogszabályokkal szem-
ben fellépést biztosítson.  

A szabályozásban üdvözölendő, hogy az Alaptörvény tartalmazza 

az AB hatásköreit és hatáskört sarkalatos törvénynél alacsonyabb szintű 
jogszabály nem vonhat el és nem ruházhat az AB-ra. Szintén üdvözö-

lendő a valódi alkotmányjogi panasz intézményének a bevezetése. Vi-

szont a befogadási eljárással kapcsolatban szükséges lenne tisztázni akár 
fogalmi definícióval, akár példálózó jellegű felsorolással mit is takar az 

alapvető alkotmányjogi kérdés, mint befogadási minimum feltétel, mi-

vel jelenleg nem hogy az állampolgár előtt nem teljesen világos, de az 
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AB végzéseiből is az vizionálható, hogy a bírák között sincs egyetértés a 

kérdésben. 
Az ABtv 26§(2) bekezdésében szabályozott speciális alkotmányjo-

gi panasz az, amelyet a jogalkotó az actio popularis pótlására szánt, 

azonban az AB német alkotmánybírósági gyakorlatot követve a befoga-

dási eljárás értelmezésénél a szűk értelmezést gyakorolja, mint Stumpf 
István különvéleményében kiemelte, csak széles hatásköri értelmezés 

esetén – nem szükséges közvetlen jogsérelem vagy a 180 napos határ-

időt a törvény hatályba lépéstől kellene számolni – érheti el a jogintéz-
mény azt a célt, hogy némiképpen orvosolja létrejött alkotmányos defi-

citet. 

Az utólagos normakontroll hatáskörének szabályozása az, amely 
felelős az alkotmányos deficit létrejöttében. Az Alaptörvényben szabá-

lyozott három csatornás indítványozói modell alkalmatlannak tűnik arra, 

hogy hosszútávon szükséges ellensúlyt jelentsen az államszervezetben 

létrejövő alaptörvény-ellenes szabályozással szemben. Ez egyfelől, an-
nak köszönhető, hogy valójában csak egy csatornáról beszélhetünk, 

másfelől pedig azért mert a széles hatáskör értelmezés jelenleg szubjek-

tív, személyhez kötött az alapvető jogok biztostól függ. Szükségesnek 
tartanám azt, hogy a jogalkotó törvényben egyértelműen szabályozza ezt 

a kérdést és foglaljon állást a széles hatásköri értelmezés mellett. E mel-

lett szerencsésnek tartanám, ha bővítenék a kezdeményezők körét is, 

nemzetközi standard alapján legkézenfekvőbb az önkormányzatok, Kú-
ria elnöke és legfőbb ügyész utólagos normakontroll kezdeményezés 

hatáskörével történő felruházása lenne. Megoldást jelenthetne, ha csök-

kentenék az eljárást kezdeményező képviselők minimum arányát, itt 
azonban nem szabad átesni a ló túloldalára, mivel az alacsony arány 

átpolitizálná az AB minden utólagos normakontroll tárgyban hozott 

döntését. 
A szabályozást véleményem szerint a következőképpen kellene mó-

dosítani: a (1) jogalkotónak vagy az AB-nak meg kellene határozni az 

alapvető alkotmányjogi kérdést, mint befogadási minimumot. (2) A 

speciális alkotmányjogi panaszt úgy kellene szabályozni, hogy elegendő 
legyen a jogsérelem esélye, ne kelljen konkrét jogsérelem az indítvány 

befogadásához. (3) A jogalkotónak újra kellene szabályozni az utólagos 

normakontroll eljárásra vonatkozó szabályokat a következők szerint: a) 
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az ombudsman széles hatáskörű kezdeményezési jogkörét jogszabályba 

foglalni; b) kezdeményezésre jogosult országgyűlési képviselők mini-
mum arányát 1/4-ről 1/5-re csökkenteni; c) a kezdeményezők körét ki-

terjeszteni az önkormányzatokra (önkormányzati alapjogaikat érintő 

kérdésekben), a Kúria elnökére és a legfőbb ügyészre. Ezekkel a módo-

sításokkal véleményem szerint a hatásköri féloldalassága megszűnne az 
AB-nak. 
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HIV/AIDS betegek a büntetés-végrehajtás rendszeré-

ben 

„Az AIDS sokkal több orvosi problémánál.‖ 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Az elítéltek egészségi állapota, egészségük védelme, valamint betegsé-

gük esetén megfelelő gyógykezelésük és gondozásuk kiemelkedő jelen-

tőséget kap a nemzeti és nemzetközi szabályokban. A fogvatartottat 
sújthatja az adott állam büntető politikája szabadságvesztéssel, jogai 

korlátozásával, de az ítéletben nem lehet szó az egészségkárosodás mi-

nimális kockázatáról sem,
1
 valamint betegség esetén ugyanazon kezelés-

re, ellátásra jogosultak, mint a szabadságvesztés-büntetésre nem ítélt 

embertársaik.
2
 

Magyarország Alaptörvényébe foglalt Szabadság és felelősség cí-

mű fejezet XX. cikke kimondja, hogy „Mindenkinek joga van a testi és 
lelki egészséghez.‖, ami a fogvatartottakra is kiterjed. Az alaptörvényi 

szabályozáson túlmenően az elítéltek egészségvédelmét törvényi szintű 

szabályozás garantálja. Ennek körében kell megemlítenünk a Polgári 
Törvénykönyv személyhez fűződő jogokra vonatkozó 76.§-át, miszerint 

„személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen a személyes sza-

badság jogellenes korlátozása (…) az egészség, (…) és az emberi méltó-

                                                             
1
 HEYLMEANN KATALIN: A fogvatartottak egészségügyi helyzete a büntetés-

végrehajtási intézetekben, in Börtönügyi szemle, 2002/3. szám 39-48. o. 
2 Principles of Medical Ethics Relevant to the Role of Health Personel, 

Particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees Against 

Torture and and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
1982., Principle 1. 
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ság megsértése.‖ A polgári jog tárgykörében egyéb, a beteget megillető 

speciális személyiségi jogokról,
3
 illetve őket terhelő speciális személyi-

ségi jogi kötelezettségekről
4
 beszélhetünk, ami a fogvatartottakat általá-

nos és egyenlő jogképessége alapján ugyanúgy megilleti, illetve terheli, 

mint a civil lakosságot.  

Ezen túlmenően a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 

bv.-kódexet kell megemlítenünk, amelynek 47. §-a rögzíti a bv. intéze-
tekben lévő rabok egészségügyi ellátásának keretét. Kiindulási pontként 

rögzíti, hogy az elítéltek ellátására is irányadók az egészségügyi jogsza-

bályok, vagyis őket ugyanúgy megilletik az Eütv. II. fejezetében szerep-
lő betegjogok.

5
 Továbbá meg kell említenünk az e törvények végrehaj-

tására kiadott kormány és miniszteri rendeleteket, kiemelt figyelmet 

fordítva a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 06.) 
IM rendeletre, illetve a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás 

végrehajtásainak szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendeletre. A 

fent említett jogszabályok ismeretében állíthatjuk, hogy bv.-kódex az 

egészségügyi törvényben foglaltakkal összhangban, részben megismétli, 
részben pontosítja az Eütv.-ben foglalt szabályokat. Ezek levezethetők a 

Polgári Törvénykönyv 76. §-ából, valamint a beteg embert megillető 

sajátos személyiségi jogokból és kötelezettségekből.  
A fentiek szerint az elítélt egészségügyi ellátása az általános egész-

ségügyi szabályoknak megfelelően kell, hogy történjék, azonban az 

egészségügyi ellátás igénybevételének lehetőségeivel kapcsolatban spe-

ciális szabályokat találunk. A speciális, zárt börtönkörülményekből adó-
dóan a börtönökben például a szabad orvosválasztás és ellátás visszauta-

sításához való jog csak korlátozottan érvényesül, illetve egyes orvosi 

vizsgálatok, kezelések végrehajtása kötelező a fogvatartottakra nézve. 
Ennek oka lehet, hogy büntetés-végrehajtási intézetekben „az elítélt 

betegségének megállapítása, a gyógykezeléséhez szükséges eljárás al-

                                                             
3 A beteg speciális személyiségi jogai: gyógykezeltetés szabadsága, tájékozta-

táshoz való jog, beleegyezés, ellátás visszautasításához való jog. 
4
 JOBBÁGYI GÁBOR: Személyi és Családi jog, 2009, Szent István Társulat, Bu-

dapest, 105. o. 
5
 PALLO JÓZSEF - TÖRŐCSIK BALÁZS: A magyar büntetés-végrehajtás 

szabályozásikörnyezete az európai elvárások tükrében (2. rész), in Börtönügyi 
Szemle, 2011/3. szám, 1-6. o. 
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kalmazása, a fertőző vagy járványgyanús állapotú beteg izolálása, a 

munkavégzéshez az egészségi alkalmasság megállapítása, a testi vagy 

lelki fogyatékosságok megállapítása, feltárása többek között az elítéltek 
összezártsága, kényszerközössége miatt is elkerülhetetlen.‖

6
 

A börtönszabályok és az Európa Tanács, az emberi jogok érvénye-

sülésének vizsgálatára létrehozott Kínzás Elleni Bizottság (CPT
7
) 3. 

Általános Jelentése
8
 tovább megy, és kifejezetten hangsúlyozza, hogy 

teljesen egyenértékű szolgáltatásra jogosultak a bv. intézetek fogvatar-

tottjai, vagyis például a bv. kórházak műszerezettsége nem lehet elavul-

tabb a civil kórházakénál.
 9

 Ezen túl, a CPT a térítésmentesség általános 
elvét vallja, míg a Bv. tvr. ezt csak a gyógyszerek vonatkozásában isme-

ri el.
10

 Ezek alapján némi inkoherencia figyelhető meg a két szabályozás 

között. A fejezet célja tehát, hogy részletesen vizsgálja, miként érvénye-
sülnek egyes személyiségi és betegjogi kérdések a két, egymással össze-

függésbe nem álló szabályozás tükrében. 

I. HIV/AIDS FERTŐZÖTT BETEGEK SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ ÉS BE-

TEGJOGAI A PTK., EÜTV., VALAMINT A CPT JELENTÉSEI ALAPJÁN 

A büntetés-végrehajtási szervezet egészségügyi szolgáltatásra vonatko-

zó hazai szabályozása polgári jogi szempontú megközelítésben szemé-

lyiségvédelmi, egészségvédelmi alapelveken nyugszik. E szerint a fog-
vatartottak általános, egyenlő és feltétlen jogalanyiságukból eredően 

jogosultak az egészségügyi ellátásra, a tájékoztatásra, amely témánk 

szempontjából magában foglalja a még meg nem fertőzött rab fertőző 

betegségekre vonatkozó tájékoztatását, illetve a már megfertőződött 
fogvatartott betegségével kapcsolatos tájékoztatást, ami a beteg egész-

ségi állapotára, javasolt vizsgálatokra, beavatkozások szükségességére 

vonatkozó tájékoztatást foglalja magában. 

                                                             
6
 HEYLMEANN: 39-48. o. 

7 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment. 
8 CPT/Inf (93) 12, Health Care Services In Prisons. 
9
 PALLO - TÖRŐCSIK: 1-6. o. 

10
 CPT/Inf (93) 12, Health Care Services In Prisons. 
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A büntetés-végrehajtási szervezeten belül kialakított, elítéltek 

egészségvédelmi szolgálata három fő működési területet foglal magá-

ban: a gyógyító, megelőző ellátás; a közegészségügyi-járványügyi mun-
ka; valamint az egészségügyi anyag és gyógyszerellátás.

11
 Témánk 

szempontjából a büntetés-végrehajtás közegészségügyi-járványügyi 

feladataira koncentrálunk, hiszen ez az a terület, amely a fertőző beteg-

ségek körébe tartozó HIV/AIDS fertőzött betegekkel kapcsolatban rele-
vanciával bír. A büntetés-végrehajtás közegészségügyi-járványügyi 

feladatai kapcsán kiemelt intézkedéseket a fogvatartottak egészségügyi 

ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet tartalmazza, összhangban 
az Eütv.-vel és a Ptk.-val. Hatályos szabályok alapján, a fogvatartott 

egészségügyi ellátása visszautasításával kapcsolatos önrendelkezési 

joga, saját és a közösség egészségének védelme érdekében, közegés-
zségügyi, járványügyi érdekből korlátozható.

12
 A beteg egészségügyi 

önrendelkezési joga alapján, szabadon dönthetné el, hogy mely beavat-

kozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasítja vissza. 

Azonban e jog korlátozására nemcsak az említett IM rendelet, hanem a 
Bv. tvr. felhatalmazása alapján az Eütv. is lehetőséget biztosít.

13
 Néze-

tünk szerint a HIV fertőzés megelőzése közegészségügyi oknak minő-

sül, így, ha a beteg előzetes tájékoztatás ellenére megtagadja egészség-
ügyi ellátásában való közreműködést, adott esetben nem engedi, hogy 

elvégezzék rajta a fertőző betegség diagnosztizálásához szükséges szű-

rővizsgálatot, kényszerítő eszköz alkalmazható vele szemben.
14

 Fontos 

megjegyeznünk, hogy ez az eset a beteget megillető speciális személyi-
ségi jogok körébe tartozó gyógykezeltetés szabadságának, illetve szemé-

lyes szabadságának jogellenes korlátozását jelenti. A Ptk. ugyanis, a 

személyes szabadság jogellenes korlátozásról szól, aminek oka, hogy 
jogosan, a társadalom, egy szűkebb közösség (pl.: fogvatartott társai), 

vagy maga az egyén érdekében is lehet korlátozni a szabadságot hatá-

lyos jogszabályaink szerint. Erre sor kerülhet a büntetés-végrehajtásban, 

                                                             
11

 HEYLMEANN: 39-48. o. 
12 5/1998. (III. 6.) IM rendelet a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról, 4. § (3) 

bek. c) pont. 
13 Eütv. 15. § A beteget megilleti az önrendelkezéshez való jog, amely kizáró-

lag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható. 
14

 1995. évi CVII. Törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről, 17. §. 
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a fogvatartottak gyógykezelésénél, beleértve a fertőző betegségeket, 

járványügyi okokat.  

Mindezek alapján felvethetjük azt a jogi problémát, hogy jogos 
korlátozások esetén hogyan érvényesülnek a személyiségi jogok? Elő-

fordulhat ugyanis, hogy egyébként formailag jogos korlátozások, intéz-

kedések végrehajtása közben számos jogsértést követnek el. Hozzá kell 

tennünk, ez éppen az elméleti-jogszabályi kidolgozatlanság miatt követ-
kezhet be.  

A fenti példán láthattuk, hogy a fogvatartott egészségügyi ellátása 

visszautasításával kapcsolatos önrendelkezési jogának korlátozása lát-
szólag szemben áll az Alaptörvény és a Polgári Törvénykönyv által 

biztosított alapvető és személyiségi jogokkal. Vizsgáljuk meg ez alap-

ján, hogy mit mond az Alaptörvény. Alaptörvényünk szerint „Alapvető 
jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték 

védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt 

céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartá-

sával korlátozható‖.
15

 
Az Eütv. kimondja: „[a] beteget megilleti az önrendelkezéshez való 

jog, amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon 

korlátozható.‖
16

 
A Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény kimondja, hogy 

„az eljárási cselekmények végzésekor az emberi méltóságot, az érintet-

tek személyiségi jogait (…) tiszteletben kell tartani, és biztosítani kell 

(…).‖
17

 Így az elítéltekkel szemben a fertőző betegségek diagnosztizálá-
sához kényszerítő eszközként alkalmazott testi kényszer csak akkor 

alkalmazható, ha a cél kisebb korlátozással járó más cselekménnyel nem 

biztosítható. 
A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló IM rendelet viszont 

azt mondja, hogy a HIV szűrővizsgálat a bv. orvos tájékoztatását köve-

tően önkéntes alapon, a fogvatartott kérésére végezhető.
18

 Nézetünk 
szerint ez a rendelkezés ellentétben áll korábbi fejtegetésünkkel, és némi 

vitára adhat okot. Ugyanis e rendelkezés szerint nem lehet a fogvatartot-

                                                             
15 Alaptörvény, Szabadság és felelősség, I. cikk (3) bek. 
16 Eütv. 15. § (1) bek. 
17 Be. 60. § (1) bek. 
18

 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 8. § (3) bek. 
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tal szemben olyan intézkedést alkalmazni, amely kötelezővé teszi szá-

mára a HIV szűrést. Nézetünk szerint ez ellentétben áll azzal az Eütv.-

beli rendelkezéssel, ami szerint az ellátás visszautasításának joga alól 
kivételt jelent az az eset, amikor az ellátás elmaradása mások életét vagy 

testi épségét veszélyezteti.
19

 Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a 

fertőzés elsősorban az egyes személyek életét, testi épségét, egészségét 

sérti vagy veszélyezteti, ugyanakkor, ha e veszélyeztetés az emberek 
nagyobb csoportját, érinti, akkor már a közösség egészségéről, a köz-

egészségről is beszélhetünk. Minden betegség a benne szenvedőnek az 

egyéni baja, joga van ahhoz is, hogy betegségét, illetve a fájdalmakat 
viselje. Az embernek, mint a társadalomban élő lénynek, azonban nin-

csenek korlátlan jogai, az egyéni jognak háttérbe kell szorulnia, ha köz-

érdekkel kerül összeütközésbe. Erről van szó a betegséggel való megfer-
tőzés, illetve a fertőzés esetleges továbbadása esetén. 

A rendelet idézett szövege ellentétben áll azzal, az ugyancsak ren-

deletbéli követelménnyel, ami szerint az elítéltet fertőző betegség gya-

núja esetén el kell különíteni. A rendelet ellentétes álláspontunkkal is, 
ugyanis véleményünk szerint egyes orvosi vizsgálatoknak, kezelések 

végrehajtásának kötelezőnek kellene, hogy legyen a fogvatartottakra 

nézve. Ez elkerülhetetlen az elítélt betegségének megállapítása, a fertő-
ző beteg izolálása miatt. 

Ha e jogértelmezés után feltesszük a kérdést, hogy mely feltételek 

fennállása esetén lehet törvényes a személyes szabadság korlátozása, és 

ezzel párhuzamosan kényszerítő eszköz alkalmazása a bv. intézeti 
egészségügyi ellátásban, azt látjuk, hogy három elvnek kell érvényesül-

nie. Elsőként kiemelkedően fontos a törvényes alakszerűségek betartása, 

és a törvényi feltételek fennállása. Másodsorban a szükséges intézkedés 
időtartamára kell felhívnunk a figyelmet, ami nem lépheti túl az arányos 

és szükséges kereteket. Végül a jogkorlátozás tartalmának törvényes 

kereteiről kell szót ejtenünk, ahol ismét az alkotmányossági követelmé-
nyek között ismert célszerűség, alkalmasság és arányosság elvei megha-

tározóak, illetve mindvégig tiszteletben kell tartani az elítélt emberi 

méltósághoz való jogát. 

Nézetünk szerint, e törvényi felhatalmazás alapján, a büntetés-
végrehajtás során alkalmazhatók olyan intézkedéseket, melyek a fogva-
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 Eütv. 20. § (1) bek. 
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tartott személyiségi jogainak korlátozását jelenthetik. Véleményünk 

szerint ez oda vezet, hogy az állam egészségvédelmi, egészség-

megőrzési érdeke előnyt élvez a fogvatartott jogalany személyiségi jo-
gaival szemben, és ez alapján, célszerűségi-arányossági szempontokat 

alapul véve engedi a rab személyes szabadságának korlátozását.  

Álláspontunk szerint ugyanez érvényesül a szabad orvosválasztási 

jog, illetve intézmény elhagyási jog tekintetében, ugyanis a bv. intéze-
tekben az elítéltnek nem áll módjában több orvos közül választani, illet-

ve a gyógyintézményt elhagyni, amivel ugyan sérül a beteg gyógykezel-

tetési szabadsága és önrendelkezési joga, azonban e jogok sérülése elke-
rülhetetlen a speciális, zárt börtönkörülmények miatt.  

Ennek ismeretében vizsgáljuk meg, milyen hasonlóságokat és elté-

réseket mutat a CPT Standards a börtönök egészségügyi ellátórendszeré-
re vonatkozó 3. Általános Jelentése, és a kétféle szabályozás milyen 

inkoherenciát okoz a gyakorlatban. 

A CPT Standards felsorolja, és részletesen kifejti a fogvatartottakat 

bv.-intézetben megillető jogokat. Amellett, hogy a fogvatartottaknak 
joga van a megkülönböztetés-mentes, szakorvos által történő, azonnali 

egészségügyi ellátáshoz,
20

 kiemelt figyelmet kell fordítanunk a „meg-

előző egészségügyi ellátásra‖, ezen belül is a fertőző betegségek meg-
előzésére.

21
 

A minimum sztenderdek alapján minden bv. intézet egészségügyi 

szolgálatának megfelelő tájékoztatással kell ellátnia a fogvatartottakat 

azokról a fertőző betegségekről,
22

 amelyek rendszeresen visszatérő 
problémát jelentenek mind a fogvatartottak, mind a személyzet olda-

lán.
23

 

Ami pedig különösen az AIDS betegeket illeti, kötelező a fogvatar-
tottakat betegségük vonatkozásában megfelelő tanácsokkal ellátni a 

                                                             
20 Recommendation R(98)7 Concerning the Ethical and Organisational Aspects 

of Health Care in Prison, 1998. 
21CPT Standards, Health care services in prisons, 3rd General Report (CPT/Inf 

(93) 12). 
22 Beleértve az AIDS-ről, mint fertőző betegségről adott tájékoztatást. 
23

 CPT/Inf (93) 12. 
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szűrővizsgálat előtt, ha pedig szükséges, a szűrővizsgálat után is.
24

 

Alapvető követelmény minden bv. intézetben a többnyelvű, írásos, fer-

tőző betegségekről szóló tájékoztatás, amiből az újonnan érkezett rabok 
is megismerhetik a HIV pozitív fertőzés ismérveit. Ezen túl fontos a 

személyi állomány képzése a HIV/AIDS vonatkozásában. 

Kérdés azonban, hogy mire terjed ki a tájékoztatás, mit kell a szű-

rővizsgálat előtt és után ismertetni a rabokkal azért, hogy felismerjék a 
betegség kezdeti tüneteit, hiszen napjainkra a HIV/AIDS-betegség már, 

ha gyógyíthatóvá nem is, de kezelhetővé vált.
25

 Meglátásunk szerint 

ebben a kérdésben nincs nagy eltérés a hazai és CPT szabályozása kö-
zött. A két szabályozás összhangban megköveteli, hogy a fogvatartott a 

HIV szűrést megelőzően tájékoztatást kapjon az intravénás droghaszná-

lat és nemi betegségek veszélyéről, a vérrel átvihető fertőző megbetege-
dések csökkentésének módszereiről, illetve a szűrővizsgálat folyamatá-

ról. 

A szűrés utáni tájékoztatásnak ki kell térnie a „beteg‖ egészségügyi 

állapotára, az esetleges orvosi beavatkozások szükségességére, továbbá 
arra, hogy egy szükséges vizsgálat, kezelés elmaradása, milyen követ-

kezménnyel járhat egészségügyi állapotára. Fontos megjegyeznünk, 

hogy a CPT előírásai szerint a HIV szűrést önkéntes, anonim módon 
kell végezni. 

A CPT delegációja 2003-ban tett látogatása alkalmával részletesen 

vizsgálta a magyarországi bv. intézetekben a CPT, e területen kialakított 

egészségügyi ellátásra vonatkozó sztenderdjeinek érvényesülését. 
A vizsgálat során a delegáció megállapította, hogy a CPT bv. inté-

zetekben történő egészségügyi ellátásra vonatkozó minimumfeltételek 

egy része érvényesül, azonban vannak hiányosságok. A küldöttség azt a 
tájékoztatást kapta, hogy a 2003 januárjában bevezetett új gyakorlatnak 

megfelelően, a HIV szűrést önkéntes alapon végzik a magyar büntetés-

végrehajtási intézetekben (ezen kívül a szűrés anonim a közösség körei-

                                                             
24

 MACDONAL, MORAG: A Study of the Health Care Provision, Existing Drug 

Services and Strategies Operating in Prisons in Ten Countries from Central and 

Eastern Europe, in HEUNI Paper No. 23. 10. o. 
25

 SZLÁVIK JÁNOS - KINCSÉNÉ BAK ERIKA: HIV és drog – HIV-fertőzött elítél-
tek, in Börtönügyi Szemle, 2010/3. szám, 25-30. o. 
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ben is).
26

 A bv. intézetek megfeleltek annak a követelménynek is, mi-

szerint minden intézetnek a HIV-re vonatkozó, megfelelő tájékoztatás 

alapjául szolgáló, többnyelvű, írásos ismertetőt tettek elérhetővé az 
újonnan érkezett fogvatartottak számára, és nyilvánvalóan megerősítet-

ték a személyi állomány képzését a HIV kérdéseiről.
27

 

A jelentésre támaszkodva állíthatjuk, hogy a fogvatartottak egész-

ségügyi önrendelkezési joga érvényesül az ellátás visszautasításával 
kapcsolatban, ugyanis lehetővé teszi a HIV szűrés önkéntes alapon tör-

ténő elvégzését. Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy ez a jogosult-

ság a magyar jogban vitatható. Ugyanis a fogvatartottak egészségügyi 
ellátására vonatkozó rendelet szerint, fertőző megbetegedés gyanúja 

esetén az elítéltet el kell különíteni. Viszont, ha önrendelkezési jogát 

tiszteletben tartva nem végzik el rajta a szükséges szűrővizsgálatot an-
nak visszautasítása miatt, nem tudják diagnosztizálni HIV pozitív fertő-

zöttséget, azonban annak gyanúja esetén ugyanúgy elkülönítve tartják 

társaitól, mintha fertőzött lenne. Ennek során a „beteg‖ több személyi-

ségi joga sérül. Vegyük elsőként a Ptk.-ban és az Eütv.-ben is deklarált 
emberi méltósághoz való jogot, mint minden embert, így jogalanyiságá-

nál fogva az elítélt rabot is megillető személyhez fűződő jogot. Az Eütv. 

szerint a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által 
indokolt ideig, mértékben és módon korlátozható.

28
 Ebből következően, 

ha a beteg hozzájárulása hiányában nem sikerül megállapítani a beteg 

fertőzöttségét, de fertőző megbetegedés gyanújára hivatkozva elkülöní-

tik társaitól, ez, az egészségügyi jogi érelembe vett emberi méltósághoz 
való jogának sérelmével jár. Mi több, ha a fogvatartott zárt, börtönkö-

rülmények közötti viszonyok alapján értelmezzük a Ptk.-ban foglalt jó 

hírnévhez való jogot, mint személyiségi jogot, mondhatjuk, hogy az 
elítélt egészségi állapotának valótlan megítélése okozhatja a jó hírnév 

sérelmét. Ha egy rabot tévesen, szűrés nélkül HIV pozitív fertőzöttnek 

                                                             
26 A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III.6.) igazságügy-

miniszteri rendelet módosításáról szóló 25/2003. (VII. 1.) igazságügy-

miniszteri rendelet 2003. július 1-jei hatálybalépésével az eljárás jogszabályi 

formát is öltött. 
27 CPT/Inf (2004) 18. 
28

 Eütv. 10. § (3) bek. 
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tekintenek, és ez a zárt intézeten belül nyilvánosságra jut, hátrányosan 

befolyásolhatja későbbi helyzetét, diszkriminációját okozhatja.  

A fenti szemlélettel ellentétbe állíthatunk egy másik megközelítést. 
Lehetséges ugyanis, hogy a fogvatartottak személyiségi és betegjogait 

tiszteletben tartva nem állunk ki az egyes egészségügyi vizsgálatok, 

beleértve a HIV szűrés, kötelezővé tétele mellett. Ez esetben a Társaság 

a Szabadságjogokért (TASZ) non-profit szervezet véleményét követjük. 
A TASZ álláspontja szerint a fertőző betegségek alapjául szolgáló anya-

gokat (pl. kábítószert) nem az elítéltek szűrésével lehet távol tartani, 

hanem a csomagok megfelelő ellenőrzéséről, és az őrszemélyzet meg-
vesztegethetetlenségéről kell gondoskodni. Ha a büntetés-

végrehajtásban a droghasználat elterjedtségét akarják felmérni, és a 

problémát szeretnék láthatóvá, ezáltal kezelhetővé tenni, akkor a garan-
táltan anonim, az önkéntesen vállalható terápia, és az egészségügyi ada-

tok orvosi titokként való kezelése a célravezető megoldás. Az elítélteket 

a jogerős ítélet csak a szabadságuktól fosztja meg, egyéb jogaiktól nem. 

Az egészségügyi szűrésre a büntetés-végrehajtásban is a betegjogi és 
egészségügyi adatkezelési – titoktartási – szabályokat kell alkalmazni

29
 

Nézetünk szerint a fenti álláspont csak hiányosan állja meg a he-

lyét, ugyanis megfeledkezik a HIV/AIDS terjedésének egyik, börtönkö-
rülmények közötti, szignifikáns terjedési módjáról. Ez a HIV pozitív 

fertőzés szexuális úton való terjedését jelenti, amit nem lehet a csoma-

gok megfelelő ellenőrzésével, és az őrszemélyzet megvesztegethetetlen-

ségével megelőzni.  
Ezért álláspontunk szerint a célszerűségi és arányossági követelmé-

nyeknek megfelelően lehetséges a fogvatartottak személyiségi jogainak 

bizonyos időtartamú és mértékű korlátozása. 
Ami a fogvatartottak tájékoztatáshoz való jogát illeti, a TASZ 

2010-ben folytatott, „a vérrel és szexuális úton terjedő fertőzésekhez 

kapcsolódó kockázati magatartások, kábítószer-használat és a rájuk 
adott válaszok a magyar büntetés-végrehajtási intézményekben‖ című 

kutatása során azt állapította meg, hogy a rabok vérrel és nemi úton 

terjedő betegségekről való tudása nem megfelelő, ugyanakkor nagyon 

odafigyelnek arra, hogy ne kapjanak el valamit egymástól.  

                                                             
29 TASZ álláspont A Nemzeti /drog/ stratégiáról. http://drognet.u 
w.hu/drogtorveny/strategy.htm (2013.02.02.). 
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A kutatás interjúalanyai egy részének bekerüléskor némi tájékozta-

tás után felajánlották a vérvételt és HIV szűrést, egy másik részének 

viszont nem. Akiknek nem ajánlották fel, azok csak kötelező tüdőszűré-
sen vettek részt. Sérült a fogvatartottak fertőző betegségekről szóló tájé-

koztatáshoz való joga, ugyanis az elítéltek többsége semmilyen vérrel 

terjedő és nemi betegséggel kapcsolatos tájékoztatást vagy felvilágosí-

tást nem kapott, amíg bv. intézetben volt. A TASZ kutatása során meg-
kérdezett néhány fogvatartottat a témát illetően, akik igényt tartanának 

drog prevenciós és szexuális úton terjedő betegségekről szóló előadá-

sokra.
30

 
Ami a fogvatartottak elkülönítését illeti, az Európa Tanács ajánlása 

szerint nem kerülhet sor a szegregáció semmilyen formájára,
31

 amit a 

CPT Standards is tartalmaz. A küldöttség azonban hiányosságokat ész-
lelt, és a kapott tájékoztatás alapján nem tudott pontos képet alkotni a 

tekintetben, hogy milyen eljárást alkalmaznak a diagnosztizált HIV po-

zitív fogvatartottakkal szemben. Úgy véli azonban, hogy az 1999. évi 

jelentésben már bírált elkülönítési politikát 2003-ban még mindig al-
kalmazták. A bírált elkülönítési politika sérti a HIV pozitív fogvatartot-

tak emberi méltósághoz, egyenlő bánásmódhoz, valamint megkülönböz-

tetés nélküli egészségügyi ellátáshoz való jogát. Ezen túl sérül a CPT, 
fertőző betegségek megelőzésére vonatkozó sztenderdje, miszerint nem 

lehet elkülöníteni azokat a HIV pozitív fogvatartottakat, akik jól vannak. 

A gyakorlat ezzel szemben az volt a vizsgált 1999 és 2003 közötti idő-

szakban, hogy azon fogvatartottakat, akik nem adták beleegyezésüket
32

 
a HIV szűrés elvégzésére, átszállították a Tököli Börtönkórházba, füg-

getlenül attól, hogy kialakult-e bennünk az AIDS.
33

 Ezzel sérültek a 

betegnek vélt rabok személyhez fűződő jogai, így emberi méltósághoz 
és egészségügyi önrendelkezéshez való joga, valamint a CPT Standars 

                                                             
30 TASZ, Börtön és kockázatok, A „vérrel és szexuális úton terjedő fertőzések-

hez kapcsolódó kockázati magatartások, kábítószer-használat és a rájuk adott 

válaszok a magyar büntetés-végrehajtási intézményekben‖ című kutatás. 

http://issuu.com/hclu/docs/tasz_borton_kockazat (2013.02.02.). 
31 Recomendation R(98)7 Concerning the Ethical and Organisational Aspects 

of Health Care in Prison, 1998. 
32 CPT/Inf (96) 15. 
33

 CPT/Inf (2004) 18. 
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előírásai, azonban megvoltak az elkülönítés előnyei is.
34

 Az itt megmu-

tatkozó hazai, és európai szintű CPT szabályok közötti eltérés az elkü-

lönítési politikában nyilvánul meg. Míg a CPT kifejezetten diszkrimina-
tívnak minősíti a HIV pozitív fertőzöttek izolálását, addig a hazai szabá-

lyok szerint kötelező az egészséges raboktól való elhelyezés. Ennek 

gyakorlati problémája akkor jelentkezik, ha a férőhelyek hiánya miatt 

nem lehet egy személyes zárkába helyezni azt, akinek az szükséges vol-
na. Azonban, ha nincs elkülönítés, fokozottan fennáll a veszélye annak, 

hogy a rabok injekciós tűk egymás közötti cseréjével megfertőzik egy-

mást.  
Álláspontunk szerint koherenciát kellene teremteni a hazai és CPT 

szabályok között, figyelembe véve a fertőzött, illetve az egészséges 

rabok személyiségi jogait, illetve a pénzügyi feltételeket. Mérlegelni 
kell, hogy adott esetben mihez fűződik nagyobb érdek: egy meg nem 

fertőzött személy testi épségéhez és egészségéhez, vagy egy HIV pozitív 

fertőzött rab emberi méltósághoz, egészségügyi önrendelkezéséhez. 

Nézetünk szerint a még meg nem fertőzött elítéltek személyhez fű-
ződő jogok körében deklarált testi épségéhez és egészségéhez való jogát 

mindenki köteles tiszteletben tartani, melyek védelméről való gondos-

kodás nemcsak büntetőjogi kérdés, hanem ezeket az értékeket a polgári 
jog is hatékony védelemben részesíti: a testi épség és az egészség meg-

sértése személyhez fűződő jog sérelmét jelenti. Ez a sérelem általános 

jellegű, bárkinek (beleértve az elítélteket) a testi épségéről vagy egész-

ségéről legyen is szó.
35

 Meglátásunk szerint szükséges lenne megterem-
teni a HIV pozitív fertőzött rabok egészséges, biztonságos körülmények 

között történő elhelyezését. 

I.1. Jogeset-értelmezés az állampolgársági jogok országgyűlési biz-

tosának 907/ 2000 számú jelentése alapján 

Nézzünk meg egy esetet, amelyben a Büntetés-végrehajtás Központi 

Kórházának hat nővére panasszal fordult az Országgyűlési Biztosok 

                                                             
34

 SZLÁVIK - KINCSÉNÉ: 25-30. o. 
35 ZÖLD ÖDÖN: A személyhez és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, in BE-

NEDEK KÁROLY - BESENYEI LAJOS - DOMÉ GYÖRGYNÉ (et al.): A Polgári Tör-
vénykönyv Magyarázata 1., 2007, Complex Kiadó, Budapest, 270-271. o. 
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Hivatalához. Sérelmüket abban látták, hogy a kórház vezetése kötelezte 

őket egy HIV pozitív beteg ellátására, amelybe beletartoznak azoknak 

az invazív beavatkozásoknak az elvégzése, melyeket ők nem voltak 
hajlandók teljesíteni.

36
 Ezek alapján feltehetjük a kérdést, hogy miként 

érvényesül a HIV pozitív fogvatartott ellátáshoz való joga, jogában állt-

e a nővéreknek megtagadni az egészségügyi ellátást, illetve ez milyen 

személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti a beteg vonatkozásában. 
Az eset 1999-ben történt, amikor egy ukrán származású férfit szál-

lítottak be a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházába, akinek HIV 

fertőzöttsége csak később derült ki. A nővérek panasza szerint alapvető 
fontosságú a biztonsági felügyelők és egészségügyi személyzet zavarta-

lan együttműködése, hiszen egy betegnél, ha kiderül a HIV fertőzöttség, 

fokozottan kell tartani a támadás veszélyétől, mert nem lehet tudni, hogy 
a fertőzöttség milyen pszichés reakciót vált ki belőle. A nővérek ez alap-

ján kifogásolták, hogy az elkülönítéssel kapcsolatban semmilyen infor-

mációt nem adhattak ki, még az őrzéssel megbízott biztonsági felügyelet 

dolgozóinak sem. Mindezek után a fertőzéstől való félelem miatt úgy 
határoztak, hogy a betegnél a vérrel kapcsolatos beavatkozásokat nem 

végzik el, azon kívül azonban továbbra is biztosítani kívánják a beteg 

ellátását.
37

 
Ez alapján vizsgálnunk kell a beteg, Eütv.-ben meghatározott 

egészségügyi ellátáshoz való jogát, illetve az egészségügyi dolgozókat 

megillető ellátás megtagadásának jogát. Az Eütv. értelmében minden 

betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, fo-
lyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli ellátáshoz, amely 

e körben a legalapvetőbb betegjog. Tilos a betegek közötti hátrányos 

megkülönböztetés olyan ok alapján, amely nem függ össze egészségi 
állapotukkal, így a HIV pozitív betegnek ugyanolyan joga van az ellá-

táshoz, mint minden más betegnek, amit az egészségügyi szolgáltató 

köteles biztosítani. Az intézményt megilleti az a jog, hogy szakmai sza-
bályok betartásával maga szervezi meg a beteg egészségügyi ellátását. 

Orvosi szakvélemény alapján mondhatjuk, hogy a HIV pozitív betegek 

ellátásának jól bevált módszere, hogy önkéntesek végezik el a fokozott 

veszéllyel járó beavatkozásokat. Meg kell jegyeznünk, ennek kiemelt 

                                                             
36 OBH 907/ 2000. 
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jelentősége van a bv. intézetekben, ahol a fogvatartott kiszámíthatatlan 

viselkedése miatt nagyobb a kockázata a szándékos megfertőzésnek.
38

 

Vizsgálnunk kell, hogy az ellátást végző nővéreknek joguk volt-e 
megtagadni a HIV pozitív elítélttel kapcsolatos invazív beavatkozást. E 

kérdés kapcsán ismét az Eütv. rendelkezéseiből kell kiindulnunk, ami 

meghatározza azon esetek körét, amikor az egészségügyi dolgozó köte-

les megtagadni, illetve megtagadhatja az ellátást. A törvény 131. § (5) 
bekezdés d) pontja szerint az egészségügyi dolgozó megtagadhatja a 

beteg ellátását, ha saját életét vagy testi épségét a beteg magatartása 

veszélyezteti. Orvosi szakvélemény szerint nincs joga az egészségügyi 
dolgozónak megtagadni az egészségügyi ellátást, kivéve azt az esetet, 

amikor saját életét közvetlenül veszélyezteti. HIV fertőzött beteg ellátá-

sa azonban nem lehet ez a kategória, különösen nem abban az esetben, 
ha a megfelelő védőfelszerelések biztosítva vannak. A fertőző betegség-

től való jogos félelem miatt az egészségügyi dolgozó még a bv. intézet-

ben sem tagadhatja meg az ellátást. Hozzá kell tennünk, az ellátás meg-

tagadásának jogszerűtlensége csak akkor állapítható meg, ha a kórház 
teljesítette kötelezettségeit az egészségügyi dolgozók biztonságos mun-

kafeltételeinek megteremtésére, beleértve az egészségügyi dolgozók 

megfelelő felkészítését a HIV pozitív beteg kezelésével kapcsolatos 
speciális követelményekre. Az ellátás megtagadásának jogszerűtlensége 

visszavezethető arra a globális érdekre is, hogy, ha megállítani nem 

lehet a betegség terjedését, annak megelőzése és kontrollja mindenki 

érdekét szolgálja.
39

 
Egyetértünk a fenti állásponttal, hiszen, ha az egészségügyi dolgo-

zó pusztán annál a ténynél fogva, hogy fertőző betegről van szó, megta-

gadhatná az ellátást, az ellátás megtagadása elindíthatna egy olyan fo-
lyamatot, amely a fertőző betegségben szenvedők ellátásának súlyos 

veszélyeztetéséhez vezetne. Ez egyben személyhez fűződő jogok sérel-

mét is jelentené, hiszen sérülne a beteg emberi méltósága, az egyenlő 
bánásmód követelménye, valamint egészséghez való joga.  

                                                             
38 OBH 907/2000. 
39 Avoidance of Discrimination in Relation to HIV-infected People and People 
with AIDS, 1988. 
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II. HIV/AIDS FERTŐZÖTT RABOK SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ ÉS BETEG-

JOGAI EGYES EURÓPAI ÁLLAMOK BÖRTÖNEIBEN, POLGÁRI JOGI 

SZABÁLYOK, VALAMINT CPT JELENTÉSEK ALAPJÁN 

A magyar börtönöket, és azok egészségügyi rendszerét nem érthetjük 

meg, ha nem hasonlítjuk össze őket más európai államok börtöneivel, és 

nem vizsgáljuk, hogy ott mennyire jelent problémát a témánk szempont-

jából releváns HIV/AIDS betegek tájékoztatása, szűrése, elhelyezése, 
jogaik érvényesítése. Szemere Bertalan is több börtönt látogatott meg 

utazásai során, majd a külföldi tapasztalatai alapján javasolt börtönépí-

téseket Magyarországon. Írásában olvashatjuk: „És fájdalommal 
csudálkozhatni, hogy míg Észak-Amerikában’s Európa’ műveltebb or-

szágaiban a’ törvényhozók, erkölcsi-philosophok ’fogházak’ kormányzói 

öszszemunkálkodva, fáradhatatlanul 1vetélkedve dolgoznak a’ kellő 
javításokon: mások, ’e társasági ’s philantropi nagy munkáról semmit 

nem tudnak, ’s az emberiség’ szent törvényeit szörnyűképpen összegázo-

ló kegyetlen rendszerüket olly természetesnek látják, mintha az máskép-

pen nem is lehetne.”
40

 Noha, az idézet közel 180 éves, ma is megállja a 
helyét, ami vonatkozik a bv. intézetek egészségügyi ellátórendszerére is.  

Európai helyzetelemzésünk fontosságára hívja fel a figyelmet az is, 

hogy az AIDS-járvány gyorsan terjed az Európai Unió néhány tagálla-
mában, és azok szomszédjainál. Észtország, Lettország és Litvánia azon 

országok közé tartozik, ahol a betegség a leggyorsabban terjed. Az Eu-

rópai Unió „régi‖ tagállamai közül néhány, amelyet eddig elkerültek a 

nagy AIDS-járványok az injekciós kábítószer-használók körében, most 
a megnövekedett járványveszély jeleit mutatja.

41
 Vizsgálódásunk kö-

zéppontjába olyan európai országokat állítottunk, amelyekben szignifi-

kánsan jelentkezik az AIDS probléma, és ez kihatással van a vizsgált 
államok büntetés-végrehajtására. 

II.1. Észtország 

                                                             
40

 SZEMERE BERTALAN: Terve egy építendő-javítandó fokháznak a „magány-

rendszer” elvei, 1838, Kassa, Werfer Károly Könyvnyomó Intézete, 7. o. 
41 2004 Annual report: the state of the drugs problems in the European Union 
and Norway, EMCDDA, Lisbon, November 2004. 
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Az észtországi HIV/AIDS terjedésének fő okai között említhetjük a 

kábítószer saját használatú fogyasztását és tartását,
42

 amit 

dekriminalizáltak, és a csekély mennyiségű kábítószer terjesztése is 
„csak‖ pénzbüntetéssel volt büntetendő.

43
 Így gyorsan terjedt a járvány, 

és kritikus volt a HIV helyzet Észtországban.
44

 

Ennek ellenére, egy Európa Tanácsi ajánlás
45

 szerint nem kötelező 

a HIV szűrés mindenki számára a börtönben. Az önkéntes alapon vég-
zett szűrés azonban jól láttatja, hogy míg tiszteletben tartják az észt fog-

vatartottak egészségügyi önrendelkezési jogát, ami alapján visszautasít-

hatják az ellátást, addig az egészséges rabok személyhez fűződő jogai 
sérülnek. A hazai szabályozás szerint is önkéntes a HIV szűrés, ami 

nézetünk szerint nem helytálló, hiszen a börtön közösségi érdeke, a rab-

társak testi épséghez és egészséghez fűződő joga, valamint az egészség-
ügyi megelőző intézkedések megkívánnák azt, hogy mindenkin elvé-

gezzék a szűrést.  

Olyan elkülönítési politikát kellene alkalmazni, ami tiszteletben 

tartja a fertőzött és egészséges elítéltek személyiségi jogait. Az észt 
börtönökben ugyanakkor nem különítik el a HIV fertőzötteket, ami sérti 

az egészséges börtöntársak egészséghez és testi épséghez való jogát, 

fenntartva azt a veszélyt, hogy bármikor megfertőződhetnek. A magyar-
országi gyakorlat ezzel éppen ellentétes, és már a fertőzött gyanús sze-

mélyek elkülönítését is megköveteli. 

II.2. Lettország 

A lett bv. intézetekben HIV fertőzöttek aránya egyes börtönökben meg-

haladja a 20%-ot. Gondot jelent, hogy a HIV szűrés nem rendszeres, 
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 FLIEGAUF GERGELY: A börtön és a kábítószer kapcsolata az emberi jogok 

érvényessége a büntetés-végrehajtási gyakorlati munkában, 22. o. 

http://hu.scribd.com/doc/29057362/Fliegauf-Gergely-A-borton-es-a-kabitoszer-

kapcsolata-az-emberi-jogok-ervenyessege-a-buntetes-vegrehajtasi-gyakorlati-

munkaban (2013.02.10.). 
43 A felmérés 2004-ben készült, a büntetőjogi szabályozások az akkor hatályos 

állapotot mutatják. 
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 FLIEGAUF: i. m. 22. o. 
45 Recomendation R(98)7 Concerning the Ethical and Organisational Aspects 
of Health Care in Prison, 1998. 
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egyes helyeken csak a befogadáskor végzik el, ami a fogvatartottak bi-

zonytalanságát idézi elő saját státusukat illetően. A lett börtönökben 

lévő HIV fertőzöttek magas arányát főként a bv. intézetekben elterjedt 
kábítószer használat idézi elő.

46
 

A CPT delegációja a lett bv. intézetekben tett 1999-es, 2002-es és 

2007-es monitoringja alkalmával részletesen foglalkozott a börtönökben 

terjedő fertőző betegségek terjedésének hátterével, részletesen vizsgálva 
azt, hogy miként érvényesülnek a CPT Standards

47
-ben meghatározott, 

fogvatartottakat megillető egészségügyi garanciák.  

Noha, a HIV pozitív fertőzöttek száma intenzíven nőtt az 1999-es 
vizit óta, a delegáció elégedett volt azzal a ténnyel, hogy a betegek meg-

felelő ellátásban részesülnek, és nem tartják őket elkülönítve egészséges 

rabtársaiktól.
48

 Összehasonlítva ezt a pontot a hazai szabályokkal, kü-
lönbségként értékeljük, hogy amennyiben fennáll annak lehetősége, a 

diagnosztizált HIV pozitív fogvatartottat egészséges társaitól elkülöní-

tik. Ez a gyakorlatban akadályokba ütközhet (pl. nincs elég hely), a fő-

szabály mégis az elkülönítési politika alkalmazása.  
Külön szót érdemel a fogvatartottak egészségügyi ellátáshoz, és a 

CPT Standards-ben lefektetett orvoshoz, orvosi ellátáshoz való joga, 

ami szerint folyamatos orvosi, vagy felkészített, hozzáértő nővéri szol-
gáltatást kell biztosítani a börtönökben. Ehhez képest a delegáció 2007-

ben, lett börtönökben tett látogatása alkalmával elfogadhatatlannak tar-

totta azt a tényt, hogy egyetlen nővér sem volt elérhető bizonyos intéze-

tekben vasárnap. Ez súlyosan sérti az AIDS beteg fogvatartottak egész-
ségügyi ellátáshoz való jogát, ugyanis nekik naponta antiretrovirális

49
 

kezelésben kell részesülniük.
50

 Hazai szabályok szerint ez nem lenne 

megengedhető, ugyanis a raboknak joga van az egészségi állapota által 
indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető, valamint az egyenlő 
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 FLIEGAUF: i.m. 28. o. 
47 CPT Standards "Substantive" sections of the CPT's General Reports. 
48 CPT/Inf (2005) 8; para. 118. 
49 1996-ban kezdték el bevezetni a világon az AIDS "koktélt" amit HAART-

ként (Highly Active Antiretroviral Treatment) ismerünk. Ennek lényege, hogy a 

vírus szaporodását minél több ponton, nagy hatékonysággal gátolja, mintegy 

mattot adva a HIV-nek. 
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 CPT/Inf (2009) 35; para 79. 
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bánásmód követelményeinek megfelelő egészségügyi ellátáshoz,
51

 ami 

ez esetben napi 24 órás egészségügyi ellátást jelent.  

II.3. Litvánia 

A litván Polgári Törvénykönyv, hasonlóan a hazai szabályozáshoz le-

fekteti az egészség, emberi méltóság sérthetetlenségét, mint alapvető 

személyhez fűződő jogokat,
52

 amelyeket tiszteletben kell tartani a bv. 
intézetekben is. 

A CPT küldöttsége 2004-ben tett látogatása alkalmával, a szűrés 

előtti és utáni tájékoztatás elmaradásával okozott sérelmeken túl, ki-

emelten foglalkozott az orvosi titoktartás mikénti érvényesülésével. 
Ami a HIV pozitív rabok orvosi titoktartáshoz való jogát illeti, ez 

nem jelent minden esetben abszolút jogosultságot. Főszabály szerint, a 

börtönök biztosítják az orvosi leletek, akták bizalmas kezelését, azonban 
ez a HIV pozitív betegek vonatkozásában a szükséges mértékben korlá-

tozott lehet, börtöntársaik egészsége és biztonsága érdekében.
53

 A hazai 

szabályozásban a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló IM ren-
delet nem részletezi a rájuk vonatkozó titoktartási szabályokat, ezért az 

egészségügyi szűrésekre a büntetés-végrehajtásban is a betegjogi és 

egészségügyi adatkezelési – titoktartási – szabályokat kell alkalmazni. 

Ez az Eütv. szerint azt jelenti, hogy az érintett beteg magántitok körébe 
tartozó egészségügyi adatait hozzájárulása nélkül is közölni kell, 

amennyiben azt mások életének, testi épségének, egészségének védelme 

szükségessé teszi. Kérdésként merülhet fel azonban, hogy e jogszerű 
intézkedés hogyan érinti a beteg személyhez fűződő jogait. A ma hatá-

lyos Ptk. szerint személyhez fűződő jogokat sért, aki a magántitok birto-

kába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb 

módon visszaél.
54

 Ezt a védelmet terjeszti ki a Btk. a magántitok meg-
sértése tényállásában, ami szerint, aki foglalkozásánál vagy közmegbí-

                                                             
51 Eütv. 8.§ (1) bek. 
52 Civil Code of the Republic of Lithuania 18 July 2000 No VIII-1864, Vilnius, 

Article 1.114. 
53 CPT/Inf (2001), para 39. 
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zatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi,
55

 

büntetőjogi tényállást valósít meg. Nézetünk szerint sérülnek ugyan a 

fogvatartott személyhez fűződő jogai, az orvosi titok, magántitok körébe 
tartozó, rá vonatkozó egészségügyi adatok mással való közlése során, 

azonban ez elkerülhetetlen mások egészségének, testi épségének meg-

óvása érdekében. Az egészségügyi adatok mással való közlése sértheti a 

fogvatartott egészségügyi önrendelkezési jogát, valamint emberi méltó-
ságát, ugyanis egészségügyi adataihoz fűződő orvosi titoktartási joga 

csak korlátozottan érvényesül. Így annak érdekében, hogy a magántitok 

mások előtt való felfedése jogszerű legyen, mindenképpen kell az a 
jogos érdek, hogy mások egészségének védelmét szolgálja az orvosi 

titok megismerése, amit nézetünk szerint a fertőzött beteg a tűrni köteles 

mindaddig, amíg az a közérdeket szolgálja. Megállapíthatjuk tehát, hogy 
az orvos közérdekből mentesül a titoktartási kötelezettség alól.

56
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Pődör Lea 

Az ágytól és asztaltól való elválás intézménye az Oszt-

rák Polgári Törvénykönyvben és a magyar polgári há-

zasságról szóló törvényben, különös tekintettel a ká-

nonjogban betöltött szerepére 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A jogtörténetben elsőként a felvilágosodás korában történt igen nagy 

változás a házasságról való gondolkodásban. A házasság hosszú évszá-

zadokig olyan terület volt, ahol egyedül csak az egyház bírt hatáskörrel. 
Kezdetektől fogva ugyanis küldetésének tekintette, hogy a házasság 

vitás kérdéseit a keresztény eszmék és értékek érvényre juttatásával 

oldja meg, ám ezektől az értékektől idővel elváltak az állam által defini-
ált értékek és célok.

1
 Az újkori eszmék hatására egyre több európai ál-

lam törekedett arra, hogy megvalósítsa állam és egyház teljes elválasztá-

sát, s ezen egyetemes program keretében kellett megoldani a házasság 
szekularizálását is.  

A polgári házasság kodifikálása Magyarországon a 19. század vé-

gére esett, s ezáltal állam és egyház olyan formán vált el egymástól, 

hogy az egyén lelkiismeretére bízta az Isten színe előtt kötött házasság 
felbonthatóságának lehetőségét és szükségességét. Az egyetemes törté-

nelemben lejátszódó folyamatok is igazolják, hogy a 17. század előtt a 

házasság kapcsán felmerülő kérdések még szigorúan teológiai köntösbe 
bújtak, s a liberális eszmék terjedésének következtében a törvények 

                                                             
1 Vö. HUSZÁR ELEMÉR: Az egyház és állam közti viszony története, 1929, Bu-
dapest, 5-6. o. 
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egyre inkább elváltak a vallási doktrínáktól és tisztán profán jegyeket 
kezdtek felmutatni.

2
 

Az ágytól-és asztaltól való elválás intézménye (a házasság felbon-

tásának egyik lehetőségeként) megjelenik mind az 1894. évi XXXI. tc.-

ben (Ht.), az Osztrák Polgári Törvénykönyvben és az 1917-es Egyházi 
Törvénykönyvben is. Mi a jelentősége ennek a jogintézménynek, s va-

jon ugyanazt a joghatást váltja-e ki a kánonjogban, mint a világi jog 

területén?  

I. A HÁZASSÁGRÓL VALÓ GONDOLKODÁS MEGVÁLTOZÁSA ÉS A 

POLGÁRJOGI KODIFIKÁCIÓK IDŐSZAKA 

A természetjog a házasságot csupán szerződésnek tekintette, lévén, hogy 
a házasság szentségi jellege, ezzel együtt felbonthatatlansága is olyan 

ismérv, ami a jogi tényeken kívül helyezkedik el.
3
 Ez a felfogás hom-

lokegyenest ellentmond a kánonjog által alkotott fogalomnak, mely a 

természetjog megjelenéséig uralkodó érvénnyel bírt. „A Teremtő szán-
déka szerint a házasság intézménye az ember örök célját, boldogságát 

szolgálja.‖
4
 Ahhoz, hogy megérthessük az egyház házasságról alkotott 

nézetét, először a Szentírásból kell kiindulnunk. Az intézményre már az 
Ószövetségben is utalásokat lehet találni, eszerint célja, hogy fennma-

radjon a férfi nemzetsége.
5
 Tény, hogy a férfi és a nő megteremtésével 

Isten meghívta őket nem csupán a szeretetre, hanem a házaséletre is.
6 
Az 

Újszövetség a házasság leglényegesebb ismérvét fekteti le: a szentségi 

                                                             
2 Vö. RODERICK, PHILIPS: Amit Isten összekötött - A válás rövid története, 2004, 

Osiris Kiadó, Budapest, 74. o.  
3 Vö. HERGER CSABÁNÉ: A nővételtől az állami anyakönyvvezetőig, 2006, Dia-

lóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 35. o.  
4 MARÓTI GÁBOR: A házasság teológiai és kánonjogi alapjai, in Hitvallás, 

2011/4. szám, 15. o. 
5 Vö. RAHNER, KARL - VORGRIMLER, HERBERT: Teológiai Kisszótár, 1980, 

Szent István Társulat, Budapest, 258-259. o.  
6 Vö. A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSÁNAK KOMPENDIUMA 2005, 1601-
1605. 
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jelleget. Tudniillik ugyanis, hogy a katolikus egyház a házasságot a hét 
szentség közé sorolja, ennek indokolása pedig egyenesen az Újszövet-

ségben olvasható: „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan 

Krisztus is szerette az egyházat.‖
7 

A szentségi jelleg tehát abban érhető 

tetten, hogy a házasság férfi és nő között olyasféle összeköttetés, mint 
ami Jézus Krisztus és az egyház kapcsolatában mutatkozik meg.

8
 A 

szentségi jelleget először a Trentói zsinat (1545-1563) nyilatkoztatta ki, 

s ez adta meg az egyháznak a jogi értelemben vett illetékességet arra, 
hogy eljárjon a házasságok ügyében.

9
 A Trentói zsinat kapcsán mondták 

ki a házasság két lényegi tulajdonságát is, az egységet és a felbonthatat-

lanságot, amely körülhatárolja e szent szövetség belső rendjét.
10

 
Elszakadva ettől a felfogástól, a világi jog arra törekedett a polgár-

jogi kodifikációk során, hogy a házasságot más oldalról közelítse meg. 

A házasság a polgárjog értelmében már nem számított szentségnek, 

sokkal inkább szerződéses kapcsolatnak férfi és nő között (így az egy-
házi házasság fogalma mellé – egyesek nézete szerint a helyére – egy új 

jelenség került: a polgári házasság). Azzal, hogy elvetették a szentségi 

jelleget, a (polgári) házasság felbonthatóságát deklarálták, mely kérdés-
ben immáron nem a szentszéki bíróságok, hanem polgári hatóságok 

hivatottak eljárni.  

Az, hogy Magyarországon nem sikerült véghezvinni az 1848-as áp-

rilisi törvények által már célkitűzésként feltüntetett magánjogi kódex 
létrehozását, a történelem viharainak tudható be. Tény, hogy a reform-

kor nyomán várható további fellendülést derékba törte az 1848-49-es 

szabadságharc véres elfojtása. Az áhított megoldás megvalósítása a neo-
abszolutizmus idejére tolódott, ám mivel a neves jogász, Frank Ignác 

visszautasította a felkérést, miszerint készítse el ő a magánjogi törvény-

                                                             
7 Ef 5,25. 
8 Vö. SIPOS ISTVÁN-GÁLOS LÁSZLÓ: A katolikus házasságjog rendszere, 1960, 

Szent István Társulat, Budapest 45-46. o.  
9 Vö. MARÓTI GÁBOR: A házassági szövetség szentségi karaktere, in Hitvallás, 

2011/7. szám, 15. o.  
10 Vö. MARÓTI GÁBOR: A házasság egysége és felbonthatatlansága, in Hitval-
lás, 2011/8. szám, 15. o.  
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könyv tervezetét, már csak egy megoldás maradt: Magyarországon az 
Osztrák Polgári Törvénykönyvet (Optk.) kellett hatályba léptetni.

11
 

Az osztrák kodifikáció a természetjog relatív válfaját vette alapul, 

azt az irányzatot, mely a XVIII. századot uralta. A relatív természetjog 

általános fogalmakkal kívánt vizsgálódni. Kiindulópontjául a jogalanyt 
választotta, mert ő mindennek az alapja, a kezdete. Felismerte a kártérí-

tési felelősség bevezetésének indokoltságát, a kötelmi jogban pedig a 

megegyezést igen nagy jelentőséggel ruházta fel. Az egyház és vallásos-
ság háttérbe szorulásával a házasság értelmezése is új köntöst kapott.

12
  

Az Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch-ot 1853. május 1-jén ve-

zették be Magyarországon, s 1861-ig maradt hatályban. A kiegyezést 
követően fellendült a hazai jogélet is, egyre több, saját törvényünk szü-

letett. A honifjak hiába tekintettek mindig is úgy az osztrák jogra, mint 

egy erőszakosan behozott joganyagra, a magyar jogászok látták az érté-

keit is: dologi jogi vonatkozásokban, illetve a szerződési joggyakorlat-
ban irányadó maradt számukra, s nem túlzás azt állítani, hogy az osztrák 

jogot továbbra is figyelemmel kísérték és ismerték.
13

 A dolgozat szem-

pontjából pedig különösen fontos a házassági jogra gyakorolt befolyása, 
hiszen az ágytól és asztaltól való elválás intézménye az Optk. révén 

meghonosodott nálunk is, a későbbiekben pedig felvették a magyar ál-

lami házasságról szóló törvénybe is. 

II. AZ ÁGYTÓL ÉS ASZTALTÓL VALÓ ELVÁLÁS 

II.1. Az Optk. által alkotott szabályozás 

Az Osztrák Polgári Törvénykönyv annyiban utoléri a francia Code Ci-

vil-t, hogy szintén hármas tagolású: személyi jog, dologi jog, személyi- 

                                                             
11 Vö. HOMOKI-NAGY MÁRIA: Az Osztrák Polgári Törvénykönyv és a kiegye-

zés, in Jogtörténeti Szemle, 2007/3. szám, 16. o.  
12 Vö. RUSZOLY JÓZSEF: Európa jogtörténete, 1998, Budapest, 119-120. o. 
13 Vö. CHRISTIAN NESCHWARA: Az osztrák jog Magyarországon, in Jogtörténe-
ti Szemle, 2007/3. szám, 44. o.  
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és dologi jogok közös meghatározása. A kódexet ezek alapján nehéz 
besorolni az institúció-vagy a pandektarendszert követő törvényművek 

sorába, hiszen a személyi és a dologi jog felosztása az institúció-

rendszer hatását mutatja, míg a dologi jogban tett megkülönböztetés, 

miszerint léteznek dologhoz fűződő és emellett ún. személyes dologi 
jogok is, már a német polgári törvénykönyvet juttatja eszünkbe.

14
 A 

házassági jogot értelemszerűen a Személyi jog című részben tárgyalja a 

jogalkotó. Lévén, hogy a Ht. az osztrák törvényműből vette át az emlí-
tett jogintézményt, először az Optk.-beli szabályzást indokolt részletez-

ni. 

„Az asztal-és ágytóli elválás‖ első lépéseként a házastársaknak 
minden indokukat tudatniuk kell lelkészük előtt. Előterjesztésüket há-

romszor meg kell ismételni, mely után a lelkész bizonyítványt állít ki a 

felek részére elválási kívánságukról, amit a rendes bíróság előtt be kell 

mutatniuk. Ha meg tudnak egyezni a vagyon és tartás kérdésében is, 
akkor a bíróság megengedi az elválást (ha gyermekek is vannak, az ő 

ellátásuk kérdésében a gyámbíróság beleegyezésére is szükség van). 

Más a helyzet akkor, ha csak az egyik fél fejezi ki elválási szándékát, itt 
ugyanis a bíróság előtt komoly bizonyítékokat kell felmutatnia ahhoz, 

hogy a bíró megengedje az elválást. Vannak persze olyan nyomós okok, 

melyek fennállása esetén a bíróság minden további nélkül kimondja az 

ágytól-és asztaltól való elválást: az egyik fél házasságtörést követ el 
vagy valamely bűncselekmény elkövetése miatt már korábban elmarasz-

talták; az egyik fél a család jó erkölcsét vagy a másik fél vagyonát zül-

lött életmódjával veszélyezteti; a másik házasfél életének és egészségé-
nek veszélyeztetése, bántalmazása; tartós megkeserítés.

15
  

Az imént tárgyalt esetek az ideiglenes elválás körébe tartoznak. A 

törvénykönyv a teljes felbontás címszó alatt csak az alábbi kitételt tar-
talmazza: érvényes házasság köteléke katolikus személyek közt csak az 

egyik házastárs halála által bontható fel.
16

 

                                                             
14 Vö. HAMZA GÁBOR: Az európai magánjog fejlődése, 2002, Nemzeti Tan-

könyvkiadó, Budapest, 114-115. o.  
15 Optk. I. rész, II. fejezet, 103-109. §. 
16

 Optk. I. rész, II. fejezet, 111. §. 
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II.2. Az 1894. évi XXXI. tc.  

A kiegyezés utáni évtizedekben a polgári házasság bevezetése körül 

igen nagy vita folyt a magyar parlamentben, melynek következtében 

Szapáry Gyula miniszterelnök 1892-ben le is mondott. A magyar kor-

mány terveire XIII. Leó pápa 1893-ben egy Constanti Hungarorum kez-
detű enciklikával válaszolt, melynek várt hatása elmaradt.

17
 Végül We-

kerle Sándor miniszterelnöknek sikerült keresztülvinnie a polgári házas-

ságról szóló törvényjavaslatot (és a többi egyházpolitikai törvényt is), 
holott az uralkodó, Ferenc József nem kötelezte el magát mellette egyér-

telműen. Mindenesetre a számok árulkodóak: a törvényjavaslatot 124 

ellenszavazat mellett 128 igen támogatta.
18

 A törvényjavaslat elkészítése 
során az alábbi négy szempont lebegett a jogalkotók szeme előtt: „egy-

séges házassági jog, egységes állami igazságszolgáltatás házassági 

ügyekben, kötelező polgári házasság és a házasság felbonthatóságának 

lehetősége.‖
19

  
Miben mutatkozik meg az, hogy a Ht. elvilágiasította a házasság in-

tézményét? Kiindulópontként lássuk a törvény 29. §-át: házasságot 

csakis polgári tisztviselő előtt lehet kötni. A törvény taxatíve felsorolja, 
hogy ki számít polgári tisztviselőnek, a felsorolásban viszont egyáltalán 

nem szerepel egy vallási felekezet lelkésze sem. Nem véletlen, hiszen a 

Ht. értelmében az a házasságkötés, amely nem az általa megjelölt polgá-

ri tisztviselők valamelyike előtt köttetett, semmiféle vonatkozásban nem 
minősül házasságnak,

20
 még akkor sem, ha a felek abban a hiszemben 

                                                             
17 Vö. FABINY TIBOR: Az evangélikus egyház jogtörténetének vázlata 1523-

1945, in RÁCZ LAJOS (Szerk.): Felekezeti egyházjog Magyarországon, Unió 

Kiadó, Budapest, 124-125. o.  
18 Vö. SZABÓ ISTVÁN: Az állami házasság megjelenése és a házasság felbontha-

tóságának kérdése, in Iustum Aequum Salutare, 2008/3. szám, 52-53. o.  
19 MEZEY BARNA (Szerk.): Magyar Jogtörténet, 2007, Osiris Kiadó, Budapest, 

228. o.  
20 

Ht. 30. §. 
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vannak, hogy az egyház általi összeadás magánjogi joghatással rendel-
kezik.

21
  

A kötés felbontásának lehetőségét a Ht. számos esetben megenge-

di.
22

 A köztudatban élő felfogás, miszerint az ágytól és asztaltól való 

elválás csupán a jogalkotó katolikus egyház irányába tett kedvezménye, 
nem túlzás. A Ht. értelmében ugyanis, ha a házasság a törvény alapján 

felbontható, akkor a felbontás helyett alkalmazható az ágytól és asztaltól 

való elválás, mely tulajdonképpen a felbontás joghatályával bír. Az el-
válás csakis a törvényben meghatározott bontó ok fennállása esetén volt 

kérhető, mely esetben helye lenne bontó ítéletnek, ám a házasfelek lelki-

ismeretükből kifolyólag inkább az ágy és asztaltól való elválást kezde-
ményezik Az így elválasztott felek a házassági életközösséget bármikor 

visszaállíthatják, kivéve akkor, ha az ítélet jogerőre emelkedésétől szá-

mított két év letelt, mert ez esetben az ítélet felbontó ítéletté válik.
23

  

III.3. Az 1917-es Egyházi Törvénykönyv a házassági jogról. A 

separatio a Kódex előírásai alapján 

Az első kizárólagos Egyházi Törvénykönyv a 20. században jött csak 

létre, ami igencsak késői időpontnak tekinthető, ha figyelembe vesszük 
a katolikus egyház tekintélyes múltját. A kodifikációra való igény ugyan 

már az I. lateráni zsinat (1869-1870) idején megfogalmazódott,
24

 de 

egészen addig az egyházjog művelői és alkalmazói számára igencsak 

nehézkes volt válaszokat keresni a felmerült problémákra a jogforrások 
rengetegéből. Az 1917-es Kódex előtti időkben, tehát a magyar Ht. 

megszületésének idején az 1582-ben, XIII. Gergely pápasága idején 

Rómában megjelent gyűjtemény, a Corpus Iuris Canonici volt érvény-
ben. A gyűjtemény több korábbi forrást fogott egybe: Decretum 

                                                             
21 Vö. ALMÁSI ANTAL: Házassági jog, in SZLADITS KÁROLY: Családi jog I. 

kötet, 1940, Budapest, 44. o.  
22 L.: Ht. 76-80. §. 
23 Ht. 104-107. §. 
24 Vö. KECSKÉS LÁSZLÓ: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy 

jogrendszereiben, 2009, HVG Orac Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest, 132-
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Gratiani (1140), Liber Extra (1234), Clementinae (1317), 
Extravagantes Ioannes XXII (1325) és Extravagantes Communes 

(1500).
25

 Látható, hogy ez a Corpus több száz éves forrásokat tartalma-

zott, amik között sok apokrif és hamis szöveg is meghúzódott. 

1904-ben X. Pius pápa rendelte el az első hiteles és egyetemes 
Egyházi Törvénykönyv kodifikációjának elkezdését Arduum sane 

munus kezdetű motu propriójával. A munkálatok egészen 1916 decem-

beréig tartottak, s XV. Benedek pápa hirdette ki 1917. május 2-án, ha-
tályba lépésének napját pedig 1918. május 19-re tették. Elődjéhez ha-

sonlóan a Kódex a Codex Iuris Canonici nevet kapta, s hazánkban is 

kizárólag latin nyelven volt olvasható.
26

  
A Corpus részletes szabályozást dolgozott ki az egyházi házasság 

intézményére nézve, s nem hagyta érintetlenül az egyház színe előtt 

kötött házasságok felbonthatóságának problémáját sem. A Kódex to-

vábbra is kiáll a házasság felbonthatatlansága mellett, mely ismérv két 
értelemben használatos. A belső felbonthatatlanság arra vonatkozik, 

hogy a házasfelek nem bonthatják fel önhatalmúlag a létrejött köteléket, 

a külső felbonthatatlanság pedig azt hangsúlyozza, hogy semmiféle 
nagy tekintély vagy erő sem teheti ezt meg.

27
 

A törvénykönyv harmadik és negyedik könyve nyújt iránymutatást 

a vitás házassági ügyek kapcsán. Ha a házasság érvényesen köttetett, de 

valamely okból kifolyólag bevégzetlen maradt, egyedül a pápa őszent-
sége által adott felmentés (dispensatio) által szűnhet meg. A hitetlen-

ségben kötött házasság felbontható az igaz hit javára; itt a Kódex két 

kiváltságról, a privilegium paulinumról és a privilegium petrinumról ejt 
szót.

28
 A Corpus lehetőséget ad továbbá a házasság érvényességének 

megállapítására, mely esetben ha a bíróság kezdettől fogva fennálló 

semmisséget és érvénytelenséget állapít meg (melynek alapját valamely 
tiltó akadály fennállása, formahiány vagy a beleegyezés hiánya képez-

                                                             
25 KONEK SÁNDOR: Egyházjogtan, 1867, Pest, 86-87. o.  
26 Vö. SIPOS ISTVÁN: Katolikus egyházjog, 1943, Haladás Nyomda Részvény-

társaság, Pécs, 19. o.  
27 Vö. SIPOS - GÁLOS: i. m. 551. o.  
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 Vö. Ua. 562-574. o.  
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heti), a köteléket felbontják, a felek szabad állapotúvá válnak, s a ké-
sőbbiekben lehetőségük lesz újabb egyházi házasságot kötni.  

E dolgozat szempontjából a legjelentősebb az ágytól és asztaltól va-

ló elválasztás (separatio thori, mensae et habitationis, röviden: 

separatio) folyamata, mellyel a Corpus viszonylag keveset foglalkozik 
(1128-1132. k.). A separatio eszközlésével a házasfelek különélése va-

lósítható meg, azzal az igen releváns kikötéssel, hogy ez esetben a há-

zassági köteléket nem bontják fel, az teljesen ép marad.  
Az ágytól és asztaltól való elválásnak két fajtája ismeretes: örökös 

és ideiglenes. Örökös elválasztás (separatio perpetua) okaként a házas-

ságtörés (adulterium) szolgálhat, de nem jogosult ezt kérni az ártatlan 
fél, ha a házasságtörésbe beleegyezett, ha azt maga okozta vagy megbo-

csátotta, illetőleg ha maga is elkövette ugyanezt a bűnt. Az ideiglenes 

elválás (separatio temporaria) okait a Kódex nem sorolja fel taxatíve, 

csak a legfőbbeket említi. Ilyen lehet a vétkes és becstelen élet folytatá-
sa, a testi vagy lelki veszedelem, a tartós elkeserítés.

29
 

A Törvénykönyv értelmében a különválás önhatalmúlag is véghez 

vihető, de csak akkor, ha minden bizonyosság szerint házasságtörés 
történt, e jogigény érvényesítése céljából azonban egyházi hatósághoz is 

lehet fordulni. A Kódex érdekes módon nem ismertet e válóperekre 

alkalmazható rendelkezéseket, s a korabeli szakirodalom is csak néhány 

gondolatot közöl ezzel kapcsolatban.  
Válókeresetet csakis az ártatlan fél nyújthat be a házasságkötés he-

lyének vagy az alperes lakhelye szerint illetékességgel bíró 

ordinariusnál. Adulterium és további bonyolult ügyekben peres eljárás 
formájában születik döntés az ágytól és asztaltól való elválás engedélye-

zéséről, ugyanakkor a szakirodalom tudni véli, hogy ha az ideiglenes 

separatiot a Kódex 1131. k. 1. §-a alapján kérik, akkor maga dönti el az 
ordinarius, hogy peres vagy közigazgatási eljárás formájában oldja meg 

a kérdést. Közigazgatási eljárás esetén az ügyet végzés (decretum) zárja 

le, a peres eljárást pedig ítélet (sententia).
30

  

                                                             
29 CORPUS IURIS CANONICI (CIC) 1917, 1129-1131. k. 
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 Vö. SIPOS-GÁLOS: i. m. 582-583. o.  
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A továbbiakban egy rövid áttekintést szeretnék nyújtani a szentszé-
ki bíróságok által peres formában lefolytatott separatio-s ügyek egyes 

jellegzetességeiről. 

Az ágytól és asztaltól való elválás (peres eljárás formájában) három 

szakaszra bontható: bevezető szakasz (kereset benyújtása, békéltetés, 
idézés, perfelvétel), bizonyítási szakasz és befejező szakasz (periratok 

közzététele, bírói és ügyvédi vélemény, perbezárás, ítélet). Ahogyan a 

polgári jog is, úgy az egyházi eljárásjog is elrendeli a peres felek békél-
tetését (compositio seu concordia), ami kötelező előírásként szerepel. 

Mivel a házasság a katolikus egyház szemében bonum commune (köz-

jó), minden eszközt meg kell ragadni annak érdekében, hogy a házassági 
életközösség békés és harmonikus maradjon.

31
 A plébános a békéltetés 

során minden esetben köteles figyelmeztetni a feleket az oltárnál tett 

esküjükre, továbbá arra, hogy tegyenek eleget házastársi együttélésük-

nek azért, hogy szeretetben és egyetértésben élhessenek egymással az 
egyház tanításainak megfelelően.

32
 

A bizonyítás igen releváns szakasza a pernek; nagyon fontos, hogy 

a bizonyítékok erkölcsi bizonyosságról tanúskodjanak, s így segítsék a 
bíróság döntéshozatalát. A bizonyítás eszközei a rendes bizonyítási esz-

közök: házasfelek vallomása, tanúvallomás, okirati bizonyítás.
33

 Igen 

egyedülálló okirati bizonyítási eszköznek tekinthetőek az ún. szavahihe-

tőségi bizonylatok, melyek a peres felek megbízhatóságáról adnak felvi-
lágosítást, s a felek plébánosa állítja ki a szentszék részére. Az okirati 

bizonyítás további eszközei a peranyaghoz csatolt polgári ítéletek máso-

latai. Ez a gyakorlat a norma recipiatio elv érvényesülését támasztja alá, 
vagyis azt, hogy az egyház befogadja és elismeri az állam által kibocsá-

tott iratokat. Ezek a dokumentumok quasi hipotézisként értelmezhetőek, 

segítik az egyházi eljárást. Vannak ugyanis olyan tények, melyekről az 
egyház önmagától nem értesülhet, csak ezeken keresztül, pl.: a felek 

                                                             
31 Vö. BÁNK JÓZSEF: Kánoni jog, II. kötet, 1963, Szent István Társulat, 463-

465. o.  
32 GYEL, C. 180/1920.  
33 Vö. SIPOS ISTVÁN: Egyházi perrendtartás, 1943, Haladás Nyomda Részvény-
társaság, Pécs, 31-33. o.  
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által elkövetett bűncselekményről, arról, hogy a polgári hatóság melyik 
félnél helyezte el a gyermekeket, stb.

34
  

Az ítélet formai és tartalmi követelményeit illetően a Kódex igen 

részletes eligazítást tartalmaz. Az 1874. kánon például megkívánja, 

hogy a sententia egy invokációval kezdődjék, ami Isten segítségéért való 
kiáltást jelképezi. Ezek után az ítéletben szólni kell magáról a tényállás-

ról, melyet a gyakorlat mindig egy kérdésfeltevéssel zár le.
35

 Ez a kérdés 

értelemszerűen a percímet érinti, vagyis azt a problémát, engedélyezhe-
tő-e az ágytól és asztaltól való elválás. Az ítélet kétségkívül legbővebb 

szakaszát jelenti a ius quod attinet és a factum quod attinet kezdetű ré-

szek.  
A jogbéli indokolás során nagyon gyakran nemcsak az 1917-es 

Egyházi Törvénykönyvre való hivatkozásokkal lehet találkozni, hanem 

különféle pápai dekrétumokkal is, mint pl. a Ne temere vagy a Provida 

kezdetűekkel. Ezeken túlmenően az ítéletek különböző, a Rota által 
hozott sententiákból is idéznek. Ennek a jelenségnek az a magyarázata, 

hogy a bizonyítási eljárás során felmerült jogkétségeket és joghézagokat 

illetően hivatkozni lehessen arra, hogy a rotai bírák hogyan döntöttek 
egy hasonló ügyben. Ez nem jelenti azt, hogy az erre való hivatkozás 

kötelező, csupán csak segítségül szolgált az egyes szentszékek bíráinak 

ítéletük meghozásában. Az egyik ilyen sokat idézett dokumentum az 

Acta Apostolici Sedes volt, ami – mai szóhasználattal élve – közlönynek 
tekinthető, amelyben az ítéletek voltak olvashatók.

36
  

Mi is pontosan a separatio során hozott ítélet joghatása? A kánon-

jogi előírások megkívánják az ártatlan féltől a valláserkölcsi kötelesség 
szerinti magatartást, vagyis azt, hogy idővel fogadja vissza a bűnös há-

zastársat, s állítsák vissza a házastársi életközösséget. Természetesen az 

ártatlan félnek nem kötelessége, hogy visszahívja a másik felet. Ez a 
felfogás szintén a házasság védelmének érdekében áll, tudniillik, ha a 

házasság bonum commune (közjó, csakúgy, mint a polgári jog felfogása 

szerint is), akkor mindent meg kell tenni a békés együttélés újbóli meg-
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 GYEL, C. 450. p. 1539/1921.  
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valósítása érdekében. A kánonjogi ágytól és asztaltól való elválasztás a 
házassági köteléket nem bontja fel, így tehát a felek nem köthetnek új 

egyházi házasságot, hiszen az egyház tanításának megfelelően a házas-

ság mindenkor felbonthatatlan és egész életre szóló köteléket jelent. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Látható, hogy az ágytól és asztaltól való elválás joghatása más a polgári 

jogban, mint a kánonjogban, ez a különbözőség pedig abból a már szin-

tén hivatkozott tényből fakad, hogy mind az állam, mind az egyház 
másként fogja fel a házasság természetét, egészen pontosan a házasság 

felbonthatóságának lehetőségét. Nyilvánvaló, hogy a katolikus hívők 

számára irányadó az egyházi törvénymű ugyanúgy, mint az állam által 
alkotott és kötelezővé tett jogszabály. Az egyház által alkotott vitás há-

zassági ügyeket érintő jogrend a katolikus egyház belső ügyének tekin-

tendő, hiszen egy keresztény ember esetében egyaránt követendő nor-

mának minősülnek a különböző jogágak jogszabályai ugyanúgy, mint 
saját felekezetének előírásai. Az pedig, hogy az adott személy él-e az 

egyház által a vitás házassági ügyeket érintő iurisdictiójával, avagy 

megpróbál békét és szeretetet teremteni házassági életközösségében, 
inkább lelkiismereti és erkölcsi kérdésként fogható fel. A polgári ítélet 

egyébként sem érintheti a vallásos meggyőződésből eredő problémát, 

mely az elválasztás kérelmezésére irányul. Ennek eldöntése egyedül az 

adott egyháztag lelkiismeretén múlik. 
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Szentgyörgyvári Tamás 

A Magyar Királyság határvédelmi rendszerének kiépí-

tése: 16-18. század 

BEVEZETÉS 

Az 1526-os mohácsi vereség, az ország középső részének török általi 
megszállása, a bő másfél évszázadra állandósuló török uralom és az 

ezzel járó háborúskodás fordulópontot jelentett történelmünkben. A 

Magyar Királyság I. Ferdinánd királlyá választásával a Habsburg Mo-
narchia része lett. Az oszmán hódítás következményeként pedig terüle-

tének 40%-át, valamint a török vazallus Erdélyi Fejedelemség kialaku-

lásával még további 20%-át veszítette el, s a korábbi magyar főváros is 

török kézre került.
1
 A magyar- török konfliktus így Habsburg-oszmán 

küzdelemmé vált, Magyarország pedig az oszmán elleni védelem kulcs-

fontosságú területévé. 

Dolgozatomban a Magyar Királyság védelmi rendszerének kiépíté-
sét mutatom be a 16. századtól a 18 század közepéig.  

I. A MAGYAR KIRÁLYSÁG DÉLI HATÁRAINAK VÉDELME 

A Magyar Királyság az újonnan kialakult hatalmi helyzetben nem csu-
pán ütközőállam volt a Habsburgok számára, hanem Közép-Európa 

szempontjából a törökök további előrenyomulásának fő féken tartójává 

lépett elő. Ahogy Pálffy Géza is megállapítja, a magyar és a horvát- 

szlavón területeken kiépítendő határvédelemtől függött a monarchia 

                                                             
1
 PÁLFFY GÉZA: Közép-Európa védőbástyája és éléskamrája (1526-1711), in Euró-

pa színpadán. Magyarország ezeréves hozzájárulása az európai közösség eszméjéhez, 

2009, MTA Művészettörténeti Kutató Intézete-Balassi Kiadó, Budapest, 93. o. 

http://www.academia.edu/967567/Kozep-Europa_vedobastyaja_es_eleskamraja_1526-1711_._The_Bulwark_and_Larder_of_Central_Europe_1526-1711_._In_Europa_szinpadan._Magyarorszag_ezereves_hozzajarulasa_az_europai_kozosseg_eszmejehez._Szerk._Marosi_Erno._Bp._MTA_Muveszettorteneti_Kutato_Intezete-Balassi_Kiado_2009._p._92-115
http://www.academia.edu/967567/Kozep-Europa_vedobastyaja_es_eleskamraja_1526-1711_._The_Bulwark_and_Larder_of_Central_Europe_1526-1711_._In_Europa_szinpadan._Magyarorszag_ezereves_hozzajarulasa_az_europai_kozosseg_eszmejehez._Szerk._Marosi_Erno._Bp._MTA_Muveszettorteneti_Kutato_Intezete-Balassi_Kiado_2009._p._92-115
http://www.academia.edu/967567/Kozep-Europa_vedobastyaja_es_eleskamraja_1526-1711_._The_Bulwark_and_Larder_of_Central_Europe_1526-1711_._In_Europa_szinpadan._Magyarorszag_ezereves_hozzajarulasa_az_europai_kozosseg_eszmejehez._Szerk._Marosi_Erno._Bp._MTA_Muveszettorteneti_Kutato_Intezete-Balassi_Kiado_2009._p._92-115
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biztonsága. A történész rámutat arra is, hogy az 1540-es évektől kiépülő 

határvédelmi rendszer csak hatalmas erőfeszítések árán, az osztrák és a 

magyar politikai vezető réteg együttműködése eredményeként jöhetett 
létre.

2
 Ezt a 16. század közepétől, a török veszélytől fenyegetett Horvát-

ország és Szlavónia területén kiépült, külön katonailag szervezett tarto-

mányt nevezzük Határőrvidéknek, amely az idő előre haladtával a török 

uralom alól felszabadított és az országhoz vissza nem csatolt területek-
nek őrvidékként történő felállításával az ország déli határának védelmét 

látta el.
3
  

I.1. A Horvát-Szlavón határőrvidék 

A horvát-szlavón őrvidék alapját I. Ferdinánd vetette meg Jurisich Mik-

lós kezdeményezésére, amikor 1538-ban a töröktől menekülő rácokat 

határőri szolgálat fejében Kőrös vármegyébe telepítette. A Határőrvidék 
e területe négy részre oszlott: időrendi sorrendben először Károly főher-

ceg szervezte meg a Szlavón-Vend és a Horvát Határőrvidéket. Pa-

rancsnokságuk székhelye alapján nevezhetjük őket varasdi és 
károlyvárosi kerületeknek is. A harmadik kerületet báni generalátusnak 

nevezték, amelynek felállítása a 17. század második felében kezdődött 

és a karlócai békét követően zárult le. A negyedik kerületet a törökök 

Alsó Szlavóniából történő kiűzése után hozták létre, s ezt Szlavón-
szerémségi Határőrvidéknek nevezték.

4
 Érdemes említést tennünk a 

horvát-szlavón bán katonai igazgatásban betöltött szerepéről. A bán 

főkapitányi címmel rendelkezett, amit a tartományi gyűléstől kapott. Ez 
a cím azonban tényleges hatalommal nem járt együtt a báni ezredek 

kivételével, amelynek ő volt a tulajdonosa, szintén a kivételhez tartozott 

a nemesi felkelés fölötti parancsnokság. Az összes többi katonai ügyek-

kel kapcsolatos hatáskör a főhadparancsnokság birtokában volt.
5
  

                                                             
2 PÁLFFY: i. m. 97. o. 
3 EDELÉNYI-SZABÓ DÉNES: Magyarország közjogi alkatrészeinek és hatóságai-

nak területi változásai, 1928, Magyar Kir. Udvari Nyomda, Budapest, 62. o.  
4 SOÓS ISTVÁN: A horvát-szlavón katonai Határőrvidék, in História, 2011/5-6. 

szám, 36-37. o. 
5 EMBER GYŐZŐ: Magyarország közigazgatása, 1711-1765., in Levéltári Köz-
lemények, 1983. 86-88. o. 
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A határőrök mentesültek az adófizetések és a jobbágyi szolgáltatá-

sok alól a Határőrvidék ezen részén. A Horvát-Szlavón határőrvidék 

kormányzata kezdetben kettős alapra épült. A szakirodalom egyfelől a 
határőrök törzsi szervezetét, másfelől a határőrség katonai szervezetét 

tekinti kiindulási pontnak, amelyből a vidék megszervezésekor a katonai 

szervezetei egységek voltak a meghatározók (század-, zászlóalj-, ezred-

parancsnokságok), míg a törzsi szervezetből csak a házközösségek vagy 
nagycsaládok maradtak meg. „Tulajdonképpen a szlávoknál fejlődött ki 

ez az intézmény (zadruga), de átvették ezt a volt katonai határőrvidéken 

lakó többi nemzetiségek is, különösen a török hódoltság idején, a köny-

nyebb megélhetés és védelem szempontjából. A házközösség volt az 

az egység, amely kollektív használati joggal rendelkezett az 

egyébként kincstári tulajdonban álló föld (szántó, rét, legelő, erdő) 

egy meghatározott részén s a házközösséget kollektive terhelte a 

részletesen szabályozott határőrkötelezettség.‖6
  

A kisebb helységek mellett kell a nagyobb települések, városok lé-

tezéséről is szólni. Ezeket katonai kommunitásnak hívták, ügyeiket a 
tisztikar és katonai személyekből álló tanács intézte. A négy végvidék-

hez 11 ezred tartozott (károlyvárosi generalatus: 4, varasdi-báni végvi-

dék: 2-2, szlavóniai végvidék: 3) és 10 szabad katonai város (Carlopago, 
Zengg, Belovár, Ivánics, Petrinja és Kosztajnica, Bród, Karlovic, 

Pétervárad, Zimony). A végvidékek vagy generalatusok parancsnoksá-

gai álltak az ezredek és a szabad katonai városok kommunitásai fölött, 
amelyek vagy a királyság országos főhadparancsnokságán keresztül, 

vagy pedig közvetlenül a bécsi udvari haditanácsnak voltak alárendelve. 

A parancsnokságok igazgatási és igazságszolgáltatási funkciót egyaránt 

elláttak.
7
 A határőrvidéknek a csempészet és a járványok elterjedésének 

a megakadályozásában is fontos szerepe volt. (Jelentős változást az 

igazgatásban a 1807-es esztendő hozott, amikor megszűnt az ezredpa-

rancsnokok közigazgatási vezető funkciója és négy tábornok parancs-
noksága alá osztották be a vidéket.)

8
 

                                                             
6
 CSIZMADIA ANDOR: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. Századtól a 

tanácsrendszer létrejöttéig, 1976, Akadémiai Kiadó, Budapest, 46. o. (1885: 

XXIV. tv. kimondta, hogy a házközösségi intézmény megszüntetendő.) 
7 EMBER: i. m. 94-95.o. 
8
 SOÓS (2011) i. m. 37. o. 
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II. A VÉDELMI RENDSZER A 17. SZÁZADBAN 

A védelmi rendszer kiépítése, majd pedig fenntartása jelentős költsége-

ket igényelt, amelyek fedezetére a Magyar Királyság nem volt képes, 
ezért az osztrák és cseh tartományok, a Német-római Birodalom éves 

segélyeket folyósított a hatékony védekezés elősegítéséhez. A helyzetet 

azonban nehezítette, hogy a költségek nem fedezték a végvárakban 

szolgáló, közel 20000 főnyi katonaság fizetését, majd a 30 éves háború 
idején, a segélyek is kisebb mértékben, késve érkeztek

9
. A rendek olda-

láról nézve a Habsburg segítség a védelemben a had- és pénzügyek, 

valamint a külpolitika önálló irányításáról való lemondást jelentett. A 
védelem központi irányításából kiszorultak, a központi kormányszervek 

munkáját nem tudták érdemben befolyásolni. A végvárak működtetése 

viszont lehetetlen lett volna a nemesi nagybirtok és a magyar arisztokrá-
cia hozzájárulása nélkül, ugyanis a várak ellátását, a zsold fizetését, az 

erődítési munkálatok költségeit a segélyek mellett a nemesek fedezték.
10

 

„A 17. század végéig a védelmi rendszer kétféle, egymást részben átfe-

dő főkapitányságból állt: az Udvari Haditanácstól függő végvidéki és a 
rendi jellegű kerületi generalátusokból. Míg az előbbiek vezetői egy-egy 

határövezetnek egy úgynevezett fő vár köré szervezett kisebb-nagyobb 

végházait irányították, az utóbbiak a vármegyék hadügyeit és a nemesi 
felkelést vezették. S noha a kerületi főkapitányságok a védelemnek két-

ségkívül csak kiegészítő elemét alkották, a 17. század végéig való 

fennmaradásuk jól jelezte a magyar rendek tekintélyes erejét.‖
11

 1606 és 

1663 között a várak hat végvidéki főkapitányság alá tartoztak. Ezek 
voltak a kassai, az érsekújvári, a győri, a Kanizsával szembeni végvára-

ké, valamint Szlavóniáé és Horvátországé. A kerületi főkapitányságok 

Varasdon, Németújvárott, Semptén, illetve Kassán voltak. 

II.1. A határ fogalmának változása 

                                                             
9 PÁLFFY: i. m. 97. o. 
10 ÁGOSTON GÁBOR - OBORNI TERÉZ: A 17. század története, 2000, Pannonica, 

Budapest, 130-131.o. 
11

 PÁLFFY i. m. 100. o. 
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Ahhoz, hogy a korabeli határviszonyokról árnyaltabb képet kapjunk, 

vizsgálni kell a határ fogalmát és védelmét az oszmánok oldaláról és 

szemszögéből is. A határ fogalmának tanulmányozásakor a szó kettős 
jelentését nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A kifejezés jelentheti a két 

állam között elválasztó vonalként megjelenő határt, amit kétoldali elfo-

gadottsága tesz hivatalossá, illetve a határt egy az állam peremvidékén 

elhelyezkedő zónaként is jellemezhetjük, amely terjeszkedési területet 
kínál számára. A karlócai békéig a török határ felfogása az utóbbi értel-

mezéshez kapcsolódott. Gilles Veinstein, francia történész az oszmán 

birodalom szerkezetét egy hagymához hasonlítja, amelynek van egy 
közepe, magja és több eltérő textúrájú határzónaként szolgáló héja. 

Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy az oszmán birodalom egyetemes 

értelműnek tekintette magát, és nem szívesen ismerte el a határok meg-
létét. A birodalom nemzetközi helyzetének romlásával jelenik meg az a 

felfogás, hogy a birodalom területének bizonyos kereteken belül kell 

maradnia. A karlócai béke megkötése volt szükséges tehát ahhoz, hogy 

a törökök belássák, a határok, mint körülíratlan katonai zónák már múlt-
tá váltak.

12
 

II.2. A karlócai béke 

A határőrvidék területe nem változott a karlócai békéig. Ezt tekintjük az 
első olyan békének, amely az új határokat pontosan rögzítette, és 25 

éves időtartamára pontosan meghatározta a teljesítés feltételeit és mene-

tét. Ágoston Gábor és Oborni Teréz a következőket írja a karlócai béke 

jelentőségéről: „a békében az oszmánok első ízben ismerték el a határok 
sérthetetlenségét. A határok sérthetetlenségének valamint egy másik 

szuverén ország területi integritásának elismerése két olyan, a korabeli 

nemzetközi jogban is viszonylag újnak számító elv elfogadását jelentette 
a Porta részéről, amely élesen szemben állt a korábbi oszmán gyakorlat-

tal.‖
13

 A békekötést követően került sor a már korábban említett báni 

határőrvidék felállítására, és ekkor hozták létre a marosi és tiszai határ-

                                                             
12 VEINSTEIN, GILLES: Megjegyzések az oszmán Birodalom határairól (14-18. 

század), http://www.magyarszemle.hu/cikk/megjegyzesek_az_oszman_biro 

dalo m_europai_hatarairol_14-18_szazad, (2013.01.25.). 
13

 ÁGOSTON - OBORNI: i. m. 233. o.  
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őrvidékeket, „melyeknek azonban nem volt szigorúan elhatárolt terüle-

tük, mint a drávántúli határőrvidékeknek, hanem a határőröknek átenge-

dett községek a polgári községek közé ékelődtek.‖
14

 A megállapodás 
alapján a Temesköz kivételével egész Magyarország felszabadult a tö-

rök uralom alól, Erdély pedig Habsburg főhatóság alá került. 

III. A HATÁRŐRVIDÉKEK NÉPEI 

Arra a kérdésre is választ kell adnunk, hogy milyen társadalmi összeté-
tel jellemezte a határvidékek népeit. Szakály Ferenc a Határvédelem és 

társadalom a török korban című munkájában a határok menti katonás-

kodó réteget a társadalom keretein kívül elhelyezkedő csoportnak tekin-
tette a török berendezkedés előtti időkben. A török hódítás után az or-

szág magyarlakta, középső részeire tevődött át a védelem megszervezé-

se, s a „vérveszteségeket‖ már nehezebben lehetett szerbek ismétlődő 
befogadásával pótolni, ezért a magyar társadalomnak kellett megterem-

tenie a területek biztonságát őrző katonaréteget. A kialakuló rétegen 

belül a nemesség is jelentős számban képviseltette magát, viszont a 

katonaság igazi bázisa a parasztság volt. A határvédelem különböző 
rendű és rangú elemei soha nem kerültek egységes jogi elbírálás alá, 

nem sikerült egységes társadalmi erővé kovácsolódniuk, majd a Rákó-

czi-szabadságharc lezárultával eltűntek a „társadalom tablójáról‖.
15

 A 
szabadparaszti réteg két alapvető jellemzőjeként a személyi szabadságot 

és a birtokjogot emelhetjük ki. A szabadparaszti rétegek speciális kato-

nai szolgálata Nyugaton a 16-17. században a zsoldoshadseregek töme-

ges elterjedésével, magával a szabadparasztsággal együtt jórészt eltűnt. 
Kelet- Európában viszont csak a 19-20. század fordulóján tárgyalhatjuk 

e kettős folyamatot. A kelet-európai szabadparasztság egyedi sajátossá-

gokkal rendelkezett. „A legfeltűnőbb ezek közül a Nyugattal szemben a 
szabadparaszti elemeknek a feudalizmus különböző időszakaiban az 

eltűnéssel párhuzamos időszakos, részleges újratermelődéséhez kap-

csolható. Ez az újratermelődés az abszolút monarchia kialakulásakor 

                                                             
14

 EDELÉNYI - SZABÓ: i. m. 63. o. 
15 SZAKÁLY FERENC: Határvédelem és társadalom a török korban, in História, 
1984/5-6. szám, 17. o.  
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gyakran szándékos újratermeléssé alakult, amit az adott birodalmak 

gazdasági- pénzügyi nehézségeiből fakadó relatív katonai gyengesége 

indokolt.‖
16

 A 18-19. századi szabadparaszti társadalmak egyik fő típu-
sával találkozunk a Határőrvidékek esetében. Míg a jászkunok és a szé-

kelyek azt a csoportot alkották, amelyeknek sikerült privilégiumok ré-

vén beépülni a feudális nemzetbe, addig a Határőrvidék vonatkozásában 

az előbb jellemzett folyamat elmaradt. 

IV.A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI ÉS A HATÁRŐRVIDÉKEK A 18. 

SZÁZADBAN 

Magyarország északon Galíciával (1772) és Lodomériával valamint 
Bukovinával (1775) volt határos. Nyugaton a Cseh-Morva Korona or-

szágai közül Sziléziával és Morvaországgal, az osztrák örökös tartomá-

nyok közül Alsó-Ausztriával, Stájerországgal és Krajnával voltak közös 
határai. Keleten és délen a Török Birodalom határolta. A déli határokat 

– ahogy az előzőekben már ismertettem – a karlócai béke alapján húzták 

meg. Poór János történész felhívja a figyelmet arra, hogy ha a 18. szá-

zadi déli határokat akarjuk megismerni, akkor a határőrvidékek rendsze-
rét kell tanulmányoznunk.

17
 

Nyugatról keletre haladva, a Kulpa folyótól délre, az Una folyótól 

keletre feküdt a károlyvárosi határőrvidék. Kelet felé haladva ehhez 
illeszkedik a báni határőrvidék. A bánitól északra húzódik a varasdi 

határőrvidék. A Duna és Tisza összefolyásánál találjuk a sajkás kerüle-

tet. Ettől és a szlavóniai határőrvidéktől északra húzódott, a Duna men-

tén, a bánsági határőrvidék. Létezett még egy, az erdélyi, amely azonban 
nem alkotott összefüggő területet. Ez a felsorolás Mária Terézia uralko-

dásának végére jellemző állapotokat tükrözi. 
18

 

                                                             
16 BAGI GÁBOR: Kísérletek a magyarországi szabadparaszti fejlődés fő irányai-

nak meghatározására, különösképp a XVIII-XIX. században, in Vármegyék és 

szabad kerületek I-II. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei, 2001, 

192-194. o 
17

 POÓR JÁNOS: Megbékélés és újjáépítés 1711-1790, http://crnl.hu/tantarg 

yioldalak/tortenelem/archivum/mo/13.pdf, (2013.01.26.). 
18

 POÓR: i. m. 
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A károlyvárosi és varasdi terület megléte a korábbi katonai végvi-

dékekre vezethető vissza, így már a múlt század elején funkcionált. A 

báni és a Duna-szávai határőrvidék is a század elején alakult ki. A dunai 
részen később, a 40-es években lekeskenyítették, 1752-től szlavóniai 

határőrvidéknek nevezték. 

A bécsi haditanács 1697-ben elrendelte a tiszai-marosi határőrvidék 

szervezését. Ez a végvidék két kerületre, districtusra oszlott: a tiszaira 
vagy szegedire és a marosira vagy aradira. A districtusok élén császári 

tábornok, vagyis várparancsnok állt. A határőrvidékre szerb népkatoná-

kat és mozgócsapatokat telepítettek. A marosi határőrvidék huszonhá-
rom katonatelepből állt. A katonáknak a császár kiváltságokat biztosí-

tott: mentesítette őket a vármegyei közigazgatás alól, függetlenítette a 

földesúri terhektől, szabad vallásgyakorlatot élveztek, a rendelkezésükre 
álló földet és erdőt háborítatlanul és korlátlanul használhatták.

19
 1699-

ben a karlócai béke után a Maros–Tisza–Duna–Száva vonala vált az 

ország déli határává. 

A Maros, a Duna és Erdély által határolt terület a temesi Bánság 
(Bánát). Az 1718-as pozsareváci béke révén szabadult fel a török alól, 

de nem csatolták vissza Magyarországhoz, hanem katonai kormányzó 

alá rendelték. A magyar rendek szerették volna, ha a birodalmi kormány 
ezeket az újonnan visszaszerzett területeket Magyarországhoz csatolja. 

Ez azonban nem valósult meg. Az 1740-es évek a Bánátban a helyreállí-

tás évei voltak, de egyre nyilvánvalóbb lett, hogy az 1716-ban beveze-

tett katonai igazgatás fölött eljárt az idő. A magyar rendek ismét köve-
telték a visszacsatolást, ennek hatására Mária Terézia az 1741. évi or-

szággyűlésen megígérte a Magyarországtól elszakított területek vissza-

csatolását. A Bánátéra ekkor még nem került sor, de a Bánáttal északon 
és nyugaton határos Maros–Tiszai határőrvidéket 1747 és 1752 között 

megszüntették, s az ottani szerb határőrök egy része – több ezer család – 

a Bánátba költözött át, hogy ne kerüljön az addigi lakóhelyeikre kiter-
jeszkedő nemesi vármegyék hatalma alá. 1751-ben került sor a bánáti 

közigazgatás reformjára. A tartományt kettéosztották: nagyobbik, északi 

része Temesvárral és a bányavidékkel polgári, kamarai igazgatás alá 

került, déli, a Török Birodalommal határos része katonai igazgatás alatt 

                                                             
19 Palócok a csanádi síkon http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ 
ertekei/100_falu/Apatfalva/pages/004_palocok.htm. (2013.01.25.). 
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maradt, és itt megkezdődött a Bánsági határőrvidék szervezése. (Újra-

egyesítésükre majd csak a Bánsági határőrvidék megszüntetésével, 

1873-ban kerül sor.)
20

 A bánáti határőrség kialakítása a horvát-szlavón 
szervezet mintájára történt. Itt nem keveredett a polgári és a katonai 

lakosság, a határőrség számára kijelölt területen csak katonák laktak.  

A titeli csajkás kerület a péterváradi határőrvidék kerületéből ki-

szakított, a Duna és a Tisza összefolyásánál Bács-Bodrog megyében 
található terület. A kerületet Mária Terézia létesítette 1763-1764-ben, az 

ő rendeletére szervezték a dunai és a szávai hajózást, a határvonal szigo-

rú őrzését, illetve hidászi feladatok ellátása céljából az állandó csajkás 
századokat. A századokat pedig zászlóaljba szervezték. Eleinte 6, ké-

sőbb már 14 település lakosai éltek itt, többségében szerbek. 1776-ban a 

bánsági határőrvidékhez csatolták a kerületet, majd (1873-ban a bánsági 
határőrvidék felszámolásával a titeli csajkás kerület polgárosítására és 

Bács-Bodrog megyével való egyesítésére is sor került.)
21

 

1711 és 1765 között egyfajta katonaság létezett Erdélyben, a kvár-

télyos katonaság.
22

 1764-től egy másik fajta katonaságot is létrehoztak, 
ez volt a militia limitanea (határőrség). Ennek a típusú katonai szerve-

zetnek a megszervezésére elsődlegesen nem a politikai nyomás gyakor-

lása miatt volt szükség, hanem azért, mert a hétéves háború időszakában 
ismét számolni kellett a törökök támadásaival. 

Az erdélyi határőrség kiépítésénél báró Buccow Adolf elsősorban a 

székely nemzetre
23

 támaszkodott. A székely határőrség szervezése 1762 

és 1764 között zajlott. Közben az erőszakos beszervezés miatt a széke-
lyek visszaléptek a szolgálattól. A madéfalvi vérengzéssel azonban a 

hatalomnak sikerült megtörnie a székelyek ellenállását, és így elhárult a 

legfőbb akadály a határőr katonai rendek megszervezése elől. Felállítot-
ták a tervezett 2 gyalogos és 1 lovas ezredet. 

                                                             
20 POÓR: i. m. 
21 POMOGYI LÁSZLÓ: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár, 2008, Mér-

ték kiadó, Budapest, 1128. o.  
22 A katonaság nagyobb részét nem kaszárnyákban helyezték el, hanem a me-

zővárosokban és a falvakban a lakosság házaiban. Ld.: EMBER: i. m. 86. o. 
23 A székelyek egy része a szatmári békét megelőzően katonai szolgálatot telje-

sített, ezért különféle kiváltságot élvezett. 1711 után már nem teljesítettek kato-
nai szolgálatot, de a kiváltságaik megmaradtak. Ld.: EMBER i. m. 87. o. 
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Mária Terézia 1763. október 8-án az erdélyi főkormányzathoz inté-

zett leiratában indokolja meg, hogy milyen célból állította fel a székely 

határőrséget: „a határszéli szorosok, havasi ösvények, álutak őrzésére, a 
pestis behurczolásának meggátlására, a közbéke oltalmára, a csempészet 

megakadályozása végett és minden országa és birodalma oltalmára‖.
24

 A 

katonákat elsősorban a határokhoz közeli székek lakosaiból toborozták. 

(Udvarhelyt, Marost és Aranyost nem érintette a szervezés.)  
Az ősök társadalmi helyzete határozta meg azt, hogy ki lesz gyalo-

gos, ki lesz lovas. Régebben a lovon katonáskodó székelyeket lófőknek, 

a gyalogosokat puskásoknak nevezték. A katonák részben zsoldot, rész-
ben adómentességet kaptak. 

A székely határőrségnek nem alakult ki zárt területe, a határőrfal-

vak keveredtek a polgáriakkal, az is előfordult, hogy egy faluban is két-
féle lakosság élt.

25
 Ez a magyarázata annak, hogy a határőrség itt kettős 

(katonai és polgári) kormányzat alatt állt. Erdélyben a határőrség kato-

nai igazgatásának országos hatósága a császári-királyi 

főhadparancsnokság volt. Ez alatt pedig több katonai kormányszerv 
működött.  

Román határőrök: a székely határőrség felállítása előtt, 1761-ben 

szervezték meg a román határőr ezredeket. A romának földesúri jobbá-
gyok voltak, különböző jogállásúak. A határőrök közé többségében a 

szabad költözési joggal rendelkezők kerültek. A román határőri falvak 

lakosai nem mind voltak katonák, polgári lakosokkal vegyesen éltek, 

nem tartoztak azonban a polgári szervek illetékessége alá. 2 gyalogos 
ezredet alakítottak a románokból, s 1722-ig, a székely lovas határőrez-

redbe való beolvasztásig külön román lovas határőralakulat is fennállt. 

V. A HATÁRŐRVIDÉKEK SZERVEZETE A 19. SZÁZADBAN 

Ferenc császár 1801-ben Károly főherceget nevezte ki hadügyminiszter-

ré. Károly főherceg feladata volt, hogy a határőrvidék szervezetében a 

szükséges javításokat megtegye. Fellépésére azért volt szükség, mert 

                                                             
24 SZÁDECZKY LAJOS: A székely határőrség szervezése 1762-64-ben. 

Okírattárral, 1761-1790, 1908, MTA, Budapest, 127. o. 
25

 EMBER: i. m. 88. o. 
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nem nyugodott határozott alapokon a kormányzási rendszer, katonai 

szolgálathoz tartozó ügyek tekintetében katonai kormányzás érvénye-

sült, míg a politikai ügyekben az ezredparancsnokságoktól független 
törzstisztek jártak el, nem valósult meg az egyenlő adóztatatás. Vizsgá-

lódásai eredményeképpen a katonai határvidéki szervezés rendszere 

létrejött, „melyet Ferencz császár 1807. évi augustus 7-én határőrvidéki 

alaptörvények nevezete alatt az országgyűlés nélkül helyben hagyott és 
egész 1850-ig gyakorlatban maradt.‖

26
 Az alaptörvény a következőket 

állapította meg: minden földbirtok katonai hűbér, amely zsold helyett a 

lakosságnak szabad használatra átengedtetik. A határőri családok maguk 
gondoskodnak katonáik élelmezéséről. „A nép társadalmi élete a katonai 

czélnak rendeltetett alá, és az ujonczozási rendszer a laktársi vagy ház-

közösségi rendszerre alapittatott.‖
27

 Az alaptörvény kimondja azt is a 
határőrök adózásával kapcsolatban, hogy a határnép földje termésképes-

ségéhez és művelhetési fokához arányosan holdanként 12 koronától 3 

ezüst forintig földadót tartozott fizetni. Az alaptörvényben nem szabá-

lyozott közigazgatási, igazságszolgáltatási ügyeket az 1808-ik évi már-
cius 30-ai körrendeleti leirat szabályozta. Határközigazgatási tisztet, 

illetve határközigazgatási kapitányt állított a század- kerületi parancs-

nok, valamint az ezredparancsnok mellé. Az 1807-es alaptörvényt a 
korábban fennálló viszonyokhoz képest egységesen, rendezett formában 

szabályozta a határőrök jogállását.  

Az 1848. V. törvénycikk a Határőrvidékeknek is országgyűlési 

szék- és szavazatjogot tulajdonított, s számára összesen 15 követet álla-
pított meg. És pedig a horvát határőrvidéknek 8 követet; a szerémi vég-

vidéknek hármat; a csajkások kerületének egyet; a bánsági végvidéknek 

hármat. Ez azonban nem került bevezetésre. 
Ezt követően, 1850-ben került sor az újabb határőr alaptörvény ki-

bocsátására. „ Az 1850. máj. 7-ki legfelsőbb határzat és az arra vonatko-

zó pátens a határőrvidéken fönnálló hűbéri viszonyokat (…) eltörölte, a 
szólgálatban álló határőr élelmezésének s ruházásának a kincstár általi 

átvállalását, (…) és a községi életnek, a helyi különös viszonyokra és 

                                                             
26 BOLESZNY ANTAL: Kézikönyv az Al-Dunán Szerb- Oláh- és Bolgárországban 

utazók számára, vagy a határvidék, Szerb- Oláh- és Bolgárország, 1870, Nyo-

matott Handl Józsefnél, Ó-Orsova, 13. o.  
27

 Uo. 14. o. 
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népszokásokra való tekintettel szabadabb mozgását rendelte el.‖
28

 Meg-

állapította, hogy a határőrvidéki terület egy tartományt képez, de fenn-

marad eddigi katonai szervezetében. Rendelkezései közt azt is megtalál-
hatjuk, hogy hogyan válhat valaki határőrré. Ha valaki a katonai határ-

vidék kötelékébe szándékozik lépni, akkor az ezredparancsnok hozzájá-

rulását kell elnyernie, feltéve, hogy az adott személy képes a katonai 

kötelezettségek teljesítésére és valamely ingatlan megszerzése biztosítva 
van számára. 

Récsi Emil a katonai határőrvidékek közigazgatási szervezetét az 

1851. július 28-i Hadügyminisztériumi bocsátvány alapján vázolja fel.
29

 
A bocsátvány kimondja, hogy a határőrvidék közigazgatásának főveze-

tése a hadseregi főparancsnokságnál marad. Részletes felsorolást ka-

punk a közigazgatási szervek hatáskörébe tartozó ügyekről. Ide tartozik 
a közcsend és a rend fenntartása, útlevél, honosság és idegenek ügye, 

gondoskodás a határok épségben tartásáról, a vízi utak jó karban tartásá-

ról, kincstári erdők gazdasága. A bocsátvány két országos hadi parancs-

nokságra osztja a határőrvidéket, mégpedig a horvát-szlavóniaira és a 
bánsági szerbe. Az országos katonai parancsnokságok alatt az ezredi 

vidékek igazgatását az ezredesek és az ezredi parancsnokok viszik. A 

századoknál az egész igazgatást a parancsnok kapitány látja el. 
A katonai határőrvidékek felszámolása 1851-ben kezdődött el (a 

székelyekével)
30

. „A kiegyezés időszakára azonban az államfejlődés 

már az állandó hadsereggel, a hadkötelezettséggel és a védelmi tevé-

kenységek szakosodásával operált, melyben ez a különös jogállású 

konstrukció tovább nem volt védhető. Különösen érezhető ez a határőri-

zet szempontjából, mely feladatot az Osztrák-Magyar Monarchia szá-

                                                             
28 BOLESZNY: i. m. 17. o. 
29 RÉCSI EMIL: Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve az ausztriai biro-

dalmi törvényhozás jelen állása szerint különös tekintettel Magyarországra.1. 

köt., 1854, Pest, 97-100. o.  
30 SOÓS: i. m. 37. o. Az osztrák-magyar kiegyezést követően került sor a Bánáti, 

1878-ban a Horvát, 1881-ben pedig a Szlavón Határőrvidék felszámolására. 
Területeiket bekebelezték a Magyar és a Horvát Királyságba. 
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mos szervezete végezte már a kiegyezéskor, s melyre később további 

szakosított intézményeket és szolgálatokat létesítettek.‖
31

  

„Andrássy Gyula már 1867 augusztusában felségfolyamodványban 
kérte az uralkodót a Határőrvidék feloszlatására és a közigazgatási rend-

szerbe való beolvasztására, de ez az igény igen komoly ellenállásba 

ütközött. A Határőrvidék ugyanis igazgatásilag nem Magyarországhoz, 
hanem a közös hadügyminiszter hatáskörébe tartozott, és a közös had-

vezetés, valamint az osztrák birodalmi centralisták ellenezték megszün-

tetését. Andrássy azzal érvelt, hogy a Határőrvidék fenntartása veszé-
lyezteti az alkotmányos kormányzást és lehetőséget adhat az abszolu-

tizmus bevezetésére.‖
32

 A tényleges feloszlatás igen vontatottan haladt, 

és csak az 1880-as évek elején fejeződött be. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

A határőrvidékek megszervezésének elsődleges feladata a déli ország-

rész védelmi szerepének erősítése volt. Ám szerepük értékelésekor nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül Eckhart Ferenc megállapítását: „A katonai 
határőrvidékeknek önkényes elszakítása az ország testétől a magyar 

rendek gyakran hangoztatott sérelme volt, de a visszacsatolás érdekében 

hozott számos törvénycikk ellenére ezt a bécsi kormánykörök részéről a 

magyarság ellen csaknem mindig fölhasználható szervezetet csak az 
1867-es kiegyezés után szüntették meg.‖

33
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 FARKAS ÁDÁM: Adalékok egy rendszerváltást követő politikai gesztus meg-

ítéléséhez, in DELI GERGELY - SZOBOSZLAI KISS KATALIN (Szerk.) Tanulmá-

nyok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére, 2013, Universitas-Győr Nonprofit 
Kft, Győr, 152. o. 
32

 KOZÁRI MÓNIKA: A dualizmus kora 1867-1914. http://crnl.hu/tantargyioldal 
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33 ECKHART FERENC: Magyar alkotmány- és jogtörténet,1946, Budapest, 251. 
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Szili-Kis Ádám 

A közbeszerzések ellenőrzésének kihívásai 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A tanulmány célja, hogy összegezze azokat a problematikus elemeket a 
közbeszerzések ellenőrzésének rendszerében, amelyek annak hatékony-

ságát és ezáltal a közbeszerzések szabályszerűségét részben vagy egész-

ben veszélyeztetik. A közbeszerzések bonyolult eljárási rendben zajla-
nak, ugyanez irányadó az ellenőrzési mechanizmusokra is. Ezzel össze-

függésben kell megemlíteni azt a tényt, hogy a közbeszerzési jog kógens 

jellege, mint hibaforrás jelentkezik a közbeszerzések ellenőrizhetősége 
tekintetében.

1
 

Az ellenőrzési rendszer bemutatott hiányosságai jelentős szerepet 

játszanak abban, hogy megkérdőjeleződik a közbeszerzések létjogosult-

sága és alapvető célja. Azonban nem szabad magunkat abba a tévhitbe 
ringatni, hogy a közbeszerzési eljárás felesleges alakszerűség, melynek 

költségigénye jóval meghaladja azt a célt, mint amelyre tekintettel létre-

hozták. A közpénzek felhasználásának szabályozott, törvényes keretek 
közé szorított és az elszámolás szempontjából nélkülözhetetlen rendsze-

rét adja a közbeszerzés, azonban ennek biztosítása érdekében szükséges, 

hogy felismerjük azokat az ellenőrzés rendszeréből eredő problémákat, 
melyek miatt nem garantálható a közbeszerzések hatékony és törvényes 

lebonyolítása. 

                                                             
1 DUDÁS GÁBOR: A közbeszerzések és a közérdek viszonya. A hatékonyság és 

az ellenőrizhetőség konfliktusa, in SZAMEL KATALIN (Szerk.): Közérdek és 
közigazgatás, 2008, MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 255. o. 
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I. KORLÁTOZOTT FELÜGYELETI KONTROLL 

A közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérők ellenőrzése elsősorban a 

felügyeleti és irányítási jogköröket gyakorló felettes szervek kötelezett-
sége, azonban ez a jogkör korlátozó tényezőket is magában foglal. A 

felügyelet és irányítás során ugyanis a felettes szerv ellenőrzési tevé-

kenysége nemcsak az ellenőrzött szervezet közbeszerzéseire, hanem 

ennél sokkal tágabb területre terjed ki, hiszen az ellenőrzés magában 
foglalja az ellenőrzött szerv által gyakorolt hatáskörök ellenőrzését, 

valamint a gazdálkodás egészének törvényességét. 

Az ajánlatkérők felügyeletét ellátó szervek irányítási és felügyeleti 
tevékenysége nem irányult közvetlenül az alárendelt szervek közbeszer-

zési tevékenységének szabályozására, szakmai vélemény, egyedi ajánlás 

nyújtásán kívül dokumentált irányelveket nem fogalmaztak meg. A 
közbeszerzésekkel kapcsolatos szabályozási feladatokat, valamint a 

személyi- és tárgyi feltételek kialakítását a középirányító szervezetek, 

illetve az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szer-

vek felelősségi körére bízták. Egységes beszerzési, közbeszerzési szabá-
lyozást, eljárásrendet a felügyeleti szervek nem alakítottak ki. A közbe-

szerzési feladatok ellátásához szükséges kapacitások felméréséhez, a 

közbeszerzési eljárások lebonyolításához külön útmutatás sehol sem 
készült. A felügyeleti szerv – miniszteri rendeletben vagy utasításban – 

határozta meg a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcso-

latos feladatokat és eljárásrendet, utalva a közbeszerzési szabályok be-

tartására. Az irányítási és felügyeleti tevékenység közvetetten a költség-
vetési szervek gazdálkodási tevékenységének kontrollrendszerén keresz-

tül valósult meg. A felügyeleti jogosítványokkal felruházott szervek az 

irányításuk alá tartozó ajánlatkérők tekintetében határoztak meg az esz-
közbeszerzéssel, beruházással, felújítással, közbeszerzésekkel kapcsola-

tos egységes szabályokat és eljárásrendet, melyek ellenőrzését a kialakí-

tott felügyeleti és belső ellenőrzési rendszer keretében biztosították.
2
 

Az ÁSZ jelentéséből látszik, hogy a felügyeleti szervek nem szán-

tak túlzott figyelmet arra, hogy meghatározzák az egyes felügyeletük és 

irányításuk alatt lévő szervek közbeszerzésre vonatkozó szabályzatait. 

                                                             
2 Állami Számvevőszék 831. számú jelentése a közbeszerzési rendszer működé-
sének ellenőrzéséről. 
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Ennek megfelelően az ajánlatkérők a központilag megállapított minta-

szabályzatnak megfelelően hozták létre saját közbeszerzési szabályzatu-

kat. A szabályzatok ellenőrzésre vonatkozó rendelkezései kizárólag a 
belső ellenőrzési mechanizmusokat foglalják magukban, vagyis arról 

szó sincs, hogy a felügyeleti szervek kontrollálják a közbeszerzési eljá-

rásokat. A belső ellenőrzés tehát klasszikus értelemben használatos, 

azonban a szervezeten belüli ellenőrzés nem alkalmas arra, hogy megfe-
lelő visszatartó erővel bírjon. A szabálytalanságok prevenciója tekinte-

tében a felügyeleti kontroll eredményesebb, hiszen külső, független 

ellenőrzésről van szó. Ennek hiánya egy másik kontextusban is problé-
maként érzékelhető, hiszen a felügyeleti kontroll nemcsak ellenőrzést 

jelent, hanem lényegében szakmai támogatást is a közbeszerzések sza-

bályszerűségének megteremtésével összefüggésben. 
A helyi önkormányzatok esetében még problematikusabb a kont-

rollmechanizmusok működése. A közbeszerzések szabályszerűsége alatt 

érthetjük a kiépített és működő belső intézményi és szabályozási rend-

szert, valamint a belső ellenőrzési funkciók ellátását.
3
 Az önkormány-

zatok – az Alaptörvényben biztosított – autonóm státusuk következtében 

speciális helyzetben vannak, hiszen közvetlen felügyeleti szervet nem 

jelölhetünk meg. A közbeszerzések tekintetében saját önálló szabályzat 
szerint járnak el, mondván ajánlatkérőként is értelmezhetjük őket. A 

belső szabályzatokat kötelezően nyilvánosságra kell hozniuk, azonban 

végigtekintve ezeket a közbeszerzési szabályzatokat megállapíthatjuk, 

hogy túlzott absztraktsággal rendezik a szükséges normákat. Ebből arra 
következtethetünk, hogy a szabályzatok nem alkalmasak arra, hogy 

egészében szabályszerűvé tegyék a hatályuk alá tartozó ajánlatkérők 

által folytatott közbeszerzési eljárásokat. Azt is kijelenthetjük, hogy az 
eljárás ellenőrzésére vonatkozó szabályok sem alkalmasak arra, hogy 

kielégítő kontroll eszközként biztosítsák a közbeszerzések szabályszerű-

ségét. Felmerülhet a kérdés, hogy a kormányhivatalok által végzett tör-
vényességi felügyeleti eljárás keretében ellenőrizhetők-e az önkormány-

zatok gazdálkodásának részét képező közbeszerzések. Az irányadó jog-

szabály értelmében a kormányhivatal csak a helyi önkormányzat szerve-

zetének, működésének, döntéshozatali eljárásának, döntéseinek (rende-

                                                             
3 LÓRÁNT ZOLTÁN: Gazdálkodás az államháztartás helyi szintjén, in Pénzügyi 
Szemle 2007/1. szám, 117. o. 
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let, határozat) jogszerűségét, törvényen alapuló jogalkotási, továbbá 

jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) köte-

lezettségének teljesítését vizsgálhatja a törvényességi felügyeleti eljárás 
keretében.

4
 A szabályozás nem terjed ki a gazdasági értelemben vett 

ellenőrzésre, hiszen a gazdálkodás ellenőrzése az ÁSZ hatásköre. Azért 

aggályos ez a típusú szabályozás, mert a kormányhivatalok csak és kizá-

rólag a közbeszerzési szabályzatot vizsgálhatják, viszont a közbeszerzé-
si eljárásokat nem: a gazdálkodást elméletileg és a szabályozás értelmé-

ben az ÁSZ ellenőrzi. A probléma ezzel, hogy a gazdálkodásnak egy kis 

részét teszik ki a közbeszerzések, ráadásul a Számvevőszék nem az eljá-
rás szabályszerűségét és megalapozottságát, hanem az azzal kapcsolatos 

gazdasági/tranzakciós tevékenységek (pl.: számlázás, könyvelés etc.) 

szabályszerűségét vizsgálja. 
Összességében az látszik az előzőekből, hogy az ajánlatkérők a 

közbeszerzési eljárások keretében magukra vannak utalva, hiszen a fel-

ügyeleti kontroll elsődleges céljának nem az tekinthető, hogy utólagosan 

korrigálja a szabálytalanságokat, hanem az, hogy az ellenőrzés során 
felmerülő visszásságok a későbbiek folyamán ne forduljanak elő. Ezen 

az sem segít, hogy a Közbeszerzési Hatóság széleskörű támogatást 

nyújt,
5
 mert a közbeszerzési eljárások mindegyike rendelkezik olyan 

specialitással, amelyet adott szervezeten belül, illetve azzal összefüggő 

felügyeleti kontroll keretében hatékonyabban lehetne „támogatni‖. 

II. BELSŐ ELLENŐRZÉS PROBLEMATIKUS ELEMEI 

A belső ellenőrzést két értelemben használhatjuk: egyrészről az ajánlat-
kérő szervezetén belül megvalósuló ellenőrzést, másrészről pedig az 

eljárásba épített ellenőrzéssel járó tevékenységeket érthetjük e fogalom 

alatt. A problémák tárgyalását is ennek megfelelően építem fel. 

                                                             
4 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 132. § 

(2)-(3) bekezdés. 
5 Gondolok itt arra, hogy a hatóság ajánlásokat, útmutatókat fogalmaz meg, 

képzéseket szervez, folyamatosan rendszerezi a jogszabályi hátteret és értelme-
zéseket is nyújt az egyes normákhoz. 
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Az ajánlatkérők közbeszerzési szabályzatában rögzített belső ellen-

őrzés és felelősségi rendszer célja, hogy az ellenőrzést az eljárást folyta-

tótól független személy végezze. Kézenfekvőnek tűnik, hogy a szerve-
zeten belül ki kell alakítani egy ellenőrzési egységet, amely folyamato-

san kontroll alatt tartja a közbeszerzési eljárást. Fontos kiemelni, hogy 

ezekben az esetekben az ellenőr tevékenységéért a szerv vezetője tarto-

zik felelősséggel annak érdekében, hogy biztosítsák a szervezeti és fel-
adatköri függetlenséget, és ezzel összefüggésben elérhető a belső ellen-

őri jelentések objektivitása, valamint elfogulatlansága.
6
 A szervezeti 

értelemben vett belső ellenőrzés azért problematikus, mert az ajánlatké-
rők közbeszerzési szabályzata nem tartalmaz olyan kidolgozott ellenőr-

zési rendszert, amellyel hatékonyan lehetne ellenőrizni az egyes közbe-

szerzési eljárásokat. Így elsősorban az eljárási határidők betartását, a 
költségek elszámolásának szabályszerűségét, valamint a beszerzés meg-

történtét tartják kontroll alatt. Ebből következik, hogy a belső ellenőrzés 

csak marginálisan érinti a közbeszerzési eljárás folyamatát. Ezzel azon-

ban a szervezet lényegében lemond arról a lehetőségről, hogy költséget 
spóroljon meg, hiszen tisztán a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat 

ellátó személy döntésére hagyatkozik a közbeszerzési szerződések meg-

kötése során. Nem feltételezve a legrosszabbakat, de ennek alapján 
könnyen utat törhet magának a korrupció ezen a területen, amely a köz-

pénzek kezelésének rákfenéje. 

A következőkben a belső ellenőrzés tág értelemben vett aspektusa-

ival összefüggésben felmerülő problémákat fejtem ki. 
Az összeférhetetlenség ellenőrzése tekintetében nincsen kialakult, 

egységes gyakorlat, hanem ez elsősorban az ajánlatkérők nyilatkozatán 

alapszik, ami a szubjektivitás miatt tekinthető aggályosnak. Nem lenne 
helytálló azt mondani, hogy az összeférhetetlenség ténye maga után 

vonja az ajánlatkérő nevében eljáró személy elfogultságát az eljárás 

során, azonban ennek ellenőrzése körülményes. Az összeférhetetlenség 
minden eljárásban azt a célt szolgálja, hogy elkülönüljön egymástól az 

eljáró és az eljárásban résztvevő egyéb személy, jelen esetben az aján-

latkérő és az ajánlattevő. Az ellenőrzés minden esetben a felek nyilatko-

zatától függ, melynek következtében ez a terület szoros összefüggésben 

                                                             
6 BOROS ANITA - TÁTRAI TÜNDE: Közbeszerzés kommentár, 2011, Complex 
Kiadó, Budapest, 399. o. 
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van a korrupció kialakulásával. Az összeférhetetlenség eltitkolása vagy 

csak figyelmen kívül hagyása is pozícióval vagy közhatalommal való 

visszaélést jelent. A probléma, hogy a közbeszerzést átható nyilvános-
ság ezt a területet nem érinti. A hatályos közbeszerzésekről szóló tör-

vény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezése szerint az ajánlatkérő köteles 

minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy kerülje 

az összeférhetetlenség kialakulását, és ezzel összefüggésben a verseny 
tisztaságának megteremtését.

7
 A szabályozás hátránya, hogy a „minden 

szükséges intézkedés‖ némileg nehezen körülírható szabály, nem tudni, 

hol vannak a határok. Ezen a területen szükséges volna konkretizálni 
azokat az esetköröket, melyek tekintetében fennáll(hat) az összeférhetet-

lenség. Egyértelmű, hogy nem lehetséges minden élethelyzetet feltün-

tetni, de arra van mód, hogy a gyakorlat alapján meghatározzák azokat 
az általános kritériumokat, melyek tekintetében összeférhetetlenségről 

beszélhetünk. Gondolok itt olyanokra, hogy az ajánlatkérő nevében 

eljáró személynek nem lehet gazdasági érdekeltsége egyik ajánlattevő 

vállalkozásban sem, vagy összeférhetetlen a személyi és családi kapcso-
latok léte etc. 

A kizáró okok ellenőrzése tekintetében jól lezárt ellenőrzési rend-

szer működik. A kizárást keletkeztető tényállásokat részletesen megha-
tározza a Kbt., azonban azok ellenőrzésére vonatkozóan részletszabá-

lyokat nem határoz meg. Ezt felismerve a Kormány rendeletben szabá-

lyozta azt, hogy egy tényállások ellenőrzése milyen eszközökkel lehet-

séges.
8
 A cégnyilvántartási adatok lekérdezése, a megkeresések és a 

nyilatkozattételi kötelezettség révén lehet ellenőrizni a kizárási okokat. 

Ahogy az előzőekben már írtam, a kizáró okok ellenőrzése szabályozott 

terület, egyetlen problematikus része a külföldi ajánlattevőkkel szemben 
fennálló kizáró okok ellenőrzése. Az Unió jogában kiemelt jelentőségű 

szabálynak tekinthető, hogy az egyes tagállamok kötelesek biztosítani 

annak lehetőségét, hogy más tagállam honosa is ugyanolyan feltételek-
kel indulhasson a közbeszerzési eljárásokban, mint a hazai ajánlattevők. 

Ennek velejárója, hogy szükséges ellenőrizni ezeket a szervezeteket, 

                                                             
7 Kbt. 24. § (1) bek. 
8 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkal-

masság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról 1-13. §. 
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hogy velük szemben fennállnak-e kizáró okok. Az ellenőrzést elsősor-

ban megkeresés és jogsegély útján végzik el az ajánlatkérők, mellyel 

azonban két alapvető probléma van: egyrészről hosszadalmas ezeknek 
az elintézése, másrészről nem biztos, hogy a valóságos képet mutatják, 

illetve a szükséges adatokat szolgáltatják. Egy másik lehetséges ellenőr-

zési eszközként létrehoztak olyan informatikai rendszereket, melyek 

európai szinten valósítják meg az adatáramlást. A probléma mindezzel, 
hogy egyelőre nem tekinthető hatékonyan működőnek a rendszer, hi-

szen nem általános az adat feltöltés az egyes államokban. Hiába az erre 

irányuló kötelezettség, a gyakorlatban csak ritkán történik meg az adat-
szolgáltatás, mondván az egyes eljárások lefolytatása így is komoly 

adminisztrációs terheket jelent. Ennek okán ezek az informatikai rend-

szerek hiányosak, esetenként alkalmazhatatlanok arra, hogy a kizáró 
okok tekintetében megfelelő ellenőrzés megvalósítása megtörténhessen. 

Másik problematikus kérdés, hogy a hamis adatok szolgáltatását, 

hogyan derítsék fel az ajánlatkérők. Ennek ellenőrzése lehetetlen fel-

adatként fogalmazható meg, a bizalom az, amely meghatározza az aján-
lattevők és az ajánlatkérők viszonyát. A bizalom hátterében azért talál-

hatunk preventív hatású eszközöket, hiszen büntetőjogi felelősséget 

alapozhat meg, ráadásul a jogi személyekkel szemben alkalmazható 
szankciók bevezetésével további szorító erővel is találkozhatunk. De 

meg kell állapítanunk azt is, hogy a büntetőjog ultima ratio jellege nem 

teszi lehetővé, hogy valóban megelőzzék a hamis adatok szolgáltatást. 

Egyéb jogkövetkezmények alkalmazása pedig attól függően bír relevan-
ciával, hogy a közbeszerzési eljárásban, mikor válik ismertté a hamis 

adat. Példának okáért a szerződés megkötését követően semmisségi 

oknak számít a hamis adat, hiszen jogszabályba ütköző szerződésről lesz 
szó. De meg kell állapítanunk, hogy a joggyakorlat ellentétes ezen a 

területen. Az alapprobléma az, hogy bármely közbeszerzési szabálysér-

tés megalapozza-e a szerződés semmisségét, illetve melyek azok a sza-
bálysértések, amelyek a megkötött szerződés semmisségét eredménye-

zik.
9
 Az látszik ebből, hogy az egyes kizáró okok fenn nem állását iga-

zoló dokumentumokat alaki szempontok szerint ellenőrzik az ajánlatké-

                                                             
9 KISS MÁRIA: A közbeszerzés polgári jogi kérdései, in Gazdaság és Jog 
2005/3. szám, 7. o. 
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rők, melyek akadályozzák a hamis adatok felismerését, és ez által az 

eljárás biztonságát is. 

Az alkalmasság ellenőrzése fajsúlyos kérdés a közbeszerzések te-
kintetében, hiszen csak azzal az ajánlattevővel lehet szerződést kötni, 

aki megfelel az ajánlatkérő által előzetesen megállapított követelmé-

nyeknek. Az ellenőrzés igazolások beszerzésével történik, azok adattar-

talmát pedig további igazolások révén teljesítik az ajánlatkérők.
10

 Ez a 
módszer valójában az egyszerűsítést szolgálja, hiszen az ajánlatkérőktől 

nem várható el, hogy minden egyes ajánlattevőt önállóan ellenőrizze-

nek. Két kérdés merül fel az alkalmassággal összefüggésben. Egyrészről 
aggályos, hogy az igazolások valóságtartalmát ugyanattól az ajánlatte-

vőtől származó igazolással erősítik meg (kivéve persze, ha valamilyen 

hatósági bizonyítvány kiállítására kerül sor, pl.: szabadalom); másrész-
ről pedig hiányzik a szükséges szakértelem ahhoz, hogy a közbeszerzési 

eljárást folytató meg tudja állapítani, hogy a teljesítésre ajánlott termék 

alkalmas-e a cél elérésére. Az igazolásokat ennek megfelelően elsősor-

ban alaki értelemben ellenőrzik, vagyis az alkalmasság megítélése az 
igazolás származási helyétől függ. A tartalmi értelemben vett ellenőrzés 

elmaradása azonban nem róható teljes egészében az ajánlatkérők terhé-

re, hiszen a közbeszerzési eljárás nem engedi meg, hogy részletes – és 
ezáltal költséges – kontrollt gyakoroljanak az igazolások valódiságának 

megállapítása érdekében. Azonban szükséges lenne némi előrelépés, 

hiszen az alkalmasság ellenőrzése a szerződés teljesítésére is hatást gya-

korol. Ezért a tartalmi értelemben vett ellenőrzés megvalósítása jelent 
előrelépést ebben a kontextusban, melynek alapvető hatása, hogy tovább 

csökken azoknak a szerződéseknek a száma, melyek nem mennek telje-

sedésbe.  
Az alkalmasság ellenőrzésével összefüggésben nem tekinthetünk el 

a közbeszerzési eljárástípusok alkalmazásának lehetőségeitől. Az egyes 

közbeszerzési eljárások bonyolult rendszert alkotnak. Az egyes típusok 
közötti választás lehetőségét a Kbt. rendelkezései határolják be. Tipiku-

san összefügg az alkalmasság a kétszakaszos közbeszerzési eljárások 

mindegyike, hiszen ilyenkor az első szakaszban az ajánlatkérő eldönti, 

hogy mely ajánlattevők lehetnek alkalmasak a kívánt cél elérésére, majd 
ezt követően versenyezteti meg őket közbeszerzési eljárás keretében. A 

                                                             
10

 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14-17. §. 
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buktató itt is az alapokban fekszik. Hogyan lehet képes megállapítani az 

ajánlatkérő előzetesen, hogy ki alkalmas a teljesítésre? A probléma 

egyezik a korábban kifejtettekkel, vagyis tartalmi értelemben nem képe-
sek megfelelően értékelni az alkalmasságát egyes ajánlattevőknek. 

Érdekes módon közelíti meg a törvény a tárgyalásos eljárás esetkö-

reit. Arra gondolok itt, hogy lehetősége van az ajánlatkérőnek arra, hogy 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson abban az esetben, ha a 
szerződés a műszaki-technikai sajátosságokra tekintettel kizárólag egy 

meghatározott személlyel vagy szervezettel köthető.
11

 Ezt hogyan álla-

pítja meg az ajánlatkérő? Piackutatást végez arra vonatkozóan, hogy 
csak az adott szervezet képes a feladat ellátására? A válasz nyilvánvaló-

an nem, hiszen ez nem várható el az ajánlatkérőtől. Azonban ez két érte-

lemben is problematikus, egyrészről kizárja a versenyt az ajánlattevők 
között úgy, hogy nem feltétlenül védhető az ajánlatkérői álláspont, más-

részről pedig teljes egészében figyelmen kívül hagyják az Európai Unió 

adta lehetőségeket és követelményeket, ugyanis a közbeszerzéseknek 

nyitottaknak kell lennie az uniós tagállamokkal szemben. 
A Kbt. tartalmaz azonban egy lehetőséget, amely kezelni próbálja 

az alkalmasság megállapításának nehézségeit. A versenypárbeszéd, mint 

közbeszerzési eljárástípus célja, hogy lehetőséget biztosítson arra, hogy 
egyeztessenek a közbeszerzés tárgyát illetően. A részvételi szakaszt 

követően ebben az esetben az ajánlatkérő párbeszédet folytat az ajánlat-

tevőkkel a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan is.
12

 Majd ezt követi az 

ajánlattételi időszak. Ez az eljárástípus mindaddig lehet eredményes, 
amíg kulturált keretek között zajlik az egyeztetés. Ennek biztosítása 

azonban nehézkes, hiszen a jelenlévő ajánlattevők általában egymás 

versenytársai, amely a párbeszéd minőségét nagyban befolyásolja. A 
probléma a versenypárbeszéd esetében is kettős, egyrészről egy laikus-

nak mondható ajánlatkérő számára képtelenség az alkalmasságot meg-

ítélni a versenytársak között zajló mentális harcban, másrészről sérülhet 
is a verseny, hiszen még az ajánlatok megtétele előtt találkoznak a ver-

senytársak, amely kiváló táptalajt biztosít a tisztességtelen piaci maga-

tartásoknak. Az eddigiek alapján arra következtethetünk, hogy az alkal-

masság ellenőrzését nem támogatja az egyes eljárástípusok közötti vá-

                                                             
11 Kbt. 94. § (2) bek. c) pont. 
12

 Kbt. 101. § (1) bek. 
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lasztás lehetősége, sőt újabb problémákat generál. Az alkalmasság meg-

állapítása az egyértelmű eseteket leszámítva olyan nehézségeket von 

maga után, melyek negatív kihatással lehetnek a közbeszerzések ered-
ményességére, valamint a közpénzek hatékony felhasználására. 

Az utolsó belső ellenőrzéssel összefüggő terület a közbeszerzés 

eredményeként kötött szerződés teljesítésének ellenőrzése. A korábbiak-

ban már említettem, hogy a közbeszerzési jog egy sajátos jogterület, 
ahol a közjogi elemek mellett magánjogi kérdések is felmerülnek. Az 

eredményes közbeszerzési eljárások mindegyike szerződés megkötésé-

vel zárul. Ezek a szerződések az alapvető kötelmi jogi szabályok meg-
tartásával a közbeszerzések specialitására tekintettel készülnek. A köz-

beszerzési szerződések némileg idegen testként szerepelnek a közbe-

szerzésekben, hiszen egy alapvetően alá-fölérendeltségi viszonyt derivál 
egy mellérendeltségi jogviszonnyá. A problémák éppen ennek okán 

merülnek fel, hiszen az érdekérvényesítés más módon zajlik az eljárás 

és a szerződés tekintetében. 

A szerződéseket általában minták szerint készítik, vagyis a szoká-
sos elemeket foglalja magában, így a szerződés tárgyát – utalva a pontos 

paramétereket meghatározó mellékletekre –, a teljesítés módját, idejét, 

az ellenérték megfizetésének ütemezését, továbbá szerződési biztosíté-
kokat. A közbeszerzési szerződések tekintetében problematikus az aján-

lattevők hibás teljesítése, az ezzel kapcsolatos érdekérvényesítés, vala-

mint a szerződési biztosítékokból származó igények behajtása. 

A közbeszerzési szerződések tekintetében az ajánlatkérő alapvető 
érdeke, hogy a közbeszerzés tárgyát birtokba vehesse és hasznosíthassa. 

Ehhez arra van szükség, hogy az ajánlattevő szerződésszerűen teljesít-

sen. Amennyiben szerződésszegés következik be, mozgásba lendülnek a 
szerződési biztosítékok és a jótállási, valamint szavatossági igények. Az 

ajánlatkérők igyekeznek biztosítani a teljesítés maradéktalan megvaló-

sulását. A közbeszerzési szerződések biztosítékainak rendszerére azt 
mondhatjuk, hogy kidolgozott, lényegében az ajánlatkérő érdekei szerint 

körülbástyázott. Azonban a jogalkotó figyelmét elkerülte az a tény, 

hogy utólag ellenőrizni, szankcionálni és a közpénz után futni nehezebb, 

mint előzetesen biztosítani a szerződésszerű teljesítést. Ezzel nem azt 
mondom, hogy szükségtelenek lennének ezek a biztosítékok, hanem azt 

mondom, hogy eljárásba épített kontroll mechanizmusokra van szükség. 

Ezen a ponton térünk vissza az alkalmasság ellenőrzésének problemati-
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kájához. Az ajánlattevő által bemutatott alkalmasság nem vonja maga 

után azt, hogy a szerződést annak tartalma szerint teljesíteni fogja. Ha 

hibásan teljesít, életbe lépnek a jótállási és szavatossági igények. Azon-
ban ezek érvényesítése polgári jogi úton zajlik, vagyis nincsen speciális 

forma a közbeszerzési szerződésekből eredő igényekre vonatkozóan. 

Pedig a közpénzek felhasználása miatt szükséges lenne, hogy speciális 

szabályok szerint járjanak el ilyen igények esetében. Nemcsak anyagi 
jogi értelemben kell megteremteni a hibás teljesítés kiküszöbölésének és 

az ajánlatkérők – szerződéses jogviszonyban magvalósuló – védelmének 

rendszerét, hanem egy megfelelő eljárási környezetet is meg kell terem-
teni, melyben gyorsan és hatékonyan érvényesülhet a közérdek. 

Az előzőek alátámasztására kiemelek egy a teljesítés tekintetében 

aggályos területet, ahol tisztán látszik az ajánlatkérői érdekek sérelmé-
nek lehetősége. A közbeszerzési tárgykörök közül az építési beruházá-

sok ellenőrzése kifejezetten problematikusnak tekinthető. Ennek elsőd-

leges oka, hogy az építési beruházások során rengeteg visszaélésszerű 

magatartás tanúsítható. Az eljárás során elvégzett ellenőrzések és az 
alkalmasság megállapítása ezekben az esetekben kevésbé bír jelentő-

séggel, mivel az építkezés mindig speciális, egyedi eredmény elérését 

követeli meg, továbbá számtalan variációs lehetőség van az anyagok 
alkalmazásának területén. 

Az építési beruházások ellenőrzésénél az ajánlattevők által megha-

tározott műszaki ellenőr végzi az építkezés műszaki értelemben vett 

ellenőrzését. Az ellenőr nevét meg kell jelölni, szakmai reputációját 
igazoló dokumentumokat pedig csatolni kell az ajánlathoz. Az építési 

beruházások során azonban az ajánlatkérők révén az ellenőrzés az üte-

mezés szerint történik. Ez nem jelenti azt, hogy szakmailag megalapo-
zottan fogadják el a teljesítést, aminek az az oka, hogy bíznak az ajánlat-

tevő által kijelölt műszaki ellenőrben, akinek alkalmasságát az eljárás 

során már kontrollálták. Ez alapvető hibája az építési beruházás tárgyú 
közbeszerzéseknek, hiszen az építkezések során folyik el a legtöbb köz-

pénz. Vagyis a teljesítést az építési beruházások során kiemelten kellene 

ellenőrizni. Az alapjai ennek a területnek már lefektetésre kerültek, hi-

szen építési beruházásokban csak a szükséges engedélyekkel rendelkező 
ajánlattevők vehetnek részt, az ajánlattevők kötelesek felelősségbiztosí-
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tást kötni, továbbá az ellenérték kifizetése is szigorú rendben zajlik.
13

 

Azonban ezek a szabályok önmagukban nem biztosítják, hogy az esetle-

ges hibás teljesítést elkerüljék az ajánlatkérők. 
A közbeszerzési szerződések kontextusába illeszkedik a teljesítés-

ben résztvevő alvállalkozók szerepe és pozíciója. Az alvállalkozók telje-

sítésben betöltött szerepe minden esetben a vállalkozó jóhiszeműségén 

és döntésén alapul. Az elmúlt években több alkalommal lehetett talál-
kozni olyan hírekkel, hogy az alvállalkozók nem kapták meg a teljesíté-

sük fejében járó ellenszolgáltatásokat, pedig a kivitelezés érdekében 

eljáró ajánlatkérő már kifizette a közbeszerzési szerződésben meghatá-
rozott ellenértéket a nyertes ajánlattevőnek. A probléma abban áll, hogy 

kialakul egy körbetartozási struktúra, amelyben esetlegesen több pénz 

tűnik el, mint amennyi egyébként a projekt megvalósításához szükséges. 
Ezt felismerve és a gyakorlati tapasztalatokat mérlegelve a jogalkotás 

figyelmet szentelt az alvállalkozók közbeszerzési eljárásban betöltött 

szerepére. Ennek eredményeképp került be a Kbt.-be, hogy csak azok az 

alvállalkozók vehetnek részt a teljesítésben, akiket az ajánlattevő az 
ajánlati anyagában akként megjelölt, amennyiben más alvállalkozót 

kíván igénybe venni, ez kizárólag a közbeszerzési szerződés módosítá-

sával lehetséges. Ez azonban korántsem egyszerű, hiszen csak kifejezet-
ten indokolt esetben van rá mód, melynek bizonyítása a szerződés mó-

dosítását kérő felet terheli.
14

 A probléma megoldását szolgálhatná, ha az 

ajánlattevők és az alvállalkozók között fennálló szerződések, továbbá a 

nyertes ajánlatok nyilvánosságra hozatala megtörténne. Az erre vonat-
kozó törvényjavaslat azt a célt fogalmazza meg, hogy a közbeszerzési 

eljárás eredményeként létrejött, illetve a költségvetési forrásból finanszí-

rozott egyéb magánjogi szerződések esetében megszüntesse azt, az 
adatvédelmi biztos vizsgálatainak eredménye alapján egyedi alapjogsé-

relmet is okozó jogi helyzetet, amely nem biztosítja a szerződés végre-

hajtásával összefüggésben az alvállalkozóknál (közreműködőknél, meg-

                                                             
13 Lásd részletesen: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások 

közbeszerzésének részletes szabályairól. 
14 Pl.: „Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben 

egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos 

tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értéke-
lésekor meghatározó körülménynek minősült.‖ Kbt. 128. § (4) bek. 
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bízottaknál) keletkező adatok nyilvánosságát. A fővállalkozó által be-

vont további gazdasági szereplők ugyanúgy a közcélú és közfinanszíro-

zott szerződési szolgáltatás megvalósulásán dolgoznak, mint a fővállal-
kozó, ezért az általuk a szerződés végrehajtásával összefüggésben kezelt 

adatok nyilvánossága is ugyanolyan fontos.
15

 A nyilvánosság azonban 

csak átmeneti megoldás. Az alvállalkozók közbeszerzési eljárásban 

betöltött státusa még nem rendelkezik olyan garanciális közeggel, amely 
egyrészről garantálná az alvállalkozók érdekeinek artikulálódását, más-

részről pedig elősegítené a közbeszerzési szerződések zökkenőmentes és 

szerződésszerű teljesítését. 
Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a közbeszerzések belső el-

lenőrzése egy dinamikusan fejlődő területe a közbeszerzési eljárások-

nak, azonban még mindig rengeteg joghézag van, amelyek befolyásolják 
a közpénzek felhasználásának hatékonyságát. Az ajánlattevő alkalmas-

ságának ellenőrzése és az alvállalkozók közbeszerzési eljárásbeli szere-

pe, valamint alkalmasságuk és tevékenységük ellenőrzése a fentiek alap-

ján nyitott kérdések sorát foglalja magában, melyeket a jogalkotónak, 
illetve a jogalkalmazásnak minél előbb meg kell válaszolnia. 

III. KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK 

A közbeszerzésekkel összefüggésben problémaként elsősorban a kor-
rupciót szokták megjelölni. A közbeszerzési korrupciót definiálni azon-

ban lehetetlen vállalkozás. A spektrum széles az ajánlattevők „összeját-

szásától‖ egészen az előre „lejátszott‖ pályázatokig. A közbeszerzési 

hatékonyság szempontjából egyaránt veszélyes, ha az ajánlattevő nyo-
más vagy valamilyen előny hatására visszalép és a lényegesen drágább 

második fél lesz a nyertes. Bizonyítani lehetetlen, de a piac pontosan 

tudja, mi történt.
16

 
A korrupció egy állandóan változó társadalmi jelenség, a társadalmi 

és gazdasági környezet terméke, amelynek jellegzetes viszonyait a vál-

                                                             
15 T/2138. számú törvényjavaslat általános indokolása. 
16 TÁTRAI TÜNDE: Visszaélések a közbeszerzésben: a piac tudja, mi történt. 

http://hvg.hu/gazdasag/20120419_Tatrai_Tunde_korbeszerzes_korrupcio 
(2012.08.27.). 
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tozások üteme, jellege és mértéke határozzák meg. A korrupció vissza-

tükrözi a társadalom alapvető sajátosságait, ellentmondásait, rendelkezik 

továbbá mindazon jellemzőkkel, amelyekkel a társadalmi tömegjelensé-
gek, és hatással van a társadalom elosztási rendszerére. Így a társadalmi 

szintű korrupció alapvető jellemzője, hogy egy másodlagos újraelosztási 

szerepet tölt be, megakadályozva az elosztás szabályainak tervezett mű-

ködését. Hatással van a társadalom nem anyagi elosztási-újraelosztási 
viszonyaira is, úgymint erkölcs-etika, kultúra, tudomány, ideológia, 

politika, család stb. makro- és mikro szinten egyaránt.
17

 A korrupció 

általános megjelenési formájában társadalmi tömegjelenség, de egyedi 
formájában sajátos társadalmi viszony. A sajátos társadalmi státusszal 

rendelkező csoport tagjai egyaránt korrumpálhatóak és korruptak.
18

 

A közbeszerzések során felmerülő korrupciót mérni, illetve felderí-
teni is nehézkes. Ennek hátterében az áll, hogy vékony mezsgye választ-

ja el egymástól az ajánlattevők és az ajánlatkérő között zajló kommuni-

kációt. Nehéz elhatárolni egymástól az etikátlan befolyásolást és az 

elfogadható gyakorlatot, mely csupán az ajánlattevő érdekében végzett 
marketing stratégia részeként is értelmezhető. Azt is rögzítenünk kell, 

hogy a kommunikációs szabályok megsértése nem feltétlenül vonja 

maga után a korrupció tényét.
19

 Arra következtethetünk ebből, hogy a 
korrupció bár jelen van, de nem tudhatjuk, hogy pontosan mikor valósul 

meg, melyik az a pont, amelytől kezdve átlépünk az etikátlan befolyáso-

lás szintjére. Azt eredményezi mindez, hogy bizonytalan eszközökkel, 

de a jogalkotó igyekszik szűrni és keretek közé szorítani a korrupciós 
kockázatokat mutató magatartásmintákat. 

A korrupció kiküszöbölésének egyik eszközeként a nyilvánosságot 

és a transzparenciát jelölték meg, azonban ez továbbra sem jelenti azt, 

                                                             
17 MAIYALEHNÉ GREGÓCZKI ETELKA: Közbeszerzések tervezése az önkormány-

zatok gyakorlatában. http://www.ajk.elte.hu/file/AJKDI_GregoczkiEtelka_dis 

.pdf (2012.08.27.). 
18 MÜNNICH IVÁN: Korrupciókutatás, 2000, Országos Kriminológiai Intézet, 

Budapest. 
19 TINA SØREIDE: Grey Zones and corruption in Public Procurement: Issues for 

consideration, in Fighting Corruption and Promoting Integrity in: Public 

Procurement, 2005, OECD Publishing, 51-59. o., http://books.google.hu/b 

ooks?id=VzM6eMySpp8C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r
&cad=0#v=onepage&q&f=false, (2012.11.30.). 
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hogy a közbeszerzési eljárások szabályszerűek és mentesek a korrupció-

tól. A nyilvánosság nem kielégítő eszköz ahhoz, hogy a közbeszerzések 

a jogszabályoknak megfelelően folyjanak, sőt akár úgy is felfoghatjuk, 
mint további, az ajánlatkérő által teljesítendő eljárási kötelezettség. 

Azonban be kell látni azt is, hogy jelen pillanatban nem ismerünk ennél 

jobb eszközt arra, hogy biztosítsuk a problematikus közbeszerzési eljá-

rások jogszerűségét. A nyilvánosság minden esetben visszatartó erőként 
hat, hiszen ez által az eljárás dokumentációja, és maga a szerződés is 

elérhető elméletileg az egyes önkormányzatok által működtetett interne-

tes felületeken, így azok könnyen ellenőrizhetőek. 
„Az elmúlt évek során számtalan próbálkozás volt arra, hogy a 

közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás átalakításával érjék el a kor-

rupció megszüntetését. Megállapítható, hogy a Kbt. nem korrupcióelle-
nes törvény, hanem alapvetően más célok, elvek vezérlik. Téves kiindu-

lópontként értékelhetjük, hogy a közbeszerzések során külön szabályok 

alkotásával, adminisztratív kötelezettségek minél szélesebb alkalmazá-

sával a korrupció visszaszorítható lenne, hiszen a korrupció mindig az 
aktuális szabályok szerint lefolytatott eljárások során talál utat magának. 

Ebből kiindulva szükséges egy tisztán közbeszerzési szabályozás meg-

valósítása, melynek során a közbeszerzések céljaitól eltérő más kor-
mányzati célok nem jelennek meg és nem befolyásolják a közbeszerzé-

sek menetét.‖
20

 Az idézett gondolatokkal nehéz vitába szállni, azonban 

sajnos a realitás mást tükröz. Szükséges növelni az adminisztratív köte-

lezettségeket annak érdekében, hogy utólag is visszakövethető legyen az 
eljárás és a döntés, melynek értelmében szerződést kötnek a nyertes 

ajánlattevővel. Ezzel az egyes korrupciós magatartások visszaszorulnak. 

Meg kell jegyezni, hogy a korrupciómentesség állapotát nem lehet elér-
ni, de minden eszközzel törekedni kell annak alacsonyan tartása érdeké-

ben. A nyilvánosság egy jó kiindulópont ebben annak ellenére is, hogy 

ez adminisztratív kötelezettséget von maga után. A probléma inkább 
abban áll, hogy a nyilvánosságra hozatalt követően hiányzik egy követ-

kező lépcső. Szükséges lenne az iratok ellenőrzésére, illetve egyáltalán 

annak ellenőrzésére, hogy elérhetőek-e azok az ajánlatkérők honlapja-

                                                             
20 GUBA ZOLTÁN: Koncepcionális javaslatok a közbeszerzési törvény átdolgo-
zására. http://www.gubazoltan.hu/cikkek/javaslat.html (2012.07.13.). 
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in.
21

 Ily módon növelhető volna a nyilvánosság korrupcióval szembeni 

hatékonysága. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a korrupció esetenként a köz-
beszerzéseket is áthatja, azonban azt nem állíthatjuk, hogy az egyikből 

következik a másik. Ennek egyik oka az a tény, mely szerint a közbe-

szerzés jogi szabályozása során rengeteg eszközt (nyilvánosság, képzé-

sek, folyamatos újraszabályozás, gyakorlati tapasztalatok jogszabályok-
ba történő átültetése etc.) vetnek be annak érdekében, hogy elkerüljék a 

korrupciós kockázatokat. 

A terület folyamatosan fejlődik, és ennek okán újabb problémák je-
lennek meg, melyek kiküszöbölése a közbeszerzések korrupciótól való 

mentesítésének útján tett következő lépésként értékelhető. Jelenlegi 

állapotában problematikus a nyilvánosság követelményének ellenőrzése, 
esetenként az ajánlatkérő érdekében eljáró személyek nem naprakész 

tudása, a gyakori jogszabályváltozások következtében keletkező joghé-

zagok, a közbeszerzések során az ajánlatkérők által mutatott bizonytalan 

magatartás etc. Ebből látszik, hogy a korrupciós tényezők az elmúlt 
években bekövetkezett konstruktív változások eredményeképp vissza-

szorultak, azonban abban egyet kell érteni Guba Zoltán megállapításá-

val, mi szerint a közbeszerzések aktuális szabályozása révén talál magá-
nak utat a korrupció. Mindent egybevetve a korrupcióval szemben hatá-

rozottan kell fellépni, még akkor is, ha némileg rendszeridegen formá-

ban a Kbt. szabályai közé kell beiktatni a korrupcióellenes rendelkezé-

seket. Azonban ügyelni kell arra, hogy mindez megfontolt és lezárt 
rendszert alkosson, különben nem a korrupciós magatartások megelőzé-

séről, hanem csupán megnehezítéséről beszélhetünk. 

IV. AZ ÁTLÁTHATÓSÁG ELLENŐRZÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI 

Az átláthatóság a Kbt. alapelveinek egyike, amelyet még az Alaptör-

vény is nevesít.
22

 Azonban amilyen figyelmet szentelnek e fogalom 

                                                             
21 Saját tapasztalatom szerint (önkormányzatok tekintetében végeztem kutatást 

az interneten) több ajánlatkérő honlapján nincsenek nyilvánosságra hozott ira-

tok, sőt sok esetben még a Kbt. 22. § (1) bekezdése alapján kötelezően kialakí-
tandó és közzéteendő közbeszerzési szabályzatot sem lehet megtalálni. 
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lefektetésének, annyira nem fogalmazódik meg, hogy valójában mit is 

jelent az átláthatóság és hol vannak azok a határok, melyeken belül biz-

tosított az átláthatóság. Ezen alapvető feltételek megteremtése nélkül 
nem biztosítható az ajánlattevő vállalkozások átláthatóságának ellenőr-

zése. 

Az átláthatóság fogalmának meghatározása azért bonyolult, mert 

egy nagyon absztrakt megközelítésről van szó, sőt azt is megkockázta-
tom, hogy adekvát fogalmat nem lehet képezni az átláthatóság tekinteté-

ben. Arra lenne lehetőség, hogy – a közbeszerzésekre szűkítve a gon-

dolkodást – bizonyos feltételek kerüljenek meghatározásra, amelyek 
alapján megállapítható lenne, hogy az ajánlattevők mikor tekinthetőek 

átláthatónak. Átvitt értelemben ezt szolgálhatják az ajánlattevőkkel 

szemben támasztott alkalmassági követelmények, azonban ezek első-
sorban a közbeszerzési eljárás során kötendő szerződés későbbi teljesí-

tésbe menését készítik elő. Az átláthatóság mögött az a jogalkotói akarat 

húzódik meg, hogy kiszűrje azokat az ajánlattevőket, melyek tulajdonosi 

szerkezete, gazdasági tevékenysége, pénzgazdálkodása nem felel meg a 
jogszabályoknak és a tisztesség elvének. 

A probléma abban áll, hogy nincsenek kidolgozva határozott felté-

telek az átláthatóság követelményére vonatkozóan, így lényegében az 
ajánlatkérő mérlegelésén alapszik az, hogy mely szervezetet tekinti át-

láthatatlannak. Ebből levonhatóak további aggályos következtetések, 

hiszen azok a szervezetek, melyeket az ajánlatkérők átláthatatlannak 

minősítenek egy közbeszerzési eljárás során, nemcsak az adott közbe-
szerzési eljárásban nem lehetnek nyertesek, hanem akár ez befolyásol-

hatja más eljárások eredményét is. Ebben az esetben rendelkezésre áll 

egy eszköz a sérelmet szenvedett számára, méghozzá a jogorvoslat, 
azonban lássuk be, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottságnak sincsen 

olyan objektív mércéje, mely alapján megállapítható, hogy az adott vál-

lalkozás átláthatatlan. Vagyis nemcsak az sérelmes, hogy az ajánlatkérő 
korlátlan mérlegelési körébe tartozik a kérdés elbírálása, hanem az is, 

hogy nem létezik tartalmi értelemben vett jogorvoslat, mely egyben sérti 

a jogorvoslathoz való alapjogot.
23

 Mindezekből következik, hogy a köz-

beszerzési eljárások során nem ellenőrizhető az ajánlattevők átlátható-

                                                                                                                                       
22 Magyarország Alaptörvénye 39. cikk. 
23

 Lásd: 54/1996. (XI. 30.) AB határozat. 
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sága, hiszen a korlátok nélküli mérlegelés nem fér bele egy megfontol-

tan és szabályszerűen eljáró ajánlatkérő eljárásába. 

A probléma megoldását tovább akadályozza, hogy hatályos társa-
sági jogunk értelmében bárki alapíthat gazdasági társaságot,

24
 feltéve, 

hogy nem állnak fenn vele szemben a gazdasági társaságokról szóló 

törvényben meghatározott kizáró okok.
25

 Szervezeti értelemben véve 

tehát nem lehet gátat szabni a vállalkozásoknak. A közbeszerzésekre 
vonatkozó szabályozás nem korlátozhatja a szervezetek felépülését, 

mert ezzel lényegében a Gt. liberális szemléletével helyezkedne szembe. 

Az ellentét feloldása az Alkotmánybíróság feladata lenne, de kérdéses, 
hogy a közbeszerzésekben rejlő közérdek érdekében szükséges-e és 

arányos-e a vállalkozás szabadságának korlátozása. Ebből következik, 

hogy a tulajdonosi szerkezet összefüggésében aggályos az átláthatóság 
biztosítása érdekében feltételek meghatározása. 

Azonban látnunk kell azt is, hogy kifejezett sérelmes az ajánlatké-

rők számára, ha kvázi átláthatatlan egy ajánlattevő. Ezt egy példán ke-

resztül szemléltetem: A közbeszerzési eljáráson egy olyan ajánlattevő 
nyer, amely betéti társaság formájában működik. Ennek megfelelően a 

szerződésben vállalt kötelezettségekért nemcsak a társaság induló tőké-

jével felel, hanem a tagok saját vagyonukkal is felelősek a betéti társa-
ság kötelezettségeiért. Azonban kiderül, hogy a társaságot két korlátolt 

felelősségű társaság alapította, melynek értelmében a betéti társaság is 

csak a korlátolt felelősségű társaságok jegyzett tőkéjének erejéig felel-

nek. Ez kifejezetten problematikus, ha a jegyzett tőke teljes mértékét 
meghaladja a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás. Természe-

tesen a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, különösen a bankga-

rancia, alkalmas lehet a probléma megoldására, de ezek érvényesítése 
nehézkes. 

A gazdasági értelemben vett átláthatóság ellenőrzése szintén prob-

lematikus, hiszen ehhez szakirányú (közgazdasági) végzettséggel kelle-
ne rendelkeznie minden közbeszerzési eljárást lefolytató személynek, 

annak érdekében, hogy megállapítható legyen: egy adott vállalkozás 

pénzügyi helyzete megfelel-e az iratokban foglaltaknak. Továbbá ebben 

                                                             
24 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (továbbiakban: Gt.) 3. § (1) 

bek. 
25

 Gt. 5-6. §. 
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az esetben is aggályos, hogy nincsenek meghatározva az átláthatóság 

határai. Kérdés, hogy milyen mélységben szükséges átláthatónak lennie 

az ajánlattevő pénzügyi helyzetének, hogy az off-shore tevékenység 
sérelmes-e vagy nem, feltéve, hogy a teljesítés feltételei az ajánlattevő 

vállalkozásnál fennállnak. 

Összefoglalva az eddigieket arra a következtetésre juthatunk, hogy 

az átláthatóság alapelvként rögzítése előremutató követelmény, azonban 
szükséges kialakítani egy olyan rendszert, amelyben elhelyezhető, és 

ellenőrizhető. Ez egyelőre egyáltalán nem megoldott, csak feltételezhet-

jük, hogy a jogalkotó milyen feltételekkel kívánja meg biztosítani az 
átláthatóságot a közpénzzel gazdálkodók tekintetében. Némileg árnyalja 

a problémát, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény meghatározza az 

átlátható szervezet fogalmát,
26

 azonban az ajánlattevők sokfélesége mi-
att ezt nem tekinthetjük adekvát fogalom meghatározásnak, illetve nem 

kapcsolódik hozzá olyan jogkövetkezmény, amely garantálná, hogy a 

közpénzeket kizárólag átlátható szervezetek kezeljék. A jogkövetkez-

mények súlyosbítását célzó kísérleteket az Országgyűlés egyelőre nem 
tárgyalja.

27
 Ebből is látszik, hogy az átláthatóság megteremtése még 

korai fázisában van, ezért szükséges annak mielőbbi fejlesztése. 

V. VERSENYJOGI PROBLÉMÁK 

A közbeszerzések joga szoros összefüggésben áll a versenyjoggal, 

melyre már a dolgozat korábbi szakaszaiban kitértem. A közbeszerzések 

sajátos piacot alkotnak, ahol speciális tulajdonságokkal rendelkező sze-

replők vesznek részt. A közbeszerzések során versenyjogi szempontból 
két viszonyrendszer alakul ki: egyrészről az ajánlattevők állnak egymás-

sal versenytársi jogviszonyban, másrészről pedig releváns tényezőként 

említhetjük az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti kapcsolatot. 
A leggyakoribb tisztességtelen piaci magatartás a közbeszerzési el-

járásokban a kartellezés, vagyis a versenytársak olyan megállapodása, 

amely torzítja vagy korlátozhatja a versenyt a felek (az ajánlattevők) 

                                                             
26 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (továbbiakban: Nvtv.) 3. § 

(1) bek. 1) pont. 
27

 T/6779. számú törvényjavaslat. 
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között. A versenyt korlátozó megállapodások mindegyike komoly prob-

lémákat okoz a közbeszerzési eljárásokban, hiszen akadályozzák az 

eljárás törvényességét, mondván a Kbt. értelmében biztosítani kell a 
verseny tisztaságát. A következőkben néhány versenyjogilag aggályos 

piaci magatartást és azok közbeszerzésekre gyakorolt hatását tekintem 

végig. 

Az egyik tilalmazott magatartásnak tekinthetjük azt az esetet, ha az 
ajánlattevők oly módon kötnek egymással versenykorlátozó megállapo-

dást, hogy az egyikük támogató ajánlat benyújtásával segíti a másik 

felet a nyertességhez, ellenszolgáltatásként elfogadva az alvállalkozói 
státuszt.

28
 Ebben az esetben kvázi két nyertese van a közbeszerzési eljá-

rásnak, amely egyrészről sérti a közbeszerzések szabályszerűségét, hi-

szen a megállapodással mesterségesen befolyásolják az árak alakulását, 
másrészről az ugyanazon eljárásban résztvevő ajánlattevőket elzárják a 

szerződéskötés lehetőségétől. Ennek ellenére azonban meg kell állapíta-

ni, hogy egy versenykorlátozó megállapodás csak akkor jöhet létre, ha 

az minden résztvevő részére relatíve kedvezőnek mutatkozik.
29

 
A következő tisztességtelennek tekinthető piaci magatartás a vál-

lalkozások konzorcium létrehozatala tárgyában született és vállalkozá-

sok társulásának létrejöttét eredményező megállapodása, ha az a verseny 
megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen ha-

tást fejthet, illetve fejt ki. Adott esetben tehát a megállapodás mégiscsak 

kihatással lehet a versenyre, így például, amikor az ajánlattevők objektív 

gazdasági indokok nélkül hoznak létre konzorciumot, miközben annak 
tagjai önállóan is képesek lennének olyan ajánlatot benyújtani, amely az 

adott közbeszerzési eljárásban sikeres lehetne.
30

 Az esetkör hasonlatos 

az előzőhöz, hiszen ebben a helyzetben is elsődleges cél a nyertesség 
oly módon történő elérése, hogy ellehetetlenítse a többi résztvevőt. Fel-

merülhet az irreális ajánlat kérdése, azonban ilyenkor az árban nem kö-

vetkezik be szignifikáns változás: azt olyan szintre viszik le, amely még 

                                                             
28 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának Vj-97/2006/5. sz. határoza-

ta. 
29 NAGY CSONGOR ISTVÁN: Kartelljogi Kézikönyv, 2008, HVG-ORAC, Buda-

pest, 286. o. 
30 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának Vj-149/2003/23. sz. határo-
zata. 
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nem tekinthető irreálisnak, viszont a többi ajánlattevő nem tud verse-

nyezni vele. 

Meg kell említeni még a körbenyeréses rendszert, amely szintén a 
közbeszerzési eljárásokban kialakult versenykorlátozó magatartás. A 

körbenyeréses (az ajánlatok körforgása) rendszerben az összejátszó vál-

lalatok ugyan tesznek ajánlatot, de megállapodnak abban, hogy egymást 

felváltva, mikor ki tegye a nyertes (az ajánlatkérő számára még éppen 
elfogadható) ajánlatot. Ezt a résztvevők többféleképpen megszervezhe-

tik egymás között, például úgy, hogy a szerződéseket egymás között úgy 

osztják fel, hogy abból hozzávetőlegesen egyenlő arányban részesülje-
nek az összejátszó vállalatok, vagy a megrendeléseket az egyes cégek 

méretével arányosan osztják fel.
31

 Ezt az álláspontot képviseli a GVH 

gyakorlata is, mely szerint az ajánlattevők közötti kartellezés speciális 
megnyilvánulása az említett körbenyeréses rendszer („bid rigging‖) 

kialakítása, ahol az ajánlattevők közötti megállapodások – idejüket te-

kintve – folyamatosan jönnek létre, oly módon, hogy mind a nyertes 

ajánlattevő, mind pedig az alvállalkozói pozíció „körbe forog‖, mindig 
más és más van az adott pozíciókban.

32
 Azért aggályos mindez, mert 

nemcsak a versenytárs ajánlattevőket sérti egy ilyen rendszer kialakítá-

sa, hanem az ajánlatkérőket is. Ennek oka, hogy az ajánlatkérő számára 
sohasem lehet egyértelmű, hogy melyik vállalkozás, mely szerződési 

elemeket teljesíti, vagyis ellenőrizhetetlenné válik a közpénzek felhasz-

nálása. Továbbá kialakul egy olyan átláthatatlan rendszer, melynek el-

lenőrzése – a korábbiakban kifejtettek szerint – jelenleg még nem te-
kinthető kimunkáltnak, ezért nem is lehetséges a hatékony fellépés a 

körbenyeréses kartellek esetében. 

Az előzőek mellett meg kell állapítanunk azt is, hogy nemcsak az 
ajánlattevők torzítják a versenyt megállapodásaikkal, hanem néhány 

esetben maguk az ajánlatkérők azok, akik a közbeszerzési eljárásba nem 

illő megállapodásokat kötnek. Két eshetőség képzelhető el: egyrészről, 
ha az ajánlatkérő az eljárás korai szakaszában információkat szivárogtat 

                                                             
31 Iránymutatás a közbeszerzési kartellekkel szembeni fellépéshez, 2009, 

OECD, http://www.oecd.org/competition/cartelsandanti-competitiveagreements 

/45263580.pdf (2012.08.27.). 
32 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának Vj-27/2003/16. sz. határoza-
ta, Vj-40/2005/227. sz. határozata, Vj-56/2004/190. sz. határozata etc. 



A közbeszerzések ellenőrzésének kihívásai 

211 

ki, melyek következtében az arról értesülő ajánlattevő előnyt szerez 

versenytársaival szemben. Másrészről, ha az ajánlatkérő úgy alakítja ki 

az ajánlattételi felhívást, hogy annak csak egy korábban meghatározott 
ajánlattevő képes megfelelni.

33
 

„A versenyjog által tilalmazott magatartások közül különösen nagy 

számban fordul elő versenykorlátozó megállapodás, kartellező magatar-

tás a közbeszerzések területén. Ennek hátterében részben a közbeszerzé-
si szabályozás hiányosságai állhatnak, másrészt viszont a jelenség visz-

szavezethető a közbeszerzések területén kialakult rossz gyakorlatra, 

hibás beidegződésekre, valamint arra, hogy a sok szempontból logikát-
lan szabályozás korlátozza a versenyt és egyúttal gátolja a közpénzek 

hatékony elköltését.‖
34

 „Részben maga a magyar közbeszerzési kultúra 

is magában rejti az ajánlattevő és az ajánlatkérő közötti bizalmatlansá-
got.‖

35
 A közbeszerzésekre vonatkozó formális szabályok eleve köny-

nyen lehetővé teszik a rivális vállalkozások (ajánlattevők) közötti kom-

munikációt (például az árak egyeztetése területén), a Kbt. pedig minden 

jogalkotói szándék ellenére sem feltétlenül érte el célját. Az új rendelke-
zések sok esetben nem alkalmasak arra, hogy elősegítsék a beszerzések 

átláthatóságát, a verseny tisztaságának fenntartását, és hatékony eszkö-

zei legyenek a kartellezés és a korrupció ellen meghirdetett harcnak.
36

 
Összefoglalva az előzőeket megállapíthatjuk, hogy a közbeszerzé-

sekkel szorosan összefügg a versenyjog. Az ajánlattevők és az ajánlatké-

rők által tanúsított tisztességtelen piaci magatartások alapjaiban befolyá-

solják a közbeszerzési eljárások kimenetelét, ezzel veszélyeztetik annak 
szabályszerűségét és a közpénzek hatékony felhasználását. A probléma 

ezen a területen is kettős, mivel egyrészről nem állnak rendelkezésre a 

versenyjogban hatékony eszközök a versenykorlátozó megállapodások 
megakadályozására, másrészről a közbeszerzések jogában nem vizsgál-

ható az ajánlattevők közötti verseny, hiszen az nem fér össze a közbe-

                                                             
33 Lásd például: Fővárosi Bíróság 13.K.33.407/2005/14. (Megjelent: Közbe-

szerzési Értesítő 2007/7. szám, 2007. január 17.). 
34 TÁTRAI TÜNDE: Verseny a közbeszerzési piacon, in Közgazdasági Szemle, 

2009/9. szám, 835-848. o., 842. o. 
35 Uo.: 847-848. o. 
36 JUHÁSZ ÁGNES: Közbeszerzés a versenyjog határán, in Miskolci Jogi Szemle 
2010/2. szám, 155. o. 
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szerzés általános szerepével. Ezekből következnek további problémák 

is, példának okáért a GVH és a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásai 

közötti merev átjárhatatlanság, az ajánlatkérők tisztességtelen piaci ma-
gatartásaival szemben történő fellépés hiánya, a szankcióknak alig van 

preventív hatása, az úgynevezett információkartellek felderíthetetlensé-

ge. A területen tehát szükséges az ellenőrzés kiterjesztése, vagy legalább 

olyan eszközök bevetése, melyek alkalmasak arra, hogy biztosítsák a 
versenyt, mely egyéb iránt a közbeszerzések rendszere bevezetésének az 

alapja volt. 

VI. A KÜLSŐ ELLENŐRZÉS PLURALITÁSA 

A közbeszerzések ellenőrzésének rendszerét az előző fejezetben részle-

tesen felvázoltam. Ennek keretében elemeztem azoknak a szervezetek-

nek a tevékenységét, melyek a külső ellenőrzéssel összefüggésben kap-
csolódnak a közbeszerzésekhez. A kutatás során felfigyeltem arra, hogy 

a külső ellenőrzés egy érdekes struktúrájú rendszert alkot. Úgy értem 

mindezt, hogy az egyes ellenőrzési hatáskörrel rendelkező szerv tevé-

kenysége partikulárisnak tekinthető, hiszen vagy személyi, vagy tárgyi 
értelemben korlátozott ellenőrzést végez. 

Az államháztartás leegyszerűsítve a bevételek és a kiadások rend-

szerezett formában történő mozgatását jelenti. Ennek ellenőrzése elkü-
lönül a bevételek és a kiadások vizsgálatára. A bevételek ellenőrzése 

tekintetében a Nemzeti Adó és Vámhivatalt jelölhetjük meg, hiszen az 

állam bevételeinek szignifikáns része átfolyik e szervezet ellenőrzési 

mechanizmusainak valamelyikén. Ezzel szemben a kiadások oldalán – 
eltekintve az általános ellenőrző szervek, mint az Állami Számvevőszék, 

a Magyar Államkincstár etc. tevékenységétől – nem tapasztalhatunk 

ilyen kiépített rendszert. A kiadási oldal részét képezi a közbeszerzések 
is, hiszen lényegét tekintve közpénzek egyfajta felhasználását jelenti. A 

problémát egyértelműen mutatják a korábbiak, vagyis az állam elkülö-

nült szervezetrendszerrel rendelkező hivatallal igyekszik maximalizálni 
a bevételeket, azonban a kiadási oldalt nem kontrollálja oly mértékben, 

hogy ez által az államháztartást terhelő költségek csökkenjenek, pedig 

ez is állami érdek lenne. 
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A plurális ellenőrzési rendszer nem képes olyan hatékonyan ellen-

őrzés alatt tartani a közbeszerzéseket, hogy azok a lehetőségekhez ké-

pest költségkímélőek legyenek. Ebből következik példának okáért az a 
gondolat is, mely szerint a közbeszerzések költségesek. A leírtakkal 

szemben érvként lehetne felhozni, hogy a közbeszerzések folyamatába 

épített eljárási értelemben vett ellenőrzési mechanizmusok alkalmasak 

arra, hogy biztosítsák az eljárás szabályszerűségét, ezért nem szükséges 
olyan szervezet, amely széles körben elvégzi a közbeszerzési eljárások 

nagy részének ellenőrzését. Az előbbiek kiegészülhetnek azzal az érv-

vel, hogy a közbeszerzések jogorvoslati rendszere alkalmas a szabály-
szerűség szavatolására. A külső ellenőrzés rendszere folyamatosan ala-

kul, a hatáskörök áttelepítése gyakori, azonban rögzíteni kell azt is, 

hogy – néhány zsákutcától eltekintve – ez minden esetben előremutató 
változásokat von maga után. A fejlődés azonban újabb kihívásokat te-

remt, melynek alapján a külső ellenőrzés pluralitása problémaként is 

felfogható. 

A probléma alapjaként egyértelműen a személyi és tárgyi hatályban 
mutatott szűkítéseket kell értenünk. A jelenleg hatályos rendszerben 

példának okáért nincs olyan szervezet, amely a nagyobb költségű köz-

beszerzések ellenőrzését végezné, pedig ezekben az esetekben is alkal-
mazható lenne a NFM által, a központosított közbeszerzés hatálya alá 

tartozó bármely eljárásba delegált ellenőr, vagy megemlíthetjük a KEHI 

nehezen értelmezhető szerepét, melyből nem világos, hogy rendelkezik-

e hatáskörrel a közbeszerzések ellenőrzésére, avagy sem. Érdekes kér-
dés például az OLAF szerepe is, hiszen az egyes tagállamokban nincsen 

kifejezetten megjelölt alszervezete, amely tagállami szinten összefogná 

az ellenőrzéseket és az uniós pénzek felhasználását kontrollálná. Továb-
bá hiányosnak láthatjuk a Közbeszerzési Hatóság tevékenységét, mert 

bár ahogy korábban kifejtettem, jelentős támogatást nyújt a szabálysze-

rűség megteremtése érdekében, de nem találkozunk a jogkörei között 
kifejezetten ellenőrzési hatáskörökkel. Nem azt mondom ezzel, hogy 

minden közbeszerzési eljárás ellenőrzését el kell végeznie a hatóságnak, 

ez lehetetlen vállalkozás lenne, azonban korlátozott tárgykörben biztosí-

tani kellene annak lehetőségét, hogy ellenőrzést valósítson meg bizo-
nyos közbeszerzések felett. 

Összefoglalva az előzőeket arra a megállapításra juthatunk, hogy a 

külső ellenőrzés pluralitása egyrészről elengedhetetlen az eljárások sok-
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félesége és sokasága szempontjából, másrészről azonban szükséges 

továbbfejleszteni, racionalizálni és egységesíteni a hatásköröket, ezzel 

elkerülve azt, hogy ellenőrizetlen területek maradnak fenn. A külső el-
lenőrzés hatékonyabb működése tovább „tisztítja‖ a közbeszerzéseket, 

ezzel megvalósítva a közpénzek takarékos felhasználását. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Az előzőekben végigtekintettem azokat a területek, melyek a közbeszer-
zések ellenőrzése tekintetében szabályozási vagy gyakorlati problémá-

kat vetettek fel. Ahogy tapasztalhatjuk korántsem tökéletes a kontroll-

mechanizmusok rendszere. Bebizonyosodni látszik, hogy hiába fejlesz-
tik folytonosan a közbeszerzések ellenőrzésére vonatkozó joganyagot, 

nincsenek tekintettel a gyakorlat által diktált szükségletekre, valamint 

figyelmen kívül hagyják a hatályos joganyag adta kereteket. A kihívá-
sok nagyobb része ezekből a jogalkotási anomáliákból származik. A 

problémaként felmerülő kérdések között azonban találni olyanokat is, 

melyek más jogágak közbeszerzési jogban betöltött szerepének félreér-

telmezéséből fakad. Ilyen a versenyjog szerepe, és főképpen kikénysze-
rítésének bizonytalanságai a közbeszerzések során. Ezen kívül megem-

líthetjük a polgári jog közbeszerzési jogban való alkalmazásából eredő 

kérdésköröket is, így a semmisség és a hibás teljesítés jogkövetkezmé-
nyeinek és egyáltalán közbeszerzési szerződés kontextusában történő 

értelmezésének problémakörét. 

Mindezek ellenére arra az álláspontra helyezkedem, mely szerint a 

közbeszerzések ellenőrzésének területe folyamatosan fejlődik. Az újító 
szándék minden jogalkotói munka mögött fellelhető. Arra lenne szük-

ség, hogy figyelemmel a gyakorlat által meghatározott irányvonalon és 

rendszerszemléletben javítsák a közbeszerzések ellenőrzésében felmerü-
lő hibákat. A jövőben a megkezdett úton kell továbbhaladni, azonban 

szükséges korrigálni a közbeszerzésekben tapasztalható bizonytalansá-

gokat. 
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Takács Tímea 

Választási szabályok a változások tükrében 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A magyar választási rendszer átalakulóban van, egyes szabályok már 
stabilnak mondhatóak – legalábbis jogszabályi szinten –, míg más ren-

delkezések tartalma még nem igazán kristályosodott ki, ugyanis az 

Alaptörvény őre, az Alkotmánybíróság egyes új intézményeket alaptör-
vény-ellenesnek mondott ki. Az átalakuló szabályok számos következ-

ménnyel járhatnak a magyarországi politikai rendszerre, melyek közel 

sem nevezhetők jelentéktelennek. Egyrészt befolyással lehetnek a Par-
lamentbe jutó pártok számának alakulása, másrészt akár a választói ma-

gatartásra vagy egyéb tényezőkre is. Tanulmányomban arra vállalko-

zom, hogy az említett változásokat összefoglaljam és bemutassam Ma-

gyarország Alaptörvénye,
1
 az országgyűlési képviselők választásáról 

szóló törvény
2
 és a választási eljárásról szóló,

3
 az Országgyűlés által 

ugyan elfogadott, de a köztársasági elnök által alá nem írt és ki nem 

hirdetett törvény rendelkezései alapján.  

I. ALKOTMÁNYOS ALAPOK 

A következő pár gondolat során röviden bemutatom a választás, a vá-

lasztójog alaptörvényi szabályait, illetve az országgyűlési képviselők 
választásáról szóló törvény újdonságait, mivel a választási eljárási sza-

bályok értelmezéséhez fontos megismerni az anyagi jogi szabályokat is.  

                                                             
1 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.). 
2 2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról. 
3
 T/8405/73 számú törvényjavaslat a választási eljárásról. 
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Magyarországon a választójog alkotmányos alapjog, ennek megfe-

lelően ezen alapjog lényegét az Alaptörvény tartalmazza.
4
 Az Alaptör-

vény szerint Magyarországon a közhatalom forrása a nép, aki hatalmát 
választott képviselői útján gyakorolja. Továbbá Magyarország legfőbb 

népképviseleti szerve az Országgyűlés.  

A választójog pozitív feltételei közé tartozik a nagykorúság és a 

magyar állampolgárság, azonban egy korábbi harmadik feltétel
5
 – a 

Magyar Köztársaság területén lévő lakhely – kikerült a szabályozásból. 

Ezeken túl olvasható utalás arra, hogy sarkalatos törvény a választójogot 

vagy annak teljességét magyarországi lakhelyhez kötheti. Ez a rendel-
kezés azt jelenti, hogy az Alaptörvény kétharmados törvényre utalja a 

választójogosultság egyik alapvető, pozitív feltételének meghatározását. 

Ez a megoldás nem egyedülálló Európában, hiszen például a német al-
kotmány is alkalmazza.

6
 Továbbá e rendelkezés azt is jelenti, hogy az 

Alaptörvény két korlátozást is tartalmaz e tekintetben: kizárólag lakó-

hely határozható meg további feltételként, valamint a lakóhelyet is kizá-

rólag sarkalatos törvényben lehet a választójog feltételeként megállapí-
tani.

7
  

A választási alapelvek változatlanul maradtak, tehát az országgyű-

lési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog 
alapján, közvetlen és titkos szavazással választják sarkalatos törvényben 

meghatározott módon. Viszont megjelenik egy ötödik elem is, mely 

szerint biztosítani kell a választók akaratának szabad kifejezését.  

Újdonságként jelenik meg az Alaptörvényben az a rendelkezés, 
mely a Magyarországon élő nemzetiségek részvételét említi az Ország-

gyűlés munkájában és annak szabályozását sarkalatos törvényre utalja. 

                                                             
4 Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk és 2. cikk. 
5 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 70. § (1) bek. 
6 Grundgesetz für die Bundesrepubublik Deutschland. Art 28.  
7 BODNÁR ESZTER: Választójog és választási rendszer az Alaptörvényben, in 
Magyar Közigazgatás, 2011/3. szám, 100. o.  
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II. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK ÚJ ANYAGI JOGI SZABÁLYAI  

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. tör-

vény (továbbiakban Vjt.) merőben új anyagi jogi szabályokat alkotott. 
Radikális változás történt az országgyűlési képviselők számában, ami 

199 főre csökkent, ebből 106 mandátumot egyéni választókerületben, 

míg 93 mandátumot listán lehet megszerezni. Mindez természetesen 

azzal járt, hogy a választókerületek nagyságát, határait is át kellett alakí-
tani. A területi lista megszűnt, csak országos listát lehet állítani, mely-

nek két típusa van. Úgynevezett pártlista állítására akkor van lehetőség, 

amennyiben az adott párt legalább kilenc megyében és a fővárosban 
legalább 27 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. Mivel az 

Országgyűlés a törvény megalkotásával elismeri, hogy a Magyarorszá-

gon élő nemzetiségek államalkotó tényezők és Alaptörvényben biztosí-
tott joguk az Országgyűlés munkájában való részvétel, ezért lehetőséget 

biztosít arra, hogy országos lista nemzetiségi listaként is állítható az 

országos nemzetiségi önkormányzat által.  

Az eddig alkalmazott kétfordulós választási rendszert egyfordulós 
választás váltja fel. Ebben az egy fordulóban a magyarországi lakhellyel 

rendelkező választópolgár két szavazattal rendelkezik, egyrészt szavaz-

hat egyéni választókerületi jelöltre, másrészt egy pártlistára. A magyar-
országi lakhellyel nem rendelkezők viszont csak egy pártlistára szavaz-

hatnak. Az egyéni választókerületekben a relatív többség elve érvénye-

sül, ami azt jelenti, hogy az a jelölt lesz az országgyűlési képviselő, aki 

a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A pártlistánál továbbra is fennma-
radt egy bejutási küszöb, vagyis nem szerezhet mandátumot az a pártlis-

ta, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes 

szavazat legalább öt százalékát nem érte el. A töredékszavazat tartalma 
újszerű, hiszen annak minősül az egyéni választókerületekben a mandá-

tumot nem szerző jelöltre leadott szavazat, valamint a mandátumot szer-

ző jelölt szavazataiból a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel 
növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám is.

8
 Az 

országos listáról való mandátumszerzés a d’Hondt formula alapján tör-

                                                             
8 2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról. 15. § (1) 
bek. 
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ténik. E törvény rendelkezéseit első alkalommal a hatálybalépését köve-

tő országgyűlési képviselők általános választásán kell alkalmazni.  

III. A VÁLASZTÁSOK ELJÁRÁSI JOGI SZABÁLYAI 

A választás anyagi jogi szabályai olyan normák tehát, melyek meghatá-

rozzák a képviselővé választás feltételeit úgy, mint a választójogot, jelö-

lést, választási eredmény formuláját – ezek korábban már bemutatásra 

kerültek. Ezzel szemben a választási eljárási szabályok azok a normák, 
melyek az anyagi jogi szabályok érvényesülésének módját határozzák 

meg úgy, mint a választási névjegyzék elkészítését, az ajánlást, a szava-

zás lebonyolításának rendjét. 1989-ben a választási szabályok kodifiká-
lása során az anyagi jogi és az eljárási jogi szabályokat egy törvénybe 

foglalták.
9
 Az önálló választási eljárási kódex megalkotására 1997-ben 

került sor.
10

 Az eljárási törvény változásának következő mérföldköve 
2012 szeptembere, amikor a kormánypárt képviselői benyújtották a vá-

lasztási eljárásról szóló törvénytervezetet. Több mint két hónap és közel 

50 módosító javaslat megtárgyalása után, 2012. november 26-án az 

Országgyűlés elfogadta az elmúlt időszak legvitatottabbnak mondható 
törvényjavaslatát. A további sorsáról az egyes szabályoknál később 

részletesebben lesz szó.  

A szabályok egy része a korábbi törvényben is olvasható volt, más 
részük kisebb-nagyobb változtatást szenvedett el, illetve új intézmények 

is bekerültek a szabályozásba. Én ezek közül a fontosabb elemeket eme-

lem ki a következőkben. 

III.1. Választási szervek  

A választási eljárás szereplői, vagyis a választási szervek jellegük, funk-

ciójuk alapján két csoportba oszthatók.
11

 Egyik csoportba tartoznak a 

                                                             
9 1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról. 
10 1997. évi C. törvény a választási eljárásról. 
11 TÓTH KÁROLY: A képviselők választásának anyagi jogi szabályai, in SZO-

BOSZLAI GYÖRGY (Szerk.): A közjogi választások egyes elméleti és gyakorlati 
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választási bizottságok, melyek a választások társadalmi kontrollját jele-

nítik meg és a választási eljárás tartalmi, érdemi kérdéseiben döntést 

hozó szervek. A másik csoportba a választási irodák tartoznak, amelyek 
közszolgálati tevékenységet látnak el és főként technikai-adminisztratív, 

szakmai ellenőrzést végző hivatali szervekről van szó. 

Az országgyűlési képviselők választásán ezentúl a következő vá-

lasztási bizottságok működnek: szavazatszámláló bizottság (egy szava-
zókörös településen a helyi választási bizottság), országgyűlési egyéni 

választókerületi választási bizottság és a Nemzeti Választási Bizottság,  

mely utóbbi korábban Országos Választási Bizottság néven volt ismert. 
Területi választási bizottság már nincsen, mivel a területi lista is meg-

szűnt.  

Új szabályként jelenik meg, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 7 
tagját és 3 póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés 

választja 9 évre és a megválasztásukhoz a jelen lévő országgyűlési kép-

viselők kétharmadának a szavazata szükséges.  

A választási irodák tekintetében szintén fontos megjegyezni, hogy 
az Országos Választási Iroda elnevezése Nemzeti Választási Irodává 

(továbbiakban NVI) változott, amely autonóm államigazgatási szerv. 

Független, csak a törvényeknek van alárendelve, feladatkörében nem 
utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyástól mentesen 

látja el. Az NVI elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági el-

nök nevezi ki 9 évre a felsőfokú végzettségű, az országgyűlési választá-

sokon választható, magyar állampolgárok közül.  

III.2. A választási kampány 

Az új választási törvény kampányszabályozás tekintetében is újat ho-

zott. A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. nap-
tól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. Ebből következően 

megszűnt a kampánycsend intézménye. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 

plakát és szórólap a kampányidőszak egészében, tehát a szavazás napján 
is készíthető és elhelyezhető. Azonban különböző korlátok is fennáll-

nak, egyrészt a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres 

                                                                                                                                       
kérdései, Választási stúdiumok 3., 2004, Országos választási iroda, Budapest, 
153. o. 
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távolságon belül közterületen választási kampánytevékenység még a 

szavazás napján sem folytatható, másrészt a szavazás napján választási 

gyűlés sem tartható. Megállapítható, hogy kampánytevékenység alapve-
tően időbeli korlátozás nélkül folytatható, a korlátozások csupán a sza-

vazás napjához kapcsolódnak. Talán a legérdekesebb szabály, hogy a 

kampányidőszak alatt kizárólag a közszolgálati médiaszolgáltatásban 

tehető közzé politikai reklám, de a szavazást megelőző 48 órában még 
itt is lehet politikai reklámot közzétenni. Ehhez kapcsolódóan tehát 

minden más médiaszolgáltatásban, a szolgáltatók internetes honlapján, 

képújságában és teletextjében politikai reklám és politikai hirdetés köz-
zététele kampányidőszakban tilos. Továbbá tilos a politikai hirdetés a 

filmszínházakban is.  

A kampányidőszak utolsó hat napján – beleértve a szavazás napján 
annak befejezéséig tartó időszakot is – a választásokkal kapcsolatos 

közvélemény-kutatás eredménye nem hozható nyilvánosságra.  

A köztársasági elnök indítványa szerint a választási kampány foly-

tatásával kapcsolatos egyes szabályok több szempontból alkotmányos 
aggályt vetnek fel. A kizárólagosan közszolgálati médiában való megje-

lenés és a filmszínházakra vonatkozó teljes tilalom véleménye szerint 

ellentétes az Alaptörvény IX. cikkében szereplő véleménynyilvánítás 
szabadságával és a sajtószabadsággal és aránytalan módon korlátozza 

azokat. Továbbá a közvélemény-kutatással kapcsolatos rendelkezés 

szintén korlátozza a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát.
12

  

Az Alkotmánybíróság megvizsgálva az indítványt, azt megalapo-
zottnak tartotta. A közszolgálati médiában való kizárólagos megjelenést 

a választói akarat zavartalan kialakításának és kinyilvánításának célja 

érdekében súlyosan aránytalan korlátozásnak minősítette.
13

 Ugyanis 
ezáltal a politikai reklámozás lehetősége éppen a társadalomhoz legszé-

lesebb körben eljutó médiumok esetében szűnik meg. Mindez érinti a 

közszolgálatinak nem minősülő médiaszolgáltatások szabadságát és 
szoros kapcsolatban áll az információszabadság alapjogával is és azon 

belül a választópolgárok tájékozódáshoz való jogával.  

III.3. Új szavazási mód: a levélben szavazás 

                                                             
12 6/2007. (II.27.) AB határozat. 
13

 1/2013. (I.7.) AB határozat. 
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Magyarországon már korábban is felvetődött a levélben való szavazás 

bevezetésének lehetősége, egyrészt az egységes választási eljárási tör-

vény előkészítése során 1995-1996-ban, valamint az európai parlamenti 
választások magyar szabályainak egyeztetésekor 2002-2003-ban.

14
  

A postai szavazás alkalmazása Nyugat-Európában és az Amerikai 

Egyesült Államokban bevált módszer.
15

 Alkalmazásának a legkritiku-

sabb és legkérdésesebb eleme, hogy az ellenőrzött személyazonosítás, 
illetve a biztonságos szavazási feltételek biztosítása milyen formában 

oldható meg. A választópolgár részéről egy aktív magatartást igényel, 

hiszen jeleznie kell előre meghatározott időpontig, hogy levélben kíván 
szavazni, de mindenesetre sokkal nagyobb szabadságfokot biztosít a 

szavazónak a tartózkodási helyét illetően.
16

 A választási szervek oldalá-

ról nézve, jelentősen csökkenti a szervezéssel, lebonyolítással járó álla-
mi feladatokat és egyúttal a költségeket is. 

A levélben szavazás lehetőségét az eddigi magyar választási eljárá-

si törvények nem tették lehetővé. Azonban az új választási eljárási sza-

bályok megalkotása során felmerült e szavazási mód beemelése az eddi-
giek közé. Az új törvényben olvasható, hogy a levélben szavazók név-

jegyzékébe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzék-

ben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár 
nyújthat be.

17
 Csak az a választópolgár szavazhat levélben, aki a levél-

ben szavazók névjegyzékében szerepel. A levélben szavazó választó-

polgár egy szavazási levélcsomagot fog kapni, amely tartalmazza a sza-

vazólapot, egy azonosításhoz szükséges nyilatkozatot, egy belső boríté-
kot a szavazólaphoz, egy bérmentesített válaszborítékot belföldi postára 

adás esetére, illetve egy tájékoztatót e szavazási módról. A szavazási 

levélcsomag átvehető személyesen vagy megbízott útján, illetve kérhető 
a postai kézbesítés.  

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a szavazatát 

tartalmazó válaszborítékot vagy a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni 

                                                             
14 HALLÓK TAMÁS: A külföldön szavazás egy módja: a postai levél útján való 

szavazás, in Magyar Jog, 2005/10. szám, 614. o. 
15 HALLÓK: i. m. 614. o. 
16 VASS PÉTER: Az urnán túl. Alternatív választási módok bevezethetősége 

Magyarországon, in Közjogi szemle, 2012/3. szám, 33. o.  
17

 T/8405/73 számú törvényjavaslat a választási eljárásról. 269. § (1) bekezdés. 
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választókerületi választási irodába juttatja el postai úton a szavazást 

megelőző napon 24 óráig, vagy a magyarországi szavazást megelőző 

tizenöt napon belül, illetve a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttatja 
bármely külképviseleti választási irodába. Magyarországi lakcím híján a 

választópolgárra ugyanazon szabályok vonatkoznak a válaszboríték 

eljuttatására, azzal a kivétellel, hogy a címzett a Nemzeti Választási 

Iroda kell, hogy legyen, illetve számára az a lehetőség is nyitva áll, hogy 
a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban bármely or-

szággyűlési egyéni választókerületi választási irodába is eljuttathatja a 

válaszborítékot.  
A levélben leadott szavazási iratokat az imént említett választási 

irodák ellenőrzik a szavazólapot tartalmazó belső boríték felbontása 

nélkül. Érvénytelen a szavazási irat, ha a válaszboríték nincs lezárva, 
hiányzik belőle az azonosító nyilatkozat vagy a belső boríték, a válasz-

borítékban több belső boríték van, a belső boríték nincs lezárva, a nyi-

latkozat hiányosan tartalmazza a választópolgár adatait vagy nem tar-

talmazza az aláírását, a polgár nem szerepel a levélben szavazó név-
jegyzékében, a választópolgár már leadott érvényes szavazási iratot, az 

azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok eltérnek a névjegyzékben 

szereplő adatoktól (kivéve az időközben történt név- és lakcímválto-
zást), illetve a szavazási irat elkésett.  

Kizárólagosan a levélben szavazást teszik lehetővé a szabályok 

időközi választás esetén, a magyarországi lakcímmel rendelkező, de a 

szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár számára. Ebben az 
esetben a választóborítékot csak postai úton juttathatja el az országgyű-

lési egyéni választókerületi választási irodába.  

IV. A VÁLASZTÁSI REGISZTRÁCIÓRÓL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 

A választójog egy alkotmányos alapjog, érvényesülését számos válasz-

tási eljárási szabály biztosítja, ezek közül kiemelt garanciális szabály a 

választásra jogosultak nyilvántartása.
18

 Egyes országok a névjegyzék 
létrehozásának formáit másképp szabályozzák, de a legfontosabb elv, 

                                                             
18 RYTKÓ EMÍLIA: Szükségessé válik a választópolgárok személyes közreműkö-
dése. http://www.valasztasirendszer.hu/?p=1939850 (2012.11.05.). 

http://www.valasztasirendszer.hu/?p=1939850
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hogy a névjegyzék pontos, teljes körű, átlátható legyen, továbbá támo-

gassa a szavazás lebonyolítását és az eredmény megállapítását. A legna-

gyobb különbség a névjegyzék létrehozásában, hogy milyen mértékben 
igényli az állampolgárok közreműködését. Aktív rendszer esetében a 

választójogosult állampolgárnak kell kezdeményezni, hogy bekerüljön a 

választási névjegyzékbe. A passzív rendszerben a választópolgár köz-

reműködése nélkül, passzív módon állítják elő a névjegyzéket. Magyar-
országon eddig passzív rendszer működött, az Országgyűlés által elfo-

gadott választási eljárási törvény aktív regisztrációt irányzott elő.  

A választói névjegyzék összeállítása deklaratív aktus, tanúsítja a 
választójogot, de azt nem keletkezteti.

19
 A névjegyzék rendkívül fontos 

funkciója, hogy „közreműködik‖ a választójog érvényesítésében. Jelen-

tősége még ennél is nagyobb, hiszen szakmai alapot szolgáltat a szava-
zókörök kialakításának, a nyilvánosságnak, az igazolással szavazásnak, 

a kétszer vagy többször szavazók ellenőrzésének és a választási ered-

ménynek.  

Az előzetes választási regisztráció megítélésénél nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a nemzetközi környezetet és nemzetközi kötelezettség-

vállalásokat sem.  

A választási névjegyzékkel kapcsolatban az Európa Tanács alkot-
mányjogi tanácsadó testülete, a Velencei Bizottság ajánlásokat fogalma-

zott meg.
20

 A dokumentum kiemeli, hogy a választási névjegyzék meg-

bízhatóságához különböző feltételeknek kell teljesülnie. A választási 

névjegyzéknek állandónak kell lennie és évente legalább egy alkalom-
mal frissíteni kell, kivéve ott, ahol a választók regisztrációja nem auto-

matikus. Fontos elem a nyilvánosság, tehát a névjegyzéket közzé kell 

tenni. Nem lehet regisztrálni a választás napján a szavazóhelyiségben. A 
névjegyzék közzététele után is legyen lehetőség valamilyen formában a 

regisztrációra, olyanok számára, akik időközben elköltöztek vagy betöl-

tötték a választójogosultság korhatárát. Továbbá kiemeli, hogy ahol a 
névjegyzékbe vétel nem automatikus, ott megfelelően hosszú időszakot 

                                                             
19 DEZSŐ MÁRTA - TÓTH ZOLTÁN: Választás és választási eljárás, 2002, Rejtjel 

kiadó, Budapest, 127. o.  
20 Code of Good Practice in Electoral Matters. CDL-AD (2002) 23 rev. Stras-

bourg, 23 May 2003. http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002) 
023rev-e.pdf (2012.11.12.).  
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kell biztosítani annak kérelmezésére. A Velencei Bizottság szerint elfo-

gadható, ha a választópolgárok nem kerülnek automatikusan a választói 

névjegyzékbe, hanem kérelemre.
21

 További részletes szabályokat ezzel 
kapcsolatban azonban nem fogalmaz meg, valamint arra sem utal, hogy 

az aktív regisztráció milyen szabályozási környezetben, milyen körül-

mények között indokolt, fogadható el.  

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 1. Kiegészítő Jegyző-
könyvének 3. cikke szerint a szabad választáshoz való jog tekintetében 

„a Magas Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy ésszerű időköz-

önként, titkos szavazással szabad választásokat tartanak olyan körülmé-
nyek között, melyek a törvényhozó testület megválasztását illetően biz-

tosítja a nép véleményének kifejezését.‖  

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (továbbiakban EJEB) állás-
pontjában rámutat arra, hogy a választójog egy alanyi jog, de nem ab-

szolút jog, így az állam korlátozhatja a választójog gyakorlását.
22

 Vá-

lasztási ügyekben a Bíróság egy jól kidolgozott panelből indul ki, ennek 

alapja az Orujov kontra Azerbajdzsán ügyben hozott 2011-es ítélet.
23

 
Ennek lényege, hogy az államoknak itt nagyobb a mozgásszabadságuk, 

mint a szabadságok tekintetében. Az esetleges korlátozások kritériuma, 

hogy a korlátozás célja világos és legitim legyen, a korlátozás nem lehet 
önkényes és aránytalan, illetve nem foszthatja meg a választójogot a 

lényegétől és ténylegességétől.  

Több ítéletében foglalkozott a Bíróság a választójog gyakorlására 

vonatkozó feltételek állami biztosításának kötelezettségével is. A vá-
lasztási regisztráció kérdését illetően iránymutató jellegű a Grúz Mun-

káspárt kontra Grúzia ügyben hozott ítélet.
24

 A bírósági ítélet előzmé-

nye, hogy a 2003-as parlamenti választásokon Grúzia nem rendelkezett 
egységes központi választói névjegyzékkel, a használt névjegyzékek 

                                                             
21 Code of Good Practice in Electoral Matters, 15. o. 
22 PAPP IMRE: A politikai részvételi jogok, in HALMAI GÁBOR - TÓTH GÁBOR 

ATTILA (Szerk.): Emberi jogok. 2003, Osiris, Budapest, 745. o. 
23 Case of Orujov v. Azerbaijan (Application no. 4508/06) 40-42. § 

http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-105841?TID=koaa 

tibpnw (2013.01.08.). 
24 Case of the Georgian Labour Party v. Georgia (Application no. 9103/04) 

http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-87446?TID=tnnsmtbwar, 
(2013.01.08.). 

http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-87446?TID=tnnsmtbwar


Választási szabályok a változások tükrében 

227 

jelentős hibákat és anomáliákat tartalmaztak, ami egyúttal számos vá-

lasztási csalásra adott lehetőséget. Megismételt választásokra került sor, 

ahol már aktív választói regisztrációs rendszert működtettek. A Bíróság 
megvizsgálta, hogy a Grúziában alkalmazott rendszer összeegyeztethe-

tő-e az Emberi Jogok Európai Egyezménye I. Kiegészítő Jegyzőkönyv-

ének 3. cikkével. Végül nem állapított meg jogsértést, amit az eset na-

gyon sajátos körülményeivel indokolt. Ilyen körülménynek számított, 
hogy az előző parlamenti választás kudarca lényegében a megfelelő 

választói névjegyzék hiányára volt visszavezethető. A választókról ko-

rábban nem volt tehát központi névjegyzék, a helyi listák pedig megbíz-
hatatlanok voltak. A Bíróság továbbá értékelte, hogy grúz hatóságok 

nemzetközi szervezetek ajánlásait követték, valamint azt is, hogy még a 

szavazás napján is lehetett regisztrálni.  
A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya utal ar-

ra, hogy minden állampolgárnak ésszerűtlen korlátozások nélkül joga és 

lehetősége van arra, hogy a közügyek vitelében közvetlenül vagy szaba-

don választott képviselők útján részt vegyen, illetve szavazzon és meg-
választhassák az általános és egyenlő választójog alapján, titkos szava-

zással tartott olyan valódi és rendszeres választásokon, amelyek biztosít-

ják a választók akaratának szabad kifejezését.
25

 Az ENSZ Emberi Jogi 
Bizottsága kommentárt fűzött a 25. cikkhez és követelményeket fogal-

mazott meg a regisztrációval kapcsolatban.
26

 Itt megfogalmazódott arra 

az igény, hogy államok hatékony eszközökkel biztosítják, hogy minden 

választójogosult gyakorolhassa e jogát. Ahol választási regisztráció 
működik, azt könnyen hozzáférhetővé kell tenni és nem lehet akadályo-

kat állítani a regisztráció elé. A büntetőjognak tiltania kell a szavazás 

vagy a regisztráció folyamatába való illetéktelen beavatkozást, továbbá 
a választópolgárok megfélemlítését vagy kényszerítését. A választójog 

hatékony gyakorlásának biztosításához szükséges a választópolgárok 

oktatása és a regisztrációs kampányok folytatása.  
A nemzetközi egyezmények és az EJEB ítélkezése mellett fontos-

nak tartom röviden áttekinteni, hogy a gyakorlatban mely országok és 

milyen formában alkalmazzák a választási regisztráció intézményét. 

                                                             
25 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. 25. cikk. 
26 General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting 
rights and the right of equal access to public service (Art. 25) 11. bek. 
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Mindenképpen célszerű tehát egy összehasonlító jogi áttekintést tenni, 

ahogy tette ezt az EJEB is a Grúz Munkáspárt kontra Grúzia ügyben 

is.
27

 Ezek alapján az amerikai egyesült államokbeli, a kanadai, az auszt-
ráliai, az új-zélandi, az angol, a francia, a belga és a portugál rendszer 

egyszerű, az internetről letölthető és az önkormányzatnál is elérhető, 

illetve postán kiküldött formanyomtatványt használ, amelyet a választó-

polgár a szokásos személyi adatokkal kitölt, aláír (egyes rendszerekben 
igazolványa fénymásolatát csatolva) és választása szerint postán elküld, 

vagy az önkormányzatnál lead. Megjegyzendő továbbá, hogy a választá-

sonkénti, azaz ciklusonként ismétlődő feljelentkezés az USA-ban érvé-
nyesül, a felsorolt államok nagyobb része csak az első bejelentkezést 

intézményesítette – a nagykorúvá váláshoz, vagy a honosításhoz, vagy a 

visszatelepüléshez kötődve –, és ezeket az eseteket leszámítva a belső 
migrációhoz, költözésekhez, lakóhelyváltásokhoz kapcsolja. 

V. A MAGYAR VÁLASZTÁSI REGISZTRÁCIÓ SZABÁLYAI ÉS SORSA 

Az Alaptörvény második módosítása során az Alaptörvény átmeneti 

rendelkezéseinek 23. cikke három bekezdéssel egészült ki, mely a kere-
tet adta volna a választási regisztráció intézményének. E rendelkezések 

alapján a választójog csak névjegyzékbevételt követően gyakorolható. A 

magyarországi lakóhellyel rendelkező választó esetében a névjegyzék-
bevétel történhet személyesen vagy elektronikus úton, míg magyaror-

szági lakóhellyel nem rendelkező választó esetében levélben vagy elekt-

ronikus úton lehetséges. Azonban az Alkotmánybíróság az alapvető 

jogok biztosának indítványa alapján felülvizsgálta az átmeneti rendelke-
zéseket.

28
 A meghozott határozatban kifejtették, hogy az Országgyűlés 

túllépte az Alaptörvényben foglalt jogalkotási felhatalmazást, ugyanis az 

átmeneti rendelkezések közé olyan szabályokat is beiktatott, melyek 
nem átmeneti tartalommal bírtak. Az eljárási szabályok súlyos megsze-

gése közjogi érvénytelenséget és egyúttal a rendelkezések megsemmisí-

                                                             
27 Case of the Georgian Labour Party v. Georgia (Application no. 9103/04) 54-

69. § http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-87446?TID=tnns 

mtbwar (2013.01.08.). 
28

 45/2012. (XII. 29.) AB határozat. 
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tését vonta maga után. Mindemellett fontos megjegyezni, hogy az Al-

kotmánybíróság (továbbiakban: AB) tehát tartalmilag nem vizsgálta a 

rendelkezéseket, köztük az előzetes választási regisztrációra vonatkozó 
szabályokat sem, megsemmisítésre csupán formai, eljárási okokból ke-

rült sor.  

A választási regisztráció további szabályai a választási eljárási tör-

vényben kaptak helyet, melyet az Országgyűlés a 2012. november 26-i 
ülésnapján a T/8405. számú törvényjavaslat alapján fogadott el. A név-

jegyzékbe vételét a választópolgár folyamatosan kérheti az adott válasz-

tást megelőző 15. napig. A magyarországi lakcímmel rendelkező, de 
mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt 

gátolt választópolgár a magyarországi tartózkodásának helye szerinti 

jegyzőtől írásban kérheti, hogy a magyarországi tartózkodásának helyén 
keresse fel a névjegyzékbe vétel érdekében.  

A köztársasági elnök az alkotmányos hatáskörével élve, a részére 

előírt határidőn belül Alkotmánybírósághoz fordult és indítványozta 

egyrészt a választási regisztrációval, másrészt a választási kampánnyal 
kapcsolatos egyes szabályok Alaptörvénnyel való összhangjának előze-

tes vizsgálatát. Az indítvány szerint az Alaptörvényben biztosított vá-

lasztójog aránytalan korlátozása, hogy a magyarországi lakcímmel ren-
delkező választópolgárok a névjegyzékbe vétel során lakcímükhöz kö-

töttek. Ez több választói csoport – ingázók, ideiglenesen külföldön dol-

gozók – számára különösen hátrányos. Szintén indokolatlan megkülön-

böztetésnek tartotta, hogy a Magyarországon élő állampolgárokhoz ké-
pest a Magyarországon élő, de lakcímmel nem rendelkező választópol-

gárok személyesen nem kérhetik a névjegyzékbe vételt. Külön felhívta 

arra a figyelmet, hogy az alkotmánybírósági vizsgálat terjedjen ki a ki-
fogásolt részekkel tartalmi összefüggésben álló további rendelkezésekre 

is.  

Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök indítványát megalapo-
zottnak vélte. A határozatban megállapításra került, hogy a vizsgált tör-

vény a választójog gyakorlását egy többletfeltételtől, vagyis az előzetes 

választói feliratkozástól teszi függővé.
29

 Ez a regisztrációs kötelezettség 

a magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárok esetében indoko-
latlanul korlátozza a választójogot és ezért alaptörvény-ellenes. Ugyan-

                                                             
29

 1/2013. (I.7.) AB határozat. 
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akkor a választópolgárok bizonyos csoportjainál viszont éppen a válasz-

tójog gyakorlását segíti elő, esetükben különösen indokolt a regisztráció. 

Ide tartoznak a magyarországi lakhellyel nem rendelkező nagykorú ma-
gyar állampolgárok, a Magyarországon élő nemzetiségek tagjai, akik a 

nemzetiségi listára kívánnak szavazni, illetve akik szavazási segítség 

iránti igényt kívánnak bejelenteni. Azonban a Magyarországon élő, lak-

címmel nem rendelkező választópolgárok esetében a személyes regiszt-
ráció lehetőségének törvényi kizárása a magyarországi lakcímmel ren-

delkező választópolgárokhoz képest indokolatlan. Az AB indoklásában 

kifejti, hogy a választójog olyan alapjog, amely kizárólag az arra vonat-
kozó szabályozásban megnyilvánuló állami közreműködés révén érvé-

nyesülhet, vagyis gyakorlásának feltételeit, körülményeit az állam bizto-

sítani hivatott. A választójog gyakorlásának biztosítása érdekében az 
államnak aktív magatartást kell tanúsítania. A választójog intézményvé-

delmi oldalán az állam a választójog gyakorlását lehetővé tevő, azt elő-

segítő szabályok megalkotására, és azok érvényesítésére köteles. Azon-

ban az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése értelmében alapvető jog más 
alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme 

érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal 

arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával 
korlátozható. Így az AB azt vizsgálta, hogy van-e olyan alapjog vagy 

alkotmányos érték, melynek védelme feltétlenül szükségessé teszi a 

központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtását a választójog 

gyakorlásához. Ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy magából a 
szabályozás szövegéből is megállapítható, hogy az állam számára egyé-

ni kérelmek nélkül is rendelkezésére állnak a magyarországi lakóhellyel 

rendelkező állampolgárokra vonatkozóan a központi névjegyzék össze-
állításához szükséges adatok, erre több ponton is hivatkozik. Mindezek 

alapján az AB megállapította, hogy az újonnan megalkotott szabályozás 

Alaptörvénybe ütköző módon korlátozza a választójogot, tehát ez a kor-
látozás nem felel meg az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében foglal-

taknak.  
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ZÁRÓ GONDOLATOK 

Tanulmányomban elemeztem a mai magyar választási rendszert szabá-

lyozó jogszabályokat, rendelkezéseket. Azonban jelenleg teljes képet 
még nem kaphatunk. A felvázolt új szabályozások egy része – köztük a 

választási regisztráció – ma már nem eleme a jogszabályoknak. A vá-

lasztási eljárási törvény újra az Országgyűlés elé kerül a közeljövőben, 

hiszen az Alkotmánybíróság által megsemmisített rendelkezések helyett 
új szabályokat kell alkotni. Az ismertetett szabályok szükségessége csak 

a gyakorlatban való alkalmazásuk során válik ismertté, addig csupán 

elméleti következtetéseket tudunk levonni.  
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Trenyisán Máté 

A kármegosztás és a munkáltató kárfelelősség alóli 

mentesülésének szabályai az új Munka Törvénykönyv-

ében – tekintettel a bírói gyakorlatra 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Ahhoz, hogy Magyarországon a foglalkoztatottak aránya az össznépes-

séghez képest növekedjen, a munkaerőpiac rugalmasabb legyen és a 
vállalkozások számának gyarapodásával új munkahelyek jöjjenek létre 

szükséges egy korszerű magyar munkajogi szabályozás kialakítása, 

amely európai mércével mérve is megállja a helyét, és alkalmas a ru-

galmas és versenyképes munkaerőpiac megteremtésére. Ennek jelentő-
sége az Alaptörvényben lefektetett garanciákban is kifejezésre jut, mi-

szerint Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalko-

zás szabadságán alapszik. Ezek együtt egymást kölcsönösen erősítve 
járulhatnak hozzá a nemzet és a nemzetgazdaság felemelkedéséhez. 

Az új Munka Törvénykönyve (továbbiakban Mt.) 2012. július 1-én 

hatályba lépett. Ezzel nem csupán egy egységes és átláthatóbb szerkeze-

tű törvénykönyv született meg, hanem egy olyan szabályrendszer is, 
amely számos ponton paradigmaváltással élt a korábbi szabályozáshoz 

képest. A munkajog rendszerén belül a közelmúltban jelentős változá-

son ment keresztül a munkajogi kárfelelősség rendszere is, melynek 
során a jogalkotó számos változtatást eszközölt a korábbi szabályanyag-

hoz képest. Ezen módosulások nehéz feladat elé állítják mind a munka-

viszony részvevőit – a jogkeresés terén –, mind pedig a jogalkalmazó 
szerveket. 

Jelen írás keretében arra vállalkoztam, hogy a munkáltató kártéríté-

si felelősség alóli mentesülésére vonatkozó új szabályok kritikai szemlé-
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letű elemzésével és a korábbi bírói gyakorlat tapasztalatainak felhaszná-
lásával, megkíséreljem sikerre vinni a jogkeresés néha nehézkes meto-

dikáját. Véleményem szerint a téma kutatásának fontosságát indokolja a 

téma aktualitása, a kérdéskört érintő nagy horderejű koncepcionális 

változások, a munkajogi kárfelelősség területén megjelenő új jogintéz-
mények beültetése és nem utolsó sorban ezt erősíti azon tény is, hogy a 

munkajogi jogviták jelentős része kártérítési per, így tehát kiemelkedő 

gyakorlati relevanciával bír a kérdéskör. 
Jelen írás a felépítését tekintve két nagy részből áll. A bevezető 

gondolatokat követően a munkáltató felelősség alóli részbeni mentesü-

lésének esetkörét, a kármegosztás szabályait vizsgálom. Ezt követően a 
kárfelelősség alóli mentesülés feltételeinek elemzésére kerül sor. A cikk 

az összegző gondolataimmal zárul. 

I. A MUNKAVÁLLALÓ KÖZREHATÁSA (KÁRMEGOSZTÁS) 

A munkáltatóra nézve megállapított szigorú felelősségi szabályok és a 
mögöttük meghúzódó prevenciós célok természetesen értéküket veszítik 

akkor, ha a munkavállalók nem partnerei a munkáltatóknak a káresemé-

nyek megelőzésében. A munkavállaló hanyag magatartása éppúgy elő-
idézheti a kár bekövetkeztét, mint a szándékos szabályszegés vagy az 

előírások tudatos figyelmen kívül hagyása. 

I.1. A munkavállaló vétkes közrehatása 

Ezen gondolatból indul ki az Mt. kármegosztásra vonatkozó első fordu-
lata, mely szerint a munkáltatónak nem kell megtérítenie a kárnak azon 

részét, melyet a munkavállaló vétkes magatartása idézett elő.
1
 Ez a sza-

bály tehát a munkavállalót is a munkavégzés szabályainak és a munka-
védelmi előírások betartására sarkallja. 

A károsult munkavállaló közreható magatartását a bírói gyakorlat 

akkor veszi figyelembe, ha előre látta, vagy kellő körültekintéssel előre 

                                                             
1
 Mt. 167. § (2) bek. 
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láthatta volna magatartásának következményeit, így elvárható lett volna 
tőle, hogy más magatartást tanúsítson.

2
 A munkajogban a kármegosztás 

e szabálya két feltételen nyugszik. Egyfelől szükséges, hogy a munka-

vállaló maga is okozója legyen a kárnak, de csak részbeni okozója, 

ugyanis, ha kizárólagosan a munkavállaló okozza a kárt, akkor nem 
kármegosztásnak van helye, hanem a munkáltató felelősség alóli mente-

sülésének. Másfelől pedig szükséges, hogy a munkavállalót mindezen 

magatartásában vétkesség terhelje. Ezen kettős feltétel együttes megva-
lósulása esetén lehet helye annak, hogy a bíróság kármegosztás mellett 

döntsön, tehát a vétkessége alapján felelős munkáltató és a munkaválla-

lója között kerülhet sor a kármegosztás alkalmazására.
3
  

A vétkes közrehatás jellegére nézve két bírósági határozatot kívá-

nok kiemelni, amely jelentős támpontot ad ennek megítélése tekinteté-

ben. Az elsőben a munkaügyi bíróság kimondta, hogy a károsult vétkes 

közrehatását a mindennapi élettapasztalatot kirívóan figyelmen kívül 
hagyó gondatlan munkavégzése megalapozhatja.

4
 Hasonló alapokon 

nyugvó döntést hozott a bíróság akkor is, amikor kimondta, hogy az 

általános élettapasztalatot kirívóan gondatlanul figyelmen kívül hagyó 
munkavállalói magatartás kármegosztás alkalmazását indokolja.

5
 Ezek 

alapján tehát összességében azt mondhatjuk, hogy az általános életta-

pasztalat kiemelkedő mértékű figyelmen kívül hagyása esetén lehet szó 

vétkes közrehatásról.  
Fontos azonban kiemelni, hogy még ha e két elem fennáll, akkor 

sem bizonyos, hogy a bíróság kármegosztásra irányuló döntést hoz. Itt 

elsődlegesen azon esetekre gondolok, amikor a bíróság a munkáltató 
vétkes közrehatását megállapította, azonban ezt olyan súlyúnak ítélte, 

hogy a bíróság a munkavállaló vétkessége ellenére sem ítélte meg a 

kármegosztást. Ilyen volt azon 1977-es eset is, amikor a munkavállaló 

                                                             
2 FERENCZ JÁCINT: Kár érte? - A munkáltatói kárfelelősség változása, in Az 

állam és jog alapvető értékei a változó világban, 2012, Széchenyi István Egye-

tem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 228. o. 
3 EBH2004.1058. 
4 BH2005.192. 
5
 EBH2004.1154. 
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nem használta a védőszemüveget mivel az bepárásodott, majd ezt köve-
tően baleset következett be. A magatartása vétkesnek mondható ebben 

az esetben is, de mivel kiderült, hogy a védőszemüveg eleve nem volt 

alkalmas a munkavégzésre, így bepárásodva nagyobb veszélyforrást 

jelentett mintha a munkavállaló anélkül végezte volna a munkáját. Erre 
tekintettel a bíróság megállapította, hogy a dolgozó e magatartását nem 

lehet vétkes magatartásnak tekinteni – és ennek alapján kármegosztás-

nak sincs helye – ha a védőeszköz az azzal elérni kívánt célra eleve al-
kalmatlan volt.

6
  

Hasonló volt az érvelés azon esetben is, amikor a rossz levegőjű 

csarnokból a szabad levegőre siető munkavállaló nyilvánvalóan figyel-
metlen eljárását sem találta a kármegosztást megalapozó körülménynek 

a bíróság. Ezen döntés meghozatalára arra való hivatkozással került sor, 

hogy az előre nem látható, váratlan helyzetben a lehetséges magatartá-

sok közül nem a legelőnyösebb választása önmagában nem tekinthető 
olyan hibának, amely kármegosztást alapozna meg.

7
 Az eset érdekessé-

gét azonban az ezt megelőző esethez képest az adja, hogy korántsem 

bizonyos, hogy ez az érvelés a hatályos Mt. szerint is megállná a helyét. 
Hiszen ebben az esetben éppen arról volt szó, hogy az előre nem látható 

váratlan helyzetben a nem a legelőnyösebb magatartás választása nem 

lehet kármegosztás alapja, az új szabályozásban viszont a mentesülés 

egyik elemét képezi az előre nem láthatóság. 
Nem indokolt a kármegosztás abban az esetben sem, ha a munkál-

tató a munkavállalót szabálytalan műveletre tanítja be, mivel az eszerint 

dolgozó személy magatartása nem minősülhet vétkesnek.
8
 Ehhez hason-

ló elven nyugszik az a 2003-as ítélet is, amely kimondta, hogy a kár-

megosztás alapjául csak a munkavállaló vétkes magatartása szolgálhat 

és nem értékelhető a munkavállaló terhére a munkavégzésre kialakított 

                                                             
6 BH1977.303. 
7 PÁL LAJOS - LŐRINCZ GYÖRGY - KOZMA ANNA - PETHŐ RÓBERT: Az új Munka 

Törvénykönyvének magyarázata, 2012, HVG-ORAC, Budapest, 268. o. 
8
 EBH2002.789. 
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és a munkáltató által eltűrt olyan gyakorlat, amely utóbb a munkahelyi 
balesetet előidézte.

9
 

I.2. Kárenyhítési kötelezettség megszegése 

Az Mt. a kármegosztás kapcsán az eddig vizsgált fordulat mellett immá-

ron egy második fordulatot is tartalmaz, amely a következőképpen ren-
delkezik: Nem kell megtérítenie a munkáltatónak, a kár azon részét, 

amely abból származott, hogy a munkavállaló kárenyhítési kötelezettsé-

gének nem tett eleget.
10

 
Fontos kiemelni tehát e fordulat jelentőségét – mivel ez egyértel-

műen nóvumnak tekinthető – ugyanis korábban a kárenyhítési kötele-

zettség nem került nevesítésre az Mt. kármegosztásra vonatkozó szabá-
lyai között. Ezen szabály alapján kijelenthető, hogy nem kell a munkál-

tatónak megtérítenie az elmaradt munkabér azon részét, amelyet azáltal 

kereshetett volna meg a dolgozó, hogy elfogadja a munkáltatónak az 

egészségi állapotának megfelelő munkakör betöltésére irányuló ajánla-
tát.

11 
 

A kárenyhítési kötelezettség kapcsán egy olyan esetet kívánok ki-

emelni, amely egyfajta iránymutatást ad a vizsgálódás szempontjaira 
nézve – vélhetően – a jövendő bírói gyakorlat tekintetében is. Az üzemi 

baleset következtében súlyosan megsérült, a mozgásában jelentékeny 

mértékben korlátozott, de rokkantnak nem minősülő dolgozó kárenyhí-

tési kötelezettségének elbírálásánál az e kötelezettségének teljesítését 
befolyásoló körülményeket alaposan fel kell deríteni. Figyelemmel kell 

lenni a baleseti sérült életkorára, szakképzettségére és elsősorban arra, 

hogy a lakóhelyén vagy annak közvetlen környékén, általa különösebb 
nehézség nélkül megközelíthető helyen van-e olyan betölthető munka-

hely, ahol az egészségi állapotának megfelelő munkakörben foglalkoz-

tatható, illetve van-e lehetőség olyan bedolgozói munkára, amelyre al-

                                                             
9 BH2003.170. 
10 Mt. 167. § (2) bek. 
11

 PÁL - LŐRINCZ - KOZMA - PETHŐ: i. m. 269. o. 
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kalmas, és amelyet el is tud végezni. Ennek körében a bizonyítás a 
munkáltatót terheli.

12
  

I.3. A kármegosztás aránya 

A kármegosztás arányára nézve az MK. 31. számú állásfoglalás ad pon-

tos iránymutatást. A munkavállaló egészségének a munkaviszonyával 
összefüggésben történő olyan megsértése esetén, amelynek bekövetke-

zésében annak vétkes magatartása is közrehatott, a munkáltató felelős-

ségének mértéke nem aszerint alakul, hogy a munkáltatót is terheli-e 
vétkesség, s ez milyen arányban áll a munkavállaló vétkességével. A 

kárviselés arányát az dönti el, hogy a munkavállaló vétkes közrehatása 

milyen mérvű volt. A munkavállaló vétkessége súlyának és ehhez ké-
pest a kárviselés arányának meghatározásánál azonban jelentősége van 

annak, hogy a munkáltató a kár bekövetkezésében maga is vétkes maga-

tartással hatott közre.
13 

Tehát az állásfoglalás értelmében a kárviselés 

aránya szempontjából az releváns, hogy milyen mértékű volt a munka-
vállaló vétkessége a káresemény bekövetkeztében. Viszont azt is fontos 

megjegyezni, hogy a kármegosztás arányára és a munkavállaló vétkes-

ségének meghatározására nézve jelentőséggel bír az is, hogy maga a 
munkáltató vétkes volt-e vagy sem. Az indokolás ugyanis kimondja, 

hogy mivel a munkáltató felelőssége objektív – ezáltal a felelőssége 

vétkesség híján is megállapítható –, így amennyiben a munkáltató vét-

kessége is fennáll, akkor ez jelentősen csökkenti a munkavállaló közre-
hatásának súlyát. 

Összességében tehát kijelenthető, hogy a munkáltató vétkessége 

enyhíti a munkavállaló vétkességének megítélését a kármegosztás során. 
Tehát amennyiben a munkáltató vétkessége fennáll, a legritkább esetben 

kerülhet sor olyan helyzetre, hogy a munkavállalóra nézve lenne terhe-

sebb a kárviselés aránya. Bizonyos kivételes esetek azonban természete-
sen előfordulhatnak. Ilyen például, ha súlyos vagy sorozatos munkavál-

lalói mulasztásokra kerül sor, ekkor a munkavállalóra terhesebb kárvise-
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lési arány megállapítható, annak dacára is, hogy fennállt a munkáltató 
vétkessége.

14
 

Meg kell azonban állapítani a kármegosztást, ha a munkáltató által 

bizonyítottan eltűrt szabálytalan és veszélyes gyakorlat mellett a mun-

kavállaló enyhébb, ámde szintén vétkes magatartást tanúsított. Értékelni 
kell tehát a kármegosztás arányának megállapításánál, a munkavállaló-

nak a bizonyított vétkes közrehatását függetlenül annak jelentőségétől.
15

 

A munkáltatói kártérítési felelősség kapcsán – a vonatkozó szabá-
lyok alapján – megállapítható, hogy a veszélyes üzemi felelősséggel 

számos rokon vonást mutat. Ez a kármegosztás szabálya esetén is egyér-

telműen így van, hiszen a Ptk. rendelkezései alapján a kármegosztás 
során a károkozóra kell a szigorúbb mértéket alkalmazni, míg az Mt. 

alapján ez a munkáltató oldalán jelenik meg az imént említett állásfogla-

láson keresztül.
16

 

A kármegosztást a munkaügyi bíróság százalékos arányban állapít-
ja meg. A munkáltató kártérítési felelősségét aszerint kell meghatározni, 

amilyen arányban a munkavállaló munkaviszonyával összefüggő tény-

leges egészségkárosodása a kár bekövetkezéséhez hozzájárult.
17

 
A következőkben néhány a kármegosztás arányára nézve kiemelt 

jelentőségű döntés ismertetésére kerül sor. Bizonyítottan a munkáltató 

által eltűrt szabálytalan és veszélyes gyakorlat mellett a munkavállaló 

enyhébb, ámde vétkes magatartását is értékelni kell a kármegosztás 
arányának megállapításánál, tehát ha a munkavállaló vétkes közrehatása 

bizonyított a kármegosztás nem mellőzhető. A munkavállalóra terhe-

sebb kármegosztásnak nincs helye, ha a munkáltató terhére lényeges, 
alapvető kötelezettségszegések állapíthatóak meg.

18
 A munkáltatóra 

terhesebb 70-30%-os kármegosztás helytálló olyan esetben, amikor a 

munkavállaló benyúlt a faipari gépbe, kézfején csonkolásos, 36%-os 
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munkaképesség-csökkenéssel járó balesetet szenvedett; a gép szabályta-
lan volt, és a munkavállalót megfelelően nem oktatták ki.

19
 A kedvezőt-

len, súlyosan balesetveszélyes körülmények között dolgozó, betanítás 

alatt álló munkavállaló terhére nem alkalmazható kármegosztás, ha a 

figyelme a térdelő, bizonytalan helyzetben megoszlott, társa jelzését 
nem észlelte és a keze becsúszott a gép hengerei közé.

20
 

II. MENTESÜLÉS A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ALÓL 

Mind az 1992-es Mt. mind a hatályos Mt. a munkáltatóra vonatkozó 
szigorú objektív felelősségi szabály mellett bizonyos körülmények 

fennállta esetén lehetőséget biztosít a kimentésre, tehát arra, hogy a 

munkáltató e körülmények fennállta esetén mentesüljön a felelősség 
alól. A korábbi Mt. a felelősség alóli mentesülés körében a működési 

kör fogalmát használta. Ezt azonban a bírói gyakorlat olyan mértékben 

kitágította, hogy a munkáltató felelősség alóli mentesülése szinte lehe-

tetlen volt. Ezen állításom alátámasztására kívánom kiemelni a Legfel-
sőbb Bíróság azon határozatát, melyben kimondta, hogy a munkáltató 

működési köre nem korlátozódik annak telephelyére, és a telephelyén 

kívül végzett munka során keletkezett kár esetében is fennállhat a mű-
ködési kör és a kárt előidéző ok közti összefüggés.

21
 Ez a működési kör 

fogalmát jelentősen kiterjesztette. Szintén e szigorú szabályozást erősíti 

azon határozat, amely megállapította a munkáltató felelősségét az elcsú-

szásból eredő munkahelyi balesetnél is, annak dacára, hogy az eljárás 
során nem volt megállapítható, hogy az udvaron min csúszott el a mun-

kavállaló és nem volt kizárható, hogy egyszerűen csak a sietség okozta a 

balesetet.
22

 Összességében tehát kijelenthető, hogy a korábban kialakí-
tott bírói gyakorlat révén akkor fennállt a munkáltató felelőssége, ha 

annak magára a káreseményre semmilyen – még közvetett – befolyása 
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sem lehetett és ez gyakorlatilag általánossá tette a polgári jog veszélyes 
üzemi felelősségét a munkáltatói kárfelelősség körében.

23
 

Az Mt. megtartja a munkáltató objektív felelősségének konstrukci-

óját – hasonlóan az 1992-es Mt.-hez –, ám e korábbi szabály szűkítését 

célozza azáltal, hogy a munkáltató felelősség alóli mentesülésének alap-
ját a működési körről az ellenőrzési körre helyezi át a jogalkotó, amelyet 

méltán nevezhetünk paradigmaváltásnak, így elemzése kiemelten fon-

tos.  
Ennek vizsgálatát követően a felelősség alóli mentesülés második 

esetének vizsgálatára kerül sor e fejezeten belül, tehát azon esetre, ami-

kor a kárt a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartása 
okozza.

24
 

II.1. Ellenőrzési körön kívül eső, elháríthatatlan és előre nem látha-

tó ok 

Az Mt. a felelősség alóli mentesülésre nézve – a korábbi szabályozástól 
eltérően – a következőképpen rendelkezik: „mentesül a munkáltató fele-

lősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső 

olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt 
elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a 

kárt elhárítsa.‖
25

 E meghatározásnak láthatóan három releváns eleme 

van, amelynek kifejtése és értelmezése fogja megadni azt a határmezs-

gyét, amely eldönti, hogy egy konkrét esetben a munkáltató mentesül-
het-e a felelősség alól vagy sem. Ennek körében szükséges tehát vizs-

gálni az ellenőrzési kör fogalmát, továbbá az elháríthatatlanság és az 

elvárhatóság elemeit, melyeknek együttes felmerülése esetén helye lehet 
a felelősség alóli mentesülésnek. Kijelenthetjük tehát, hogy e dogmati-

kai változások fényében a korábbi bírósági gyakorlat a jövőben nem lesz 

fenntartható. 

II.1.1. Ellenőrzési kör 
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Az új szabály tekintetében a munkáltató ellenőrzési körét és nem a mű-
ködési körét kell vizsgálni. Ennek a szóhasználatnak már a nyelvtani és 

a közfelfogás szerinti értelme is arra utal, hogy a munkáltató nem felel 

olyan körülmények esetén, amelyekre nem volt semmilyen ráhatása és 

sehogyan sem tudta azokat befolyásolni.
26

 Az ellenőrzési kör fogalmá-
nak tartalmát részletekbe menően bizonyosan a leendő bírói gyakorlat 

fogja kimunkálni, ám ennek során sok tekintetben irányadók és alkal-

mazhatóak lehetnek az MK 29. számú állásfoglalásban foglaltak.  
Az ellenőrzési kör fogalmának körébe sorolható a munkáltató fel-

adatai ellátása során kifejtett tevékenységgel összefüggő személyi ma-

gatartás,
27 

használt anyag, felszerelés, berendezés, és energia tulajdonsá-
gából, állapotából, mozgatásából, működéséből eredő ok.

28 
Leegyszerű-

sítve tehát azt mondhatjuk, hogy az ellenőrzési körön kívül esik mind-

azon körülmény, amelyre a munkáltatónak semmilyen esetben sincs 

befolyása. 
Nem feltétlenül tekinthető azonban irányadónak az állásfoglalásban 

kifejtett azon okfejtés miszerint a munkáltató a telephelyén kívül oko-

zott kárért is felel. Természetesen – hasonlóan a működési körhöz – az 
ellenőrzési kör sem korlátozódik a munkáltató telephelyére, hiszen a 

tényállástól függően biztosítani kell máshol is a biztonságos munkavég-

zés körülményeit. Azonban véleményem szerint, amennyiben a munka-

vállaló a munkáltató telephelyén kívül végez munkálatokat – példának 
okáért a munkáltató maga is alvállalkozóként teljesít – és a munkavég-

zés helyének körülményeire nincs lehetősége bármiféle ráhatást gyako-

rolni, ekkor vélhetően az ellenőrzési körén kívüli lesz a kár, annak dacá-
ra is, hogy a munkáltatónak fennáll a kötelezettsége az egészséges és 

biztonságos munkavégzés megteremtésére. Szintén kívül eshet az ellen-

őrzési körön, ha a munkakör jellegéből fakadóan a szokásos munkavég-
zés helye közúton vagy más által használt területen van.

29
 Feltehetően 
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ebben az esetben is mentesülhet a felelősség alól a munkáltató, feltéve 
persze, hogy az elháríthatatlanság és előre nem láthatóság feltételei is 

fennállnak. Ezen esetekben tehát a munkavállaló a kárigényét a munkál-

tató helyett, a tényleges károkozóval szemben érvényesítheti. 

II.1.2. Elháríthatatlanság 

A munkáltató felelősség alóli mentesüléséhez tehát szükséges, hogy a 

kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozza, amellyel 

nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körül-
mény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Eszerint kijelent-

hető, hogy az ellenőrzési körön kívüli ok mellett szükséges, hogy a kár 

egyszersmind objektíve elháríthatatlan is legyen. Elháríthatatlan az 
olyan behatás, amelyet a technika, a műszaki lehetőségek objektíve 

adott szintje mellett rendelkezésre álló idő alatt nem lehet megakadá-

lyozni, és erre a munkáltató befolyása nem terjedt ki, továbbá az előidé-

zési körülményekre az ellenőrzési kötelezettsége szintén nem terjed ki.
30

 
Tehát ez alapján kijelenthető, hogy bár – ahogyan korábban kifej-

tettem – feltehetően szintén kívül eshet az ellenőrzési körön, ha a mun-

kakör jellegéből fakadóan a szokásos munkavégzés helye közúton vagy 
más által használt területen van, de ekkor is fennáll a munkáltató fele-

lőssége, ha nem volt a kiváltó ok objektíve elháríthatatlan. Ilyen lehet 

például tipikusan, ha a munkáltató tulajdonában álló gépjármű karban-

tartásának elmaradása idézi elő a káreseményt. 

II.1.3. Előreláthatóság hiánya 

A munkáltató mentesülésének további feltétele, hogy a kárt okozó kö-

rülménnyel a munkáltatónak nem kellett számolni. Ez mindig a konkrét 
eset, konkrét körülményeinek előreláthatóságának vizsgálatára terjed ki. 

Önmagában abból, hogy általában és statisztikailag a munkáltató ellen-

őrzési körén kívül számos potenciális veszélyforrás jelentkezik, nem 
lehet arra következtetni, hogy ezzel a munkáltatónak eleve számolnia 

kell.
31

 Például az, hogy valamely útszakaszon statisztikailag sok baleset 
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történik, ez még nem alapozza meg azt, hogy ezzel a munkáltatónak 
eleve számolnia kellett volna. Viszont abban az esetben, ha például hó-

viharban kell a munkavállalónak a munkáltató utasítására autóval a köz-

útra mennie, ebben az esetben már felmerülhet az, hogy ekkor számol-

nia kell a munkáltatónak egy esetleges balesettel. Ennek körében vita 
esetén azt kell vizsgálni, hogy mennyiben lehetett előre számolni a kár-

eseménnyel.  

II.2. A munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartása 

A munkáltató mentesülésének másik esete, ha a kárt a munkavállaló 

kizárólagos és elháríthatatlan magatartása okozza. Az Mt. a korábbi 

szabályozás szövegét veszi alapul teljes egészében, így kijelenthető, 
hogy az MK 29. számú állásfoglalás c) pontjában kifejtett iránymutatás 

változatlanul irányadó erre nézve. A felelősség alóli mentesülésnek két 

konjunktív feltétele van. Egyfelől a kárt kizárólag a munkavállaló kell, 

hogy okozza, másfelől pedig e magatartásának elháríthatatlannak is kell 
lennie. 

Elsőként tehát a munkavállaló magatartásának – vétkességére te-

kintet nélküli – kizárólagossága szükséges. Mivel a munkavállaló fi-
gyelmét számos körülmény befolyásolja, ennek megítélése során nem 

szabad figyelmen kívül hagyni a munkahely káros hatásait, a munka-

végzés sajátos körülményeit és a munkáltató magatartását.
32

 Ha a bal-

esetet a munkavállaló vigyázatlansága, figyelmetlensége, ügyetlensége, 
a technológiai előírások, óvórendszabályok megszegése, a munkavégzé-

se során bekövetkezett rosszullét vagy egyéb személyi adottság okozta, 

ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy a károsodásnak ezek voltak a 
kizárólagos okai.

33
 Ha a munkáltató tud róla, hogy a munkavállaló a 

technológiai előírásokat, óvórendszabályokat nem tartja meg, de az el-

lenőrzés során a megfelelő intézkedéseket elmulasztja, vagy eltűri, hogy 
a munkavállaló a munkát az előírások megszegésével végezze, sőt eset-

leg ezt el is várja, vagy erre őt utasítja, nem lehet szó arról, hogy a kárt 

                                                             
32 KISS: i. m. 278. o. 
33

 MK 29. indokolása. 



A kármegosztás és a munkáltató kárfelelősség alóli mentesülésének 
szabályai az új Munka Törvénykönyvében – tekintettel a bírói gyakor-

latra 

245 

kizárólag a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta. Hasonló-
képpen a munkavállalónak a munkavégzés során bekövetkezett rosszul-

léte is összefüggésben állhat a munka jellegével és a munkahely adott-

ságaival. Ilyenkor sem lehet szó arról, hogy a kárt kizárólag a munka-

vállaló magatartása okozta. 
A felelősség alóli mentesülés további feltétele ebben az esetben is 

az elháríthatatlanság kérdése. A balesetek, megbetegedések elkerülése 

és a velük szembeni védekezés technológiai újítások és munkavédelmi 
szabályok betartása útján valósulhat meg. Ezek azonban csak a munka-

vállalók kellő oktatásával lehetségesek, így amennyiben e kötelezettsé-

gét a munkáltató elmulasztja, nem hivatkozhat arra, hogy a kárt kizáró-
lag a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta. A továbbiakban 

az elháríthatatlanság tekintetében a fentebb – az ellenőrzési körre nézve 

– leírtak az irányadók. 

A bírói gyakorlat e szabálynak erőteljesen megszorító rendelkezést 
adott, így a gyakorlatban lényegében kizárt az esélye annak, hogy a 

munkáltató ilyen alapon álló védekezése sikerre vezethet a felelősség 

alóli mentesülés terén. Ezt támasztja alá például azon eset, melynek 
során a munkavállaló guggoló helyzetből kívánt felállni, amelynek so-

rán egy víztároló aljába beverte a fejét és súlyos sérüléseket szenvedett. 

Az eljárás során kiderült, hogy pusztán egy leesett csavarért hajolt le, 

ám mivel a munkavégzéssel ez a magatartása is összefüggött, így ekkor 
sem mentesülhetett a felelősség alól a munkáltató.

34
 Mentesülésre csak 

szélsőséges esetben vezethet e szabály. Például ilyen lehet, ha a gépjár-

művezetői munkakört betöltő munkavállaló ittasan vezeti a járművét és 
így szenved balesetet.

35
 

II.3. Előreláthatósági klauzula 

A magyar kártérítési jog a teljes kártérítés elvéből indul ki. Törvényi 
kivétel ritkán merül fel és rendszerint a bírói gyakorlat a bizonyítottság 

hiánya miatt vagy az okozati összefüggés határainak megvonásával 

                                                             
34 MD II. 409. 
35

 PÁL - LŐRINCZ - KOZMA - PETHŐ: i. m. 267. o 
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mentesíti a károkozót a kár egy részének viselése alól. Ez természetesen 
nem tekinthető megfelelő kártérítés-mérséklési lehetőségnek, holott egy 

vétkességtől független, szigorú kontraktuális felelősségi rendszer szük-

séges kiegészítője ennek megteremtése.
36 

E szerep betöltésére az előre-

láthatósági klauzula az egyik legalkalmasabb. Egyrészről előnyös, mert 
a szerződésből eredő piaci és egyéb kockázatok felek közötti megosztá-

sa terén egy bevált jogi eszköz, másrészről pedig teret enged a bírói 

gyakorlatnak, ezzel rugalmas eszközt biztosítva a jogalkalmazó számá-
ra.

37
 

Az 1992-es Mt. korábbi szabályozásához képest új elemként került 

be az Mt. felelősségi rendszerébe az előreláthatósági klauzula. Eszerint 
a munkáltatónak nem kell megtéríteni azt a kárt, amellyel kapcsolatban 

bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látha-

tó.
38 

Ez a szabály nehezen besorolható a dolgozat által követett felépítés 

tekintetében, hiszen ez vezethet mind a munkáltatói felelősség korláto-
zásához mind a kizárásához, habár fontos kiemelni, hogy mindkettőre 

csak igen szűk körben kerülhet sor, így ennek körében véleményem 

szerint felettébb érdekes lesz a munkaügyi bíróságok jövőbeni gyakorla-
ta. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Összegezve kijelenthető, hogy a kármegosztás tekintetében az Mt. első 

fordulata a korábbi szabályozási megoldással teljesen azonos képet mu-
tat. Ki kell azonban hangsúlyozni a kárenyhítési kötelezettség nevesíté-

sére vonatkozó második fordulat jelentőségét, ugyanis ez egyértelműen 

nóvumnak tekinthető, hiszen korábban a kárenyhítési kötelezettség nem 
jelent meg nevesítve az Mt. kármegosztásra vonatkozó szabályai között. 

                                                             
36 VÉKÁS LAJOS: Előreláthatósági klauzula a szerződésszegésből eredő kártérí-

tési igényeknél, in Magyar Jog 2002/9. szám, 521. o. 
37 Ua. 521. o. 
38

 Mt. 167. § (1) bek. 
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A felelősség alóli mentesülés tekintetében az Mt. megtartja a mun-
káltató objektív felelősségének konstrukcióját – hasonlóan az 1992-es 

Mt.-hez –, ám e korábbi szabály szűkítését célozza azáltal, hogy a mun-

káltató felelősség alóli mentesülésének alapját a működési körről az 

ellenőrzési körre helyezi át a jogalkotó, amelyet méltán nevezhetünk 
paradigmaváltásnak. Az Mt. új szabályai alapján a felelősség alóli men-

tesülésnek láthatóan három releváns eleme van, amelynek értelmezése 

fogja megválaszolni azon kérdést, hogy egy konkrét esetben a munkálta-
tó mentesülhet-e a felelősség alól vagy sem. Ennek körében szükséges 

vizsgálni az ellenőrzési kör fogalmát, továbbá az elháríthatatlanság és az 

elvárhatóság elemeit, melyeknek együttes felmerülése esetén helye lehet 
a felelősség alóli mentesülésnek. Kijelenthetjük tehát, hogy e dogmati-

kai változások fényében a korábbi bírósági gyakorlat a jövőben nem lesz 

fenntartható, így ez merőben új jogértelmezésnek és jogalkalmazásnak 

nyithat teret. 
Végezetül a gondolatmenet zárásaként a teljesség érdekében fon-

tosnak érzem kiemelni, hogy az Mt. – imént ismertetett – szigorú fele-

lősségi szabályai alól bizonyos esetekben és a törvény által meghatáro-
zott, valamint a bírói gyakorlat által kimunkált szűk körben vannak ki-

vételek. A törvényalkotó e kivételes esetkörökben nem mentesíteni kí-

vánja a munkáltatókat a felelősség alól, hanem az objektív felelősség 

enyhítését teszi lehetővé. Ennek körében relevánsak a kisegzisztenciákra 
és a munkahelyre bevitt dolgokra nézve fennálló enyhébb felelősségi 

szabályok. Ezek részletes szabályaival és azok elemzésével másik írás 

keretén belül kívánok foglalkozni. 
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dr. Erdős Csaba* 

Dilemmák a nemzetiségek országgyűlési képviseletével 

kapcsolatban 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A 2012. január 1. napján hatályba lépett Alaptörvény kimondja, hogy a 
nemzetiségek sarkalatos törvényben meghatározott módon részt vesznek 

az Országgyűlés munkájában.
1
 Ennek alapján a törvényhozó – elsősor-

ban az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvénnyel – ked-
vezményes mandátumszerzési lehetőséget biztosít a nemzetiségek szá-

mára, valamint létrehozta a nemzetiségi szószólói státust is. E tanul-

mány célja, hogy ezen új intézményeket bemutassa, illetve rámutasson 

az ezekkel kapcsolatos jogi – s érintőlegesen politikai – dilemmákra. 
A nemzetiségek országgyűlési képviseletének kérdése nemcsak az 

Alaptörvény, valamint ahhoz kapcsolódó választási törvények hatályba 

lépése miatt érdemes a – tudományos – közvélemény figyelmére, hanem 
azért is, mert a közelmúltban kialakított nemzetiségi képviseleti modell 

szakítást jelent a rendszerváltozást követő több, mint két évtizedes gya-

korlattal. A módosított szabályozás nyomán – álláspontom szerint – nem 
várható, hogy a nemzetiségek – korábban nemzeti és etnikai kisebbsé-

gek – parlamenti képviseletének szükségességével, módjával kapcsola-

tos szakirodalmi viták nyugvópontra kerülnek.
2
 Erre figyelemmel hasz-

nosnak tartom a szembenálló tudományos álláspontok ismertetését is, 
ahogyan azoknak a modelleknek a felvázolását is, amelyek közül az 

                                                             
* A szerző a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Isko-

lájának doktorandusza. 
1 Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdés. 
2 Az ezekkel kapcsolatos vitákhoz ld: SMUK PÉTER: Magyar közjog és politika 
1989-2010. 2012, Osiris, Budapest, 61. o. és 370. o. 



Dilemmák a nemzetiségek országgyűlési képviseletével kapcsolatban 

250 

alkotmányozó-jogalkotó hatalom válogathatott a szabályozás kialakítása 

során. 

I. RELEVÁNS JOGFORRÁSOK 

Ahogyan fentebb is kiemeltük, az új nemzetiségi képviseleti modell 

kialakítása az Alaptörvényen nyugszik. Áttekintve azt, az alábbi részeit 

tartom e kérdés szempontjából kiemelt fontosságúaknak: 

 A velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és 

államalkotó tényezők. (Nemzeti Hitvallás) 

 Vállaljuk, hogy […] a magyarországi nemzetiségek nyelvét és 

kultúráját[…] ápoljuk és megóvjuk. (Nemzeti Hitvallás) 

 A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. 

Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgár-

nak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzésé-
hez. […] [XXIX. cikk (1) bekezdés] 

 A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkor-

mányzatokat hozhatnak létre. [XXIX. cikk (2) bekezdés] 

 A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részle-

tes szabályokat, valamint a helyi és országos önkormányzataik 
megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg. 

[XXIX. cikk (3) bekezdés] 

 Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és 

egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a 

választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, 
sarkalatos törvényben meghatározott módon választják. [2. cikk 

(1) bekezdés] 

 A Magyarországon élő nemzetiségek részvételét az Országgyű-

lés munkájában sarkalatos törvény szabályozza. [2. cikk (2) be-
kezdés] 

 Az országgyűlési képviselők jogai és kötelezettségei egyenlők, 

tevékenységüket a köz érdekében végzik, e tekintetben nem uta-

síthatók. [4. cikk (1) bekezdés] 
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 A helyettesek
3
 a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Ma-

gyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét látják el. [30. 

cikk (3) bekezdés] 

Az Alaptörvényen kívüli, nemzetiségi képviseletet szabályozó jog-
források mindegyike a jogrendszer csúcsán helyezkedik el – többnyire 

törvényi formát öltve. Ez az Alaptörvényből is következik, amely sze-

rint az „alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat 

törvény állapítja meg”,
4
 ahogyan láthattuk, a választójog és a nemzeti-

ségi egyéni és kollektív jogok az Alaptörvény Szabadság és felelősség 

részében konstituált jogosultságok, ekképpen alapvető jogi jellegükhöz 

kétség sem férhet. Ugyanakkor a nemzetiségi mandátum nem csupán 
jogegyenlőségi és választójogi kérdéseket vet fel – sőt elsősorban nem 

azokat –, hanem a képviselői jogállásra gyakorolt hatása, annak „klasz-

szikus‖ elveivel való összeegyeztethetősége is vizsgálandó. Minderre 
tekintettel a következő törvényeket emelem ki:  

 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól
5
  

 2011. évi XXIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról
6
 

 2012. évi XXXVI. tv. az Országgyűlésről
7
 

 1997. évi C. tv. a választási eljárásról
8
 

Végül – a házszabályi jellegű rendelkezések „kétforrásúvá‖ válása 
miatt – meg kell említenünk az egyes házszabályi rendelkezésekről szó-

ló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozatot
9
 is. 

Annak ellenére, hogy a fenti jogforrások hatályosak, a nemzetisé-
gek a 2011-2012-es választási rendszer szerinti, az Országgyűlés mun-

kájában való részvétele még nem valósult meg. Ennek oka, hogy az új 

szabályokat csak a soron következő országgyűlési választásokon kell 
alkalmazni. Ennek megfelelően elemzésünk csak normatív szempontú 

lehet, az empirikus vizsgálat – feltehetőleg – 2014-ig várat magára. 

                                                             
3 Értsd: az Alapvető Jogok Biztosának helyettesei. 
4 Alaptörvény I. cikk (3) bek. 
5 A továbbiakban: Ntv. 
6 A továbbiakban: Vjt. 
7 A továbbiakban: Ogytv. 
8 A továbbiakban: Ve. 
9
 A továbbiakban: Házszabály. 
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II. ELŐKÉRDÉS: A NEMZETISÉGEK ÉS A NEMZETISÉGHEZ TARTOZÁS  

A megújult szabályozás felfogható úgy, hogy a jogalkotó egyfajta meg-

erősítő intézkedésként
10

 biztosítja a nemzetiségek számára a parlamenti 
munkában való kedvezményes részvétel lehetőségét. Ha ebből a néző-

pontból közelítjük meg a jogintézményt – mással indokolni egyébként 

elég lenne – akkor azt kell igazolnunk, hogy ezen kedvezmény biztosí-

tására a nemzetiségeknek szükségük volt. Ez azért különösen hangsú-
lyos, mert az Alaptörvényből nem következik az, hogy sarkalatos tör-

vénynek úgy kell szabályoznia a nemzetiségeknek az Országgyűlés 

munkájában való részvételét, hogy kedvezményt biztosítson számukra, 
az alkotmányos követelmény – az Alaptörvény nyelvtani értelmezése 

alapján – „csak‖ annyi, hogy sarkalatos törvény szabályozza e kérdést. 

Előre bocsátva annyit még meg kell jegyeznünk, hogy az Alaptörvény 
az országgyűlési munkában való részvétel módját sem determinálja. 

Amennyiben elfogadjuk azt, hogy a kedvezményes mandátum jog-

politikai indoka egyfajta megerősítő intézkedés, akkor elvárható, hogy 

annak szükségességét megfelelően tudjuk alátámasztani. Találhatunk 
olyan álláspontot is a magyar szakirodalomban, amely tagadja azt, hogy 

a nemzetiségek saját jogú parlamenti képviseletét alkotmányossági 

szempontból indokolni lehet: „a társadalom valójában végtelen számú 
kisebbségképző ismérv alapján tagolható, s így igazolásra szorulna, 

miért épp a nemzeti és etnikai hovatartozás az, amely sui generis parla-

menti képviseletet alapozna meg, hanem annak – a kellemetlen és alig-

hanem lehetetlen – bizonyítása is nehézséget okozhatna, hogy a hazai 

                                                             
10

 A „megerősítő intézkedés‖ kifejezés az angolszász „affirmative action‖ szó-

kapcsolat fordítása, amelynek jelentéstartalma megegyezik a magyar szak-

nyelvben gyakrabban használt „pozitív diszkriminációjáéval‖. (vö: KOVÁCS 

KRISZTINA: A hátrányos megkülönböztetés tilalma, in HALMAI GÁBOR - TÓTH 

GÁBOR ATTILA: Emberi jogok, 2003, Osiris, Budapest, 413-415. o.) Ugyanak-

kor a diszkrimináció magában hordozza negatív jellegét, így nem tartom sze-

rencsésnek a pozitív jelzővel való használatát. Ugyancsak kifejezőbbnek vélem 

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. tv. (továbbiakban: Ebtv.) szerinti előnyben részesítést. Az Ebtv. fogal-

mát azonban a jogalkalmazásra találták ki (vö. Ebtv. 11. §), így a normatív 

jellegű választójogi intézményre a megerősítő intézkedést vélem a legtalálóbb-
nak. 
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kisebbségek oly mértékben vannak elnyomva, hogy e helyzet ellen csak 

külön és közvetlen parlamenti jelenlét jelenthetne orvoslatot.”
11

  

Valószínűleg már a fenti érv is elegendő ahhoz, hogy a nemzetiségi 
mandátumok szükségtelenségét belássuk, ám ez más megközelítésből is 

alátámasztható. Így alapvető fontosságúnak tartom azt is, hogy bármi-

lyen megerősítő intézkedés esetén az előnyben részesítendők köre pon-

tosan meghatározható legyen. Így jutunk el előkérdésünkhöz, tehát ah-
hoz, hogy milyen csoport tekinthető nemzetiségnek, illetve milyen fel-

tételei vannak a nemzetiséghez tartozásnak. 

Ahogyan fentebb is láthattuk, annak ellenére, hogy az Alaptörvény 
számos alkalommal említi a nemzetiségeket, fogalmukat nem határozza 

meg, a definíciót az Ntv.-ben találjuk. E törvény két módon határozza 

meg a nemzetiséget. Egyfelől meghatározza a nemzetiségként való el-
ismerés feltételeit, másfelől – az 1. mellékletében – fel is sorolja azokat 

a csoportokat, amelyek ezeknek a kritériumoknak megfelelnek. Ezek a 

következők: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a 

roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán. A 
„nemzetiségképző‖ feltételek pedig az alábbiak:

12
 

a) Magyarország területén való, legalább egy évszázadnyi honos-

ság; 
b) az állam lakossága körében számszerű kisebbségben való lét;

13
 

                                                             
11 Az idézet Szente Zoltántól származik, aki a még az Alkotmány hatálya alatt, 

de már az új alaptörvény megalkotása során fejtette ki nézeteit egy esetleges 

második kamaráról, azon belül pedig a nemzeti és etnikai kisebbségek szerepé-

ről. Ld. SZENTE ZOLTÁN: Egy- vagy kétkamarás Országgyűlést? in TÉGLÁSI 

ANDRÁS (Szerk.): Szükség van-e kétkamarás parlamentre az új alkotmányban? 

2011, Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottsága, Bu-

dapest, 87. o. 
12 Ntv. 1.§ (1) bek. 
13 Itt kell megjegyeznem, hogy az Alaptörvény által kialakított új fogalomhasz-

nálat – nemzeti és etnikai kisebbségek helyett nemzetiségek – álláspontom 

szerint helytelen. Ennek oka, hogy a nemzetiség a kialakult tudományos zsar-

gonban a nemzeti kisebbséggel volt szinonim, míg az etnikum az etnikai ki-

sebbséggel. A kettő közti különbség az, hogy a nemzeti kisebbségeknek van 

egy anyaországuk, az adott népcsoport tehát önálló „államalkotó‖, míg az etni-

kai kisebbség olyan népcsoport, amely az önálló állami létet sehol nem élvez-
heti. A nemzetiség fogalma feloldja e különbségtételt, pontosabban kiterjeszti a 
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c) a lakosság többi részétől saját nyelv, kultúra és hagyományok 

alapján való megkülönböztethetőség; 

d) olyan összetartozás-tudatról való bizonyságtétel, amely a fentiek 
megőrzésére, történelmileg kialakult közösségek érdekeinek kifeje-

zésére és védelmére irányul. 

Az Ntv. kétirányú nemzetiség-meghatározásából az is következik, 

hogy amennyiben egy népcsoport megfelel az Ntv. 1. §-ában foglalt 
feltételeknek, nem válik automatikusan nemzetiséggé, ahhoz az Ország-

gyűlés jogalkotása is szükségeltetik: a törvény 1. Mellékletét módosíta-

nia kell. Az Ntv. 158. §-a szerint a törvény 1-157. szakaszai sarkalatos-
nak minősülnek, tehát a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharma-

dának támogató szavazatával módosítható. Minthogy az 1. mellékeltre 

az 1. § (2) bekezdése hivatkozik, felmerül a kérdés, hogy a nemzetisé-
gek felsorolásának módosításához milyen szavazatarány – egyszerű 

vagy minősített többség – szükségeltetik. Utóbbi esetben az új nemzeti-

ség felvételéhez szükséges politikai akarat nehezebben alakítható ki, 

azonban az egyszerű többség támogatásának megszerzése sem magától 
értetődő. 

A nemzetiséghez tartozásnak két feltételét különíthetjük el egymás-

tól: 

 magyar állampolgárság
14

 

 az adott nemzetiséghez tartozás önálló kinyilvánítása.
15

  

E feltételek közül a második érdemel nagyobb figyelmet. A magyar 

szabályozás az önrendelkezési jogból vezeti le az identitásválasztás 

szabadságát.
16

 Ebből az is következik, hogy a nemzetiséghez tartozás-

                                                                                                                                       
nemzeti kisebbségre használt kifejezést az etnikai kisebbségekre is. Ugyan 

ennek gyakorlati jelentősége csekély, az azonban furcsa, hogy Magyarország 

legnépesebb etnikumából, a cigányságból az Alaptörvény hatályba lépésével 

nemzetiség lett. 
14 Az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdés nemzetiséghez tartozó magyar ál-

lampolgárt említ, valamint az államalkotó-jellegből is ez következik. 
15 Ntv. 11. § (1) Valamely nemzetiséghez való tartozás kinyilvánítása az egyén 

kizárólagos és elidegeníthetetlen joga. 
16 Az Ntv. 11. § (3) bekezdése kifejezetten a nemzetiségi önazonossághoz való 

jogról beszél, s a korábbi, 1993. évi nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló 

törvény is ezt a modellt követte, amelyet a szakirodalom is átvett, megerősített. 
Vö. például: EILER FERENC - KOVÁCS NÓRA: Minority Self-Governments in 
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nak semmilyen más feltételt nem lehet szabni, objektív kritériuma az 

egyén erről való döntésének nincsen; így például azt sem lehet vizsgál-

ni, hogy az egyén ismeri-e az adott nemzetiség nyelvét, szokásait. Álta-
lánosan megfogalmazva: az egyén csatlakozhat bármely nemzetiséghez, 

a választott nemzetiség köteles tagjaként elfogadni. Természetesen meg-

fordítva is igaz ez a tétel: senki sem állíthatja azt, hogy rajta kívül álló 

más személy valamely nemzetiséghez tartozik valamilyen vélt vagy 
valós tulajdonsága miatt. Az Ntv. szerint az egyén nyilatkozattételre 

nem kötelezhető nemzetiséghez tartozásáról, azonban bizonyos jogok – 

így a választójog egyes formáinak – gyakorlásához törvény vagy végre-
hajtására kiadott jogszabály által előírt nyilatkozat kérhető.

17
 Figyelemre 

méltó továbbá az is, valamely nemzetiséghez való tartozás kinyilvánítá-

sa – főszabály szerint – nem zárja ki a kettős vagy többes kötődés elis-
merését. 

Összefoglalva tehát:  

 sosem lehet biztosan megállapítani azt, hogy kik tartoznak egy 

nemzetiséghez, hiszen erről senki nem köteles nyilatkozni 

 a nemzetiséghez tartozásnak nincsen objektív feltétele, így 

akár valós kötődés nélkül is tehet valaki ilyen nyilatkozatot. 
Ennek megfelelően a kedvezményes mandátum előnyeit élvezők 

köre sem határozható meg egyértelműen. 

III. A KEDVEZMÉNYES MANDÁTUMOK HELYE A VÁLASZTÁSI REND-

SZERBEN 

Ahhoz, hogy a kedvezményes nemzetiségi mandátumok szerepét meg-

ítélhessük, szükséges röviden áttekintenünk a megújult választási rend-

szert. Vegyes jellegű, melyben összesen 199 mandátum kerül kiosztásra 
úgy, hogy egyéni választókerületekben 106, míg listán 93 képviselői 

hely szerezhető meg.
18

 A választási rendszer egyfordulós, ennek megfe-

lelően az egyéni választókerületekben a relatív többségi modellt alkal-

                                                                                                                                       
Hungary, in GÁL KINGA (Szerk.): Minority Governance in Europe. 2002. Bu-

dapest, LGI Books, 175. o. 
17 Ntv. 11. § (2) bek. 
18

 Vjt. 3. §. 
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mazzák. A továbbiakban a listán megszerezhető mandátumokra fóku-

szálunk, a nemzetiségeket megillető kedvezmények ugyanis itt érvénye-

sülhetnek. 
A korábbi szabályozással ellentétben már csak országos szinten ál-

líthatók listák, amelyek részben valódi, részben pedig kompenzációs 

listaként funkcionálnak. Ennek megfelelően a választópolgároknak két 

szavazattal rendelkeznek: az egyiket az egyéni választókerületi jelöltre 
adhatják le, a másikat pedig országos listára. Az országos listára leadott 

szavazatokat növelik azok a szavazatok, amelyek az egyéni választóke-

rületben nem eredményeztek mandátumot,
19

 amennyiben a képviselői 
helyért sikertelenül indult jelölt jelölő szervezete – pártja – országos 

listát állított.
20

 Két féle országos lista állítható: pártlista, illetve nemzeti-

ségi lista. A kettő közti legfontosabb eltéréseket az alábbi táblázat szem-
lélteti: 

  

                                                             
19 Töredékszavazatnak, azaz mandátumot nem eredményező szavazatnak minő-

sül minden olyan szavazat is, amelyet a mandátumot szerző jelölt „feleslege-

sen‖ szerzett meg, tehát azok, amelyek nélkül is meg tudta volna szerezni a 

képviselői helyet. Ezt a számot a mandátumot szerző jelölt szavazataiból a 

második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel növelt szavazatainak kivonásá-

val kapjuk meg.  
20

 Vjt. 15-16. §. 
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szempont pártlista nemzetiségi lista 

választójog - magyarországi lakóhellyel 

rendelkezik ÉS a névjegy-

zékben nemzetiségi válasz-

tópolgárként nem szerepel 

- magyarországi lakóhellyel 

rendelkezik ÉS a névjegy-

zékben nemzetiségi válasz-

tópolgárként szerepel, de a 

nemzetisége nem állított 
listát 

- magyarországi lakóhellyel 

nem rendelkezik 

magyarországi lakóhellyel 

rendelkezik ÉS a névjegy-

zékben nemzetiségi vá-

lasztópolgárként szerepel 

ÉS a nemzetisége állított 

listát 

 

jelölő szervezet párt országos nemzetiségi ön-

kormányzat 

közös lista lehetséges tilos 

küszöb - önálló lista esetén az összes 

országos listára leadott sza-

vazat 5%-a 

- két párt közös listája esetén 

ez az arány 10% 

- három vagy több párt közös 

listája esetén pedig 15% 

az országos listára jutó 

(töredékszavazatokat is 

beleszámítva) szavazatok 

számát 372-vel (93*4) el 

kell osztani, s e hányados 

egész része a kedvezmé-

nyes mandátum mértéke 

Ahogyan a táblázatból is kitűnik, a nemzetiségi listára való szava-
zás olyan egyéni nemzetiségi jog, amelyet csak akkor lehet gyakorolni, 

ha valaki a nemzetiségi listára kéri a felvételét, azaz nyilatkozatot tesz. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy egy személy egy választáson csak egyik 
típusú – párt vagy nemzetiségi – listára szavazhat. Ugyancsak kizárt a 

többes nemzetiségi kötődés érvényesítése a választáson: amennyiben 

valaki több nemzetiséghez tartozónak érzi magát, választania kell, hogy 
melyik nemzetiség listájára kíván szavazni, s ennek megfelelően kell 

kérnie a nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételét. 
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A nemzetiségi lista állítására az adott nemzetiség országos önkor-

mányzata
21

 jogosult. Minden nemzetiségnek egy országos önkormány-

zata van, ennek megfelelően minden nemzetiség csak egy listát állíthat 
az országgyűlési választásokon. Ez tehát azt jelenti, hogy a nemzetiségi 

listák között nincsen verseny. A választás ezzel funkcióját is veszti: 

választás helyett inkább szavazásról beszélhetünk. A nemzetiségi név-

jegyzékre feliratkozott választópolgár csak arról dönthet, hogy érvényes 
szavazatot ad-e le a nemzetiségi listára, vagy nem. Ez a rendszer sokkal 

közelebb áll a delegatív modellhez, mint a választáson nyugvóhoz. A 

kérdés csupán az, hogy van-e annyi potenciális tagja egy nemzetiség-
nek, hogy a kedvezményes kvóta „átugrásához‖ elég legyen. 

IV. A KEDVEZMÉNYES KVÓTA 

A nemzetiségeknek az országgyűlési választásokon biztosított kedvez-
mény a parlamenti küszöb jelentős leszállításában érhető tetten. Addig, 

míg a pártlistán a listás szavazatok 5-10-15%-át kell elérnie egy pártnak 

vagy pártszövetségnek, addig a nemzetiségeknek ennél jelentősebb ke-

vesebb voksra van szüksége országgyűlési képviseletük eléréséhez. A 
kedvezményes kvóta – a tulajdonképpeni leszállított mértékű küszöb – a 

listás választási rendszerek legegyszerűbbjének, az ún. Hare-formulának 

a módosított változata. A Hare-formula lényege, hogy az érvényes sza-
vazatok számát elosztják a mandátumok számával, s az a lista kap man-

dátumot, amely ezt eléri. Egy lista annyi mandátumot kap, ahányszor a 

hányadost kiadják a rá eső voksok. Amennyiben pedig nem sikerült így 

valamennyi mandátumot kiosztani, akkor a további mandátumokat azok 
a listák kapják, amelyeken – a hányadoshoz szükséges voksok kivonását 

követően – a legtöbb voks maradt.
22

 Ebben a modellben jól látszik, hogy 

a választáson gyengébben szereplő listáknak akkor tudunk kedvezni, ha 
a képlet nevezőjét növeljük, hiszen a kvóta így csökken. Konkrét pél-

dán: a listákra eső érvényes szavazatokat a listán megszerezhető mandá-

                                                             
21 A nemzetiségi önkormányzatok rendszeréhez lásd az Ntv.-t.  
22 A formulák rendszeréhez ld: MÉSZÁROS JÓZSEF - SZAKADÁT ISTVÁN: A vá-

lasztási rendszer elemei, in DEZSŐ MÁRTA - KUKORELLI ISTVÁN: Választudo-
mányi tanulmányok. 1999, Országos Választási Iroda, Budapest, 217-242. o. 
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tumok számával – azaz 93-mal – elosztva kapjuk a Hare-formulát. A 

Vjt. értelmében a Hare-formula alapján kapott hányadost tovább kell 

osztani néggyel, így a nevezőt négyszeresére növelte a jogalkotó.
23

  
Prima facie ez jelentős könnyítésnek tűnhet,

24
 azonban érdemes 

megvizsgálni azt, hogy reálisan képesek-e a nemzetiségek ennyi szava-

zatot – azaz nemzetiségi névjegyzékre feliratkozó, érvényesen szavazó 

választópolgárt – összegyűjteni. Erre egzakt választ adni nem tudunk, 
mivel megújult választási rendszerünk sok új elemet tartalmaz, amelyek 

hatása előre nem látható. Ezek közül a legfontosabb az, hogy pártlistára 

Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok is szavazhat-
nak, s az ő következő választáskori létszámukat jósolni nehéz, választá-

sokon való részvételi hajlandóságukat, illetve lehetőségeiket
25

 pedig 

még nehezebb. Márpedig a pártlistára leadott szavazatok a fentiek sze-
rint hatással vannak a kedvezményes nemzetiségi kvóta mértékére is. 

Problémát jelent továbbá az is, hogy a pártlista egyben kompenzációs 

lista is, a töredékszavazatok itt érvényesülnek. Szinte lehetetlen megjó-

solni, hogy a választókerületekből mennyi töredékszavazatra lehet szá-
mítani. Ez függ a párt által indított jelöltek számától, a szavazatok jelöl-

tek közötti megoszlásától, stb. Ugyancsak bonyolítja a számolást, hogy 

a választáson való részvételi hajlandóság is változó mértékű.
26

 A nehéz-
ségektől függetlenül azonban néhány következtetést a rendelkezésre álló 

adatokból és az eddigi tapasztalatokból is levonhatunk. 

                                                             
23 Vjt. 16. § d) pont. 
24 A pártlistán és a nemzetiségi listán való mandátumszerzéshez szükséges 
voksok arányát nem érdemes meghatározni, mert eltérő elv alapján működnek: 

míg a nemzetiségi lista a fentiek szerinti legnagyobb maradék elvét követő, 

módosított Hare-formula szerint funkcionál, addig a pártlistás mandátumokat a 

legnagyobb átlag elv szerinti d’Hondt-formula alapján osztják el. Tovább nehe-

zíti a komparatisztikát, hogy míg a pártlistás küszöbnél a töredékszavazatok 

nem képezik a számláló részét, addig a nemzetiségi lista kedvezményes kvótá-

jánál ezek figyelembe veendők. Vö: Vjt. 14. § és 16. §. 
25 Gondoljunk csak a külföldön, levélben történő szavazás esetleges nehézsége-

ire. Vö.: T/8405 számú törvényjavaslat, I/2013. (I. 7.) AB határozat. 
26 A becslés annak ellenére sem könnyű, hogy az Alkotmánybíróság Alaptör-

vény-ellenesnek mondta ki az előzetes regisztráció intézményét. I/2013. (I. 7.) 
AB határozat. 
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Ha 8 millió választópolgárral, valamint átlagosnak mondható 60%-

os részvételi aránnyal számolunk,
 27

 akkor ez 4,8 millió, listára leadott 

szavazatot jelent. Ehhez kell hozzáadni a töredékszavazatokat, amely-
nek mértékét most határozzuk meg 70%-ban.

28
 Ez további 3,36 millió 

szavazatot jelent, összesen tehát 8,16 millió szavazatot tételezünk orszá-

gos listára jutó szavazatként. Ez lesz a kedvezményes kvóta számlálója. 

A nevező adott: 93x4=372. A kvóta tehát 8.160.000/372≈21.935. Az 
egyszerűség kedvéért számoljunk 22 ezerrel, tehát a kedvezményes 

mandátumhoz 22 ezer szavazatra van szüksége minden nemzetiségnek. 

A kvóta ennél valószínűleg magasabb lesz, hiszen a nem magyarországi 
szavazatokat ebbe még nem számoltuk bele. 

A kvóta kedvezményességének fokát a nemzetiségek létszámará-

nyának függvényében ítélhetjük meg. Ehhez a 2001-es népszámlás 
eredményeit vesszük figyelembe.

29
 A következő táblázat ismerteti a 

nemzetiségek – akkor még nemzeti és etnikai kisebbségek – lélekszá-

mát: 

  

                                                             
27 A 2010-es országgyűlési választások első fordulóján a választói névjegyzék-

ben 8.034.394 választópolgár szerepelt, s 64,38%-uk jelent meg a szavazókö-

rökben. Forrás: Az Országos Választási Bizottság közleménye az országgyűlési 

képviselők 2010. évi választásának eredményéről 1. o. http://www.v 

alasztas.hu/hu/ovb/content/kozlemeny/ovb_kozlemeny_20100510.pdf 
(2013.03.03.). 
28 Ez azt feltételezi, hogy az egyéni választókerületekben kb. 30%-os szavazat-

aránnyal lehet mandátumot szerezni, a maradék 70% a többi jelölt között oszlik 

meg. Természetesen ide kell sorolnunk a győztes töredékszavazatait is. 
29 Sajnos a 2011-es kisebbségi önkormányzati választásokról nem találtam 

olyan kimutatást, amely a kisebbségi névjegyzékbe vételt kérő választópolgár-

ok összesített számát tartalmazta volna. A 2011-es népszámlálás adatai pedig 

még nem elérhetőek. Mindenesetre alappal feltételezhetjük, hogy az, aki nem-

zetiségi névjegyzékre való felvételét kéri, a népszámláláson is megvallja adott 

nemzetiséghez tartozását. A 2001-es népszámlálás vonatkozó adatai a Központi 

Statisztikai Hivatal honlapján érhetőek el: http://www.nepsza 
mlalas2001.hu/hun/kotetek/04/04_modsz.pdf (2013.03.03.). 
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Nemzetiség Adott nemzetiséghez 

tartozást vallók száma 

bolgár 1.358 

görög 2.509 

horvát 15.620 

lengyel 2.962 

német 62.233 

örmény 620 

roma 190.046 

román 7.995 

ruszin 1.098 

szerb 3.816 

szlovák 17.692 

szlovén 3.040 

ukrán 5.070 

A táblázatban dőlt betűvel szedett német és roma kisebbségen kívül 

a többi nemzetiségnek matematikai esélye sincs arra, hogy a kedvezmé-

nyes kvóta alapján a parlamentbe képviselőt küldjön. Amennyiben az 

általános részvételi arány alacsony, a nemzetiségi viszont magas lesz, 
úgy halvány remény még a szlovák és a horvát nemzetiség előtt is fel-

csillanhat, de ennek esélyét minimálisnak vélem.
30

 

                                                             
30 Vö.: SMUK PÉTER: A Tisztelt Ház szabályai, 2012 - új törvény az Országgyű-
lésről, in Kodifikáció és Közigazgatás 2012/1. szám, 8-9. o. 
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Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a kedvezményes kvóta 

nem elég kedvezményes, hiszen csak a nemzetiségek töredékének képes 

– egyébként kétségbe vonható szükségességű – célját, az országgyűlési 
képviseletet biztosítani.  

V. A NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ JOGI STÁTUSA ÉS POLITIKAI KOCKÁ-

ZATAI 

Az Alaptörvény szerint „az országgyűlési képviselők jogai és kötelezett-
ségeik egyenlők; tevékenységüket a köz érdekében látják el, s e tekintet-

ben nem utasíthatók.”
31

 Az alkotmánybírósági gyakorlatnak megfelelő-

en a képviselői jogállás két alapelve ezen alaptörvényi mondat értelmé-
ben: 

a) a mandátum egyenlősége és 

b) a mandátum szabadsága. 

ad a) 

Jogi értelemben semmilyen megkülönböztetés nem tehető a képviselők 

között. Az országgyűlési képviselők mandátuma egyenlő, függetlenül 

annak keletkezésének módjától – egyéni választókerületi vagy listás 
mandátum –, illetve a mögötte álló szavazatok számától, vagy éppen 

attól, hogy az adott képviselő független vagy frakciótag.
32

 Ezt a logikát 

folytatva – mutatis mutandis – belátható, hogy az országgyűlési képvise-
lők közti megkülönböztetés annak alapján is tilos kell, hogy legyen, 

hogy a parlamentbe nemzetiségi listáról, kedvezményes kvóta alapján, 

tehát az átlagosnál kevesebb szavazattal jutottak, vagy sem. Hovatovább 

– alkotmányjogi szempontból – nem is használhatjuk a nemzetiségi 
képviselő kifejezést, hiszen a mandátumigazolást követően valamennyi 

országgyűlési képviselőjelölt a Tisztelt Ház egyenjogú tagjává válik, 

„jelző nélküli‖ országgyűlési képviselővé. 
Érdekes, hogy az Ogytv. nem követi a fenti logikát, sőt egyenesen 

szembe megy azzal, mikor „a nemzetiségi listáról mandátumot szerző 

                                                             
31 Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdés. 
32

 Vö.: 27/1998. (VI. 16.) AB határozat. 
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képviselő‖ kategóriáját statuálja.
33

 A képviselői jogállást szabályozó 

jogforrások közül ez az egyetlen, amely a mandátum keletkezésének 

körülményeire tekintettel tesz különbséget képviselők között. A különb-
ségtétel abban áll, hogy a kötelezően létrehozandó, nemzetiségeket kép-

viselő bizottság tagja a képviselők közül csak olyan lehet, aki nemzeti-

ségi listán szerezte a mandátumát. Az Ogytv. és a Házszabály természe-

tesen sok más esetben tesz különbséget a képviselők között, azonban 
ezen különbségtétel alapja a képviselők által ellátott különböző tisztsé-

gek
34

, amely minden esetben a mandátum keletkezését követően tölthe-

tők be a mindenkori politikai racionalitás függvényében. A „rendes‖ – 
nem nemzetiségi listán mandátumot szerzett – képviselők ab ovo nin-

csenek olyan helyzetben, hogy ebbe a bizottságba bekerülhessenek: így 

tehát sérül az Alaptörvény képviselői egyenlőségre vonatkozó követel-
ménye. 

ad b) 

A szabad mandátum elvét az Alkotmánybíróság még az Alkotmány 

szövegéből olvasztotta ki, amely e tekintetben megegyezett a hatályos 
Alaptörvény szövegével. Az Alkotmánybíróság számos határozatában 

foglalkozott a szabad mandátum természetével és jelentőségével, most 

csak a leglényegesebb pontokat szeretném kiemelni. A szabad mandá-
tum a képviselői jogállás magva. Eszerint a képviselő megválasztásával 

függetlenedik választóitól – adott esetben a nemzetiségi névjegyzékbe 

felvettektől –, a továbbiakban nem az ő, hanem a köz érdekét kell képvi-

selje. Ebből fakad, hogy a képviselőnek úgy kell tisztségét ellátnia, aho-
gyan azt a köz érdeke megkívánja, s ebből a szempontból csak saját 

lelkiismeretének tartozik elszámolással.
35

 Ugyancsak a szabad mandá-

                                                             
33 Ogytv. 22. § (még nem lépett hatályba). 
34 Így magától értetődő, hogy a képviselők közül kiemelkedik a Házelnök, 

ahogyan az is, hogy a frakcióvezetők tagjai a Házbizottságnak, míg az ilyen 

tisztséggel nem rendelkező képviselők nem, vagy hogy a bizottsági elnöki 

értekezleten bizottsági elnökök vehetnek részt, stb.  
35 A szabad mandátum egyik biztosítéka a mentelmi jog feleletmentességi, vagy 
felelőtlenségi oldala is. 
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tum hatása, hogy a képviselő nem utasítható – sem választói, sem pártja 

részéről – és vissza sem hívható.
36

 

Ahogyan az egyenlő mandátum, úgy a szabad mandátum elve is 
nehezen összeegyeztethető a nemzetiségi képviselet intézményével. Ha 

abból indulunk ki, hogy a nemzetiségek államalkotó tényezők – amely 

biztosan így van, hiszen az Alaptörvény a biztonság kedvéért kétszer is 

kimondja –, akkor nehéz amellett érvelni, hogy a „köz‖-be – amelynek 
érdekét minden képviselő képviseli – a nemzetiségek tagjai ne tartozná-

nak bele. Ebben az esetben szükségtelen a nemzetiségeknek külön kép-

viselet fenntartása: a „rendes‖ képviselők egyébként is képviselik őket. 
Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ő képviseletük megduplázódott,

37
 

amely minden bizonnyal túlmutat a megerősítő intézkedések elfogadha-

tó mértékén. Ha cáfolni szeretnénk ezt, úgy is felfoghatjuk a „nemzeti-
ségi‖ képviselőket, hogy ők a „rendes‖ – értsd: nem nemzetiségi – vá-

lasztópolgárokat is képviselik. Így el tudjuk kerülni a képviselet megket-

tőződését, de egyúttal másik logikai csapdába lépünk: ha a nemzetiségi 

képviselők ugyanúgy a „köz‖-t – és nem a nemzetiségük érdekét – kép-
viselik, mint „rendes‖ társaik, akkor mivel indokolható, hogy a nemzeti-

ségi listákon egy-egy hely kedvezményesen szerezhető meg, sőt egyál-

talán mire jó a két lista közti különbségtétel. Erre egy választ adhatunk: 
a nemzetiségi listán mandátumot szerzett képviselő a nemzetiség érde-

két – nem pedig a „köz‖ érdekét – kell képviselje. Ez összhangban áll a 

jogalkotó akaratával, ezt tükrözi az a) pontban említett nemzetiségeket 

képviselő bizottság tagságának szabályozása is. A „nemzetiség érdekét 
képviselő nemzetiségi listán mandátumot szerzett képviselő‖ intézmé-

nye azonban egyértelműen sérti az Alaptörvény szabad mandátumra 

vonatkozó előírását. 
A jogdogmatikai ellentmondásokon kívül a nemzetiségi képviselet 

több gyakorlati problémát is felvethet. Maradva a szabad mandátum 

keretei között, a „nemzetiségi‖ képviselő frakcióba lépési, illetve szava-
zati jogára kell kitérnünk. Azt, hogy egy képviselő csatlakozik-e egy 

országgyűlési képviselőcsoporthoz, saját döntésén múlik, amelyet külső 

– jogi – kényszer nélkül hozhat meg. Ez kétség kívül igaz egy „nemzeti-

                                                             
36 A szabad mandátum lényegét legjobban a 27/1998. (VI. 16.) AB határozat 

ragadja meg. 
37

 Ld: SZENTE: i. m. 87-89. o. 
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ségi‖ képviselőre is. Tehát semmi nem zárja ki azt, hogy egy nemzetisé-

gi listáról mandátumot szerzett képviselő valamelyik párt frakciójához 

csatlakozzon. Ez magában jogi kérdéseket nem vet fel, de politikai 
szempontból megkérdőjelezhető. Vajon a nemzetiség érdekét szolgálja-

e, ha parlamenti képviselője egyik vagy másik párttal való szimpátiájá-

nak ilyen módon ad hangot?  

Amennyiben a frakcióba lépéstől tartózkodik is egy „nemzetiségi‖ 
képviselő, a szavazati jogának gyakorlásáról, és gyakorlása esetén annak 

mikéntjéről mindenképpen döntenie kell. Döntsön bárhogyan is, döntése 

az általa képviselt nemzetiség döntéseként fog megjelenni. Ha a „nem-
zetiségi‖ képviselő túlnyomórészt egyik vagy másik párttal szavaz, az 

adott nemzetiséget könnyen könyvelhetik el úgy, mint amely a képvise-

lő által támogatott párthoz áll közel. Holott ez biztosan téves: éppen a 
nemzetiségi mandátumszerzés delegációs jellege miatt képtelen kifejez-

ni a képviselt nemzetiségen belüli politikai törésvonalakat, a valóságban 

politikailag minden bizonnyal megosztott népcsoportot egységes akara-

túként jeleníti meg. Ez független attól, hogy a képviselőjük tudatosan 
egyik vagy másik politikai erőt támogatja-e az Országgyűlésen belül. 

Amennyiben ad hoc módon szavaznak majd a „nemzetiségi‖ képviselők 

– akiknek várható létszámát kettő és négy közé tehetjük – akkor olyan 
bizonytalansági faktort fognak hordozni, amely – kiélezett parlamenti 

erőviszonyok esetén – a kormánytöbbség meglétét is képes lesz veszé-

lyeztetni.
38

  

Álláspontom szerint semmi nem lehet károsabb a nemzetiségek tár-
sadalmi megítélésének, az együttélés zavartalanságának, mint az, ha az 

Országgyűlésben a „nemzetiségi‖ képviselőknek kell betölteniük a mér-

leg nyelve szerepét. Ettől szabadulni sem tudnak: tartózkodásuk vagy 
szavazástól való távolmaradásuk esetén az adott indítvány előterjesztője 

ellen „szavaznak‖, hiszen ha nélkülük nincs meg az elfogadáshoz szük-

séges többség, az „nem‖ szavazattal egyenértékű. 

                                                             
38

 Vö.: SMUK (2012b): i. m. 9. o. 
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VI. A KISEBBSÉGEK PARLAMENTI KÉPVISELETÉNEK MODELLJEI 

A kisebbségek parlamenti képviseletének modelljeit elsősorban az 

összehasonlító alkotmányjog összegezte. Három alapmodell különíthető 
el egymástól, amelyen belül tovább esetenként további osztályozásra 

van mód: 

a) törvényhozás második kamaráján keresztüli képviselet 

b) egykamarás parlamenten belül: 

ba) a kisebbségi jelöltek/jelölő szervezetek/pártok az általá-

nos szabályok szerint juthatnak mandátumhoz 

bb) kisebbségi és nem-nemzetiségi jelölő szervezetek 

együttműködésével, de az általános szabályok szerint 

bc) kisebbségeknek biztosított kedvezményes szabályok, 

kvóták szerint 

c) különleges törvényhozási intézményeken keresztül megvalósuló 

képviselet.
39

 

ad a) 

A világ számos államában kétkamarás törvényhozás működik, ahogyan 
Magyarország is a bikameralista módon szervezte meg Országgyűlését 

több, mint három évszázadon keresztül. A második világháborút köve-

tően az országgyűlés egykamarássá vált, azonban a rendszerváltozás 
után újra felmerült egy második kamara létrehozásának kérdése. Ez 

rendkívüli mértékben megosztotta – és osztja meg ma is – az alkot-

mányjogász társadalmat. Témánk szempontjából a második kamara 

problémája kifejezetten fontos, mert már az erről folytatott viták kezde-
tén úgy tekintettek egy leendő felsőházra, mint a kisebbségek parlamenti 

képviseletének legmegfelelőbb fórumára. Ezt az álláspontot képviseli 

Kukorelli István is. Szerinte a kisebbségi – nemzetiségi – képviselők 
„bevitele a pártpluralizmusra épülő népképviseletbe kockázatos vállal-

kozás lenne, ez a parlamenti jog idegen testeként működne. A második 

                                                             
39 A rendszerezés Pap András Lászlótól származik. PAP ANDRÁS LÁSZLÓ: Iden-
titás és reprezentáció, 2007, Gondolat, Budapest, 171-172. o. 
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kamara másfajta képviseletet kínál.”
40

 Az előző pontokban igyekeztem 

rámutatni arra, hogy a nemzetiségi képviselet valóban nehezen illeszthe-

tő be az egykamarás Országgyűlés működésébe, bizonyos kérdéseket a 
második kamarán keresztül biztosított képviselet megoldhatna. 

Ugyanakkor a második kamarával szemben is súlyos érvek hozha-

tók fel. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdés, hogy legitimációja 

miként biztosítható. Szente Zoltán szerint
41

 öt elv mentén lehet második 
kamarát szervezni, ezek a szövetségi, a területi, korporatív, a népképvi-

seleti és a vegyes elv. A nemzetiségek képviselete a korporatív elvhez 

sorolható, akárcsak az egyházak megjelenítése. Ahogyan tanulmányá-
ban rámutat, a népképviseleti elven kívül valamennyi másik alkotmány-

jogi szempontból megkérdőjelezhető. Arra pedig eddig mi is igyekez-

tünk rámutatni, hogy a népképviseleti elvvel a nemzetiségi képviselet 
összeegyeztethetetlen. Arról nem is beszélve, hogy a második kamará-

nak nem sok jelentősége van, ha ugyanolyan elv alapján szerveződik, 

mint az első. 

ad ba) 

A nemzetiségek parlamenti képviselete – elméletileg – biztosítható úgy, 

ha az általános szabályok szerint biztosított számukra a mandátumszer-

zés lehetősége. Ez Magyarországon adott, hiszen akár egyéni választó-
kerületben induló – független, vagy párttámogatást élvező – jelölt ki-

nyilváníthatja nemzetiséghez tartozását, de pártot szervezni nemzetiségi 

alapon, egy adott nemzetiség érdekeinek hatékonyabb érvényesítésére is 

lehet. A rendszerváltozás óta nem volt olyan képviselő az Országgyű-
lésben, aki kisebbségi-nemzetiségi párt jelöltjeként jutott volna a Tisz-

telt Ház padsoraiba. 

ad bb) 

A kisebbségek parlamenti képviselete úgy is biztosítható, ha egy kisebb-

ségi szervezet együttműködik egy „hagyományos‖ – nem kisebbségi 

                                                             
40 KUKORELLI ISTVÁN: A második kamara mint nemzeti intézmény, in TÉGLÁSI 

ANDRÁS (Szerk.): Szükség van-e kétkamarás parlamentre az új alkotmányban? 

2011, Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottsága, Bu-

dapest, 72. o. 
41

 SZENTE: i. m. 79-94. o. 



Dilemmák a nemzetiségek országgyűlési képviseletével kapcsolatban 

268 

alapon szerveződő – párttal. Ez mindkét fél számára hasznos lehet: a 

kisebbségi szervezet erős politikai befolyáshoz jut, a legmagasabb szint-

re tudja becsatornázni érdekeit, a párt potenciális szavazótábora pedig a 
kisebbségi szervezet szimpatizánsaival növekszik. Ez a modell azért is 

szerencsés, mert egy kisebbség körében számos szervezet tevékenyked-

het, így meg tudnak jelenni a kisebbségen belüli politikai törésvonalak. 

A magyar parlamentarizmus elmúlt 23 évében ilyen típusú együtt-
működésre kevés példát találhatunk. Az ismertebb politikusok közül 

Farkas Flórián szerzett így mandátumot. Parlamenti helyét a Fidesz, a 

Magyar Demokrata Fórum és a Lungo Drom 2002-es választási szövet-
ségének köszönheti.

42
 Az együttműködés ellenére e jobboldali tömörü-

lés a választásokat elvesztette, de Farkas Flórián a közös listáról a par-

lamentbe jutott.
43

  

ad bc) 

A kedvezményes kvótarendszerrel foglalkozik e tanulmány nagy része, 

így e pontot az előzőekben részletesen tárgyaltuk. 

ad c) 

A parlamenti munkában való részvétel speciális módjait takarja ez a 

modell. Ide olyan, a klasszikus képviselettől eltérő megoldások sorolha-

tók, amelyek képesek áthidalni a pártpluralista elven működő, népképvi-
seleti jellegű parlamenti berendezkedés és a delegatív módon, megerősí-

tő intézkedés segítségével megvalósuló kisebbségi képviseletet. Követ-

ve Pap András László osztályozását, itt helyezhetjük el a kisebbségek-

nek biztosított törvénykezdeményezési jogot, a számukra biztosított 
parlamenti felszólalás lehetőségét, a kisebbségekre „szakosított‖ om-

budsmant, vagy éppen a parlamenti pártok informális megállapodásait 

arról, hogy a képviselői helyek meghatározott arányát kisebbséghez 
tartozóknak tartják fenn.

44
 

                                                             
42 Az együttműködési megállapodás letölthető a Fidesz honlapjáról: 

http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=54 (2013.03.03.). 
43 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=f015&p 

_ckl=39 (2013.03.03.). 
44

 PAP: i. m. 172-173. o. 

http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=54
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VII. A MAGYAR PARLAMENTI JOG „KÜLÖNLEGES INTÉZMÉNYE”: A 

NEMZETISÉGI SZÓSZÓLÓ 

Az új szabályozás létrehozott egy, a nemzetiségi képviselet modelljei 
között a c) pontban bemutatott különleges intézményt: ez a nemzetiségi 

szószóló. Az Vjt. kimondja, hogy „a nemzetiségi listát állító, de azon 

mandátumot nem szerző nemzetiséget nemzetiségi szószóló képviseli az 

Országgyűlésben. A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listán első he-
lyen szereplő jelölt lesz.‖

45
 A Vjt. tehát csak statuálja a nemzetiségi 

szószóló intézményét, valamint a megbízatás keletkezését szabályozza. 

Egyúttal meghatározza a nemzetiségi szószóló feladatkörét is: a nemze-
tiség országgyűlési képviselete képviselő hiányában. 

A nemzetiségi szószóló jogi státusát részletesen az Ogytv. 29. §-a, 

külön alcímben tartalmazza.
46

 A jogállásuk lényege, hogy az országgyű-
lési képviselőkéhez képest szűkebb beszédjog illeti meg őket, szavazati 

joguk pedig csak kivételes. „A szószóló az Országgyűlés ülésén felszó-

lalhat, ha a Házbizottság megítélése szerint a napirendi pont a nemzeti-

ségek érdekeit, jogait érinti.”
47

 Szintén csak beszédjoggal – tanácskozá-
si joggal –rendelkezik a nemzetiségi szószóló az állandó bizottságok 

munkájában, amennyiben a Házbizottság döntése szerint az állandó 

bizottság munkája a nemzetiséget érinti, vagy ha a bizottság elnöke így 
döntött.

48
 Az Ogytv. expressis verbis kimondja, hogy a plenáris ülésen 

szavazati joggal a nemzetiségi szószószóló nem rendelkezik, az állandó 

bizottság ülésén pedig a tanácskozási jog teszi ezt egyértelművé. Mint-

hogy a törvény szabályozási technikája az, hogy az Országgyűlés kü-
lönböző ülésformáin külön-külön meghatározza a nemzetiségi szószóló 

jogait és kötelezettségeit, arra következtethetünk, hogy az ezek között 

nem említett ideiglenes – eseti és vizsgáló- – bizottságban nemzetiségi 
szószóló nem tevékenykedhet. Kiskaput nyit azonban az Ogytv. 40. § 

(3) bekezdése, amely generálisan felhatalmazza az országgyűlési bizott-

ságokat arra, hogy más képviselő és – a 29. § (9) bekezdésének utaló 

                                                             
45 Vjt. 18. § (1) és (2) bek. 
46 Az Ogytv. ezen része csak a következő országgyűlés alakuló ülésének napján 

lép hatályba. Ogytv. 144. § (4) bek. 
47 Ogytv. 29. § (2) bek. 
48

 Ogytv. 29. § (3) bek. 
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szabálya miatt – a nemzetiségi szószóló számára tanácskozási jogot 

biztosítson.  

Sajátos megoldást alkalmaz az Ogytv., amikor kimondja, hogy a 
nemzetiségi szószóló kérdést intézhet a Kormányhoz, vagy annak bár-

mely tagjához.
49

 Érthető, hogy az interpelláció lehetőségét a törvény 

kizárja, mivel az az Országgyűlés és a Kormány közti bizalmi viszony 

egyik kifejező eszköze is, ebből kifolyólag inkább politikai, mint jogi 
természetű. E bizalmi viszonynak úgysem alanyai a nemzetiségi szószó-

lók. Ugyanakkor az nehezebben értelmezhető, hogy az Alaptörvény 

szerint kérdés formájában ellenőrizhető közjogi tisztségviselőket – az 
alapvető jogok biztosához, az Állami Számvevőszék elnökéhez, a leg-

főbb ügyészhez és a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez
50

 – a nemzetiségi 

szószóló miért nem intézhet kérdést. Ez különösen annak fényében fur-
csa, hogy az alapvető jogok biztosa – egyik szakosított helyettesén ke-

resztül – a Magyarországon élő nemzetiségek védelmének egyik legfon-

tosabb szerve.
51

 Így a nemzetiségi szószóló pont ahhoz a közjogi tiszt-

ségviselőt nem ellenőrizheti, akinek feladatköre a legszorosabban kap-
csolódik az övéhez.  

A nemzetiségi szószóló országgyűlési munkájának fő terepe a 

nemzetiségeket képviselő bizottság, ebben szavazati jogi is megilleti.
52

 
Ez egy speciális összetételű bizottság: tagjai a nemzetiségi listáról man-

dátumot szerző képviselő és a nemzetiségi szószóló.
53

 Feladatát a tör-

vény a következőképpen határozza meg: „A nemzetiségeket képviselő 

bizottság a nemzetiségeket érintően az Országgyűlés kezdeményező, 
javaslattevő, véleményező és a kormányzati munka ellenőrzésében köz-

reműködő szerve.”
54

 Kimondja továbbá, hogy a „nemzetiségeket képvi-

selő bizottság állást foglal a Kormánynak a nemzetiségek helyzetéről 
készített beszámolójáról, valamint az alapvető jogok biztosának éves 

beszámolójáról.‖
55

 A bizottság tehát ügydöntő hatáskörrel nem rendel-

                                                             
49 Ogytv. 29. § (4) bek. 
50 Alaptörvény 7. cikk.  
51 Alaptörvény 30. cikk (3) bek. 
52 Ogytv. 29. § (3) bek. 
53 Ogytv. 22. § (3) bek. 
54 Ogytv. 22. § (1) bek. 
55

 Ogytv. 22. § (2) bek. 
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kezik, emiatt a nemzetiségi szószóló szavazati jogát semmiképpen nem 

tekinthetjük erős hatáskörnek. 

A nemzetiségi szószólók tevékenységüket a köz és az adott nemze-
tiség érdekében végzik.

56
 E szabály is kiválóan rámutat arra, hogy a 

nemzetiségi listán mandátumot szerzett képviselőnek a köz érdekének 

képviseletére való szorítása olyan kényszermegoldás, amelyre azért volt 

szükség, hogy a képviselői egyenlőség elve ne sérüljön. A képviselői 
jogállástól különböző, speciális intézmény esetén azonban jóval ponto-

sabban meg lehet határozni a tevékenység célját. Ugyanakkor nem 

hagyhatjuk említés nélkül azt a tényt, hogy a jóval gyengébb parlamenti 
jogosultságokkal rendelkező nemzetiségi szószóló jogosult a saját nem-

zetisége érdekét figyelembe venni munkája során, míg az erősebb jogi 

státusú – s emiatt a nemzetiségnek nagyobb kedvezményt jelentő – kép-
viselő „csak‖ a köz érdekében járhat el hivatása gyakorlása során. 

A nemzetiségi szószólói jogállás egyebekben roppant hasonló a 

képviselői jogálláshoz. Csak a legfontosabbakat említve:  

 mandátumuk szabad, hiszen a törvény szerint tevékenységük el-

látásában nem utasíthatók
57

 

 jogaik és kötelezettségeik egyenlők
58

 

 mentelmi jog illeti meg őket
59

 

 megbízatásuk megszűnésének lehetséges okai szinte azonosak a 

képviselői mandátum megszűnésének okaival
60

 

 fegyelmi és rendészeti szankciókkal kell szembe nézniük a tár-

gyalási rend megsértése esetén
61

 

 szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak rájuk is, va-

lamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli őket
62

 

                                                             
56 Ogytv. 29. § (1) bek. 
57 Ogytv. 29. § (1) bek. 
58 Ogytv. 29. § (1) bek. 
59 Ogytv. 29. § (5) bek. 
60 A képviselő mandátuma megszűnik akkor is, ha az Országgyűlés munkájá-

ban egy éven keresztül nem vesz részt. Ezt a megszűnési okot az Ogytv. a nem-

zetiségi szószólóra nem állapítja meg. vö.: Alaptörvény 4. cikk (3) bek. és 

Ogytv. 29. § (6) bek.  
61

 Ogytv. 29. § (9) bek.  
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 javadalmazásuk azonos az országgyűlési képviselőékével
63

 

A nemzetiségi szószólói pozíció megteremtését olyan üdvözlendő 

újdonságnak tartom, amellyel a jogalkotó biztosítani tudja alaptörvényi 

kötelezettségét – nevezetesen a nemzetiségek országgyűlési munkában 
való részvételét – anélkül, hogy a képviselői jogállás klasszikus elveit 

veszélyeztetnie kellene. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

A törvényhozó hatalom a nemzetiségek kedvezményes parlamenti man-
dátumszerzésére való törekvéssel túlteljesítette a saját maga számára 

alkotmányozóként előírt kötelezettségét. E tanulmányban igyekeztem 

rámutatni arra, hogy a kedvezményes mandátumszerzési lehetőség szin-
te valamennyi részlete jogi – és néha politikai – szempontból megkérdő-

jelezhető, mivel a kedvezményes kvóta  

 statuálására nincs alaptörvényi kötelezettség 

 mint megerősítő intézkedés szükségessége alkotmányjogi szem-

pontból nem támasztható alá 

 mint megerősítő intézkedés kedvezményezetti köre nem azono-

sítható be 

 nem elég kedvezményes, mivel a nemzetiségek többségének 

még matematikai esélye sincs arra, hogy képviselőt küldjön az 

Országgyűlésbe 

 az egyenlő és szabad mandátum elveivel tulajdonképpen össze-

egyeztethetetlen. 
A fentiekre figyelemmel kifejezetten sajnálatos, hogy valamennyi 

aggályt egyszerűen elkerülő nemzetiségi szószólói intézmény csak kise-

gítő lehetőségként, s nem a nemzetiségek országgyűlési munkában való 
részvételének főszabályaként került a megújult parlamenti jogunkba.  

Ahogyan arra Szente Zoltán is rámutat, a „nemzeti és etnikai ki-

sebbségi képviselet a nyugat-európai nemzeti parlamentekben lényegé-

                                                                                                                                       
62 Ogytv. 29. § (9) bekezdés Az összeférhetetlenség kiterjed a nemzetiségi 

önkormányzati tagságra és elnökségre. Ogytv. 29. § (8) bekezdés 
63

 Ogytv. 29. § (9) bek. 
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ben ismeretlen, sőt elképzelhetetlen.”
64

 A magyar jogalkotó azért szabá-

lyozta az elképzelhetetlent – bele is törött a bicskája. 
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Az európai ügynökségek és a Meroni-doktrína  

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Az Európai Unió (korábban az Európai Közösségek) a kezdetektől fog-

va olyan feladat és hatásköröket kapott és látott el, amelyek a minden-

napi életet befolyásolták, folyamatosan alakították. Ezeknek a felada-
toknak az ellátásához állandóan működő, a döntéseket meghozni, azokat 

végrehajtani és ellenőrizni képes intézményrendszerre van szükség. 

Mivel az európai integráció mélyülésével párhuzamosan az uniós fel-
adatok köre is radikálisan bővült, az intézményrendszert nem lehet azo-

nosítani az Európai Unióról szóló Szerződés (továbbiakban: EUSz.) 13. 

cikkében meghatározott intézményekkel, ugyanis létrejött egy intézmé-

nyek alatti szint, az európai hivatalok, vagy ügynökségek (agency) dif-
fúz rendszere. 

A független szabályozó hatóságok, vagy ügynökségek az USA-ban 

már a második világháború előtt is az állam meghatározó intézményei 
voltak. Ezzel szemben egészen az 1980-as évekig a világ többi országá-

ban szerepük marginális volt, egyéb állami intézményekkel összehason-

lítva. Az Európai Közösségekben az első ügynökségeket – az Európai 
Szakképzés-fejlesztési Központot, illetve az Európai Alapítvány az Élet- 

és Munkakörülmények Javításáért-et – 1975-ben hozták létre. Az 1990-

es évek folyamán a belső piac elmélyülése olyan új ügynökségek sorá-

nak a létrejöttéhez vezetett, amelyek inkább műszaki és/vagy tudomá-
nyos jellegű feladatokkal – így például növényfajták és gyógyszerek 

engedélyezésével – foglalkoznak.
1
 

                                                             
* A szerző a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Isko-

lájának doktorandusza. A tanulmány megírását a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-

0010 támogatta. 
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Az elmúlt években ráadásul az Európai Unió működésének elfoga-

dott módjává vált az ügynökségek létrehozatala kulcsfontosságú felada-

tok végrehajtásához. Ezt a folyamatot a szakirodalomban illetik a 
„mushrooming” of agencies,

2
 vagy „agencification”

3
 – sokszor negatív 

jelentéstartalmú – kifejezésekkel is. Sőt maga a Bizottság is kiemeli 

egyik közleményében, hogy „e szervek mára az uniós intézményrend-

szer részévé váltak.‖
4
 Ennek ellenére az Unió intézmények alatti szintje, 

vagyis az ügynökségek létrehozatala teljesen ötletszerűen, esetről esetre 

történik, folyamatos változásban van, melynek köszönhetően a polgárok 

számára kevéssé átlátható és kevéssé érthető, így pedig aggályos a jog-
biztonság szempontjából.

5
 

A tanulmány célja éppen ezért, hogy vizsgálat alá vonja az európai 

ügynökségeket, mégpedig jogi szempontból. Ennek érdekében – mint-
egy elméleti és rendszertani megalapozásként – kísérletet teszünk egy 

munkafogalom megalkotására, vázlatosan áttekintjük az ügynökségek 

elterjedésének folyamatát, valamint lehetséges tipizálási lehetőségüket. 

Ezt követően pedig vizsgálat alá vonjuk az ügynökségeket a hatáskör-
átruházásra vonatkozó európai bírósági esetjog vonatkozásában. Tesz-

szük ezt azzal a céllal, hogy amellett érveljünk, hogy az Európai Unió 

közjogában elmozdulás tapasztalható a több mint ötven évvel ezelőtt 
felállított korlátoktól, a rugalmasabban értelmezendő keretek felé.  

                                                                                                                                       
1 A Bizottság közleménye – Európai ügynökségek – A további teendők COM 

(2008) 135. 5. o. 
2 GRILLER, STEFAN - ORATOR, ANDREAS: Everything under Control? The 

―Way Forward‖ for European Agencies in the Footsteps of the Meroni 

Doctrine, in European Law Review, Vol. 35. Issue 1. (2010). 
3 SACCHETTI, FABIANA: The development of European Regulatory Agencies: 

between Autonomy and Accountability, in IMT Institute for Advanced Studies, 

Lucca, 2009, https://www.imtlucca.it/_d ocuments/courses/005794-555IB-

The_Development_of_European_Regulatory_Agencies__between_Autonomy 
_and_Accountability.pdf (2013.03.31.), 3. o. 
4 COM (2008) 135. 2. o. 
5 HOFMANN, HERWIG C. H.: Agency design in the European Union, in Windsor 

Yearbook of Access to Justice Vol. 28. No. 2. (2010) 309. o. 
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I. AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉGEK ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE 

I.1. Az ügynökség fogalma 

Az ügynökségek fogalmát az uniós jogalkotó – normatív módon – az 
elsődleges jogban mind a mai napig meghatározatlanul hagyta, sőt a 

Lisszaboni Szerződés hatálybalépését megelőzően az elsődleges jog 

még az ügynökségek létezéséről is hallgatott. Egy munkafogalom meg-
alkotásához az Európai Unió másodlagos jogához, jogi kötőerőt mellőző 

forrásaihoz, valamint a szakirodalomhoz kell nyúlnunk. 

A Bizottság az ügynökségekkel foglalkozó első közleményében
6
 – 

2002-ben – úgy határozta meg az ügynökségeket, mint rendelet által 
létre hozott, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, amelyeket a 

feladatuk elvégzéséhez mérten szervezeti és pénzügyi függetlenség illet 

meg. Ez alá a fogalom alá volt vonható az ügynökségek később kifejtett 
két kategóriája: a szabályozási- és a végrehajtási-ügynökségek köre. Az 

embrionális állapotban lévő fogalmat – de már a szabályozási ügynök-

ségekre konkretizálva – sikertelenül fejlesztette tovább a Bizottság 
2005-ben, amikor az intézményközi megállapodás tervezetében úgy 

fogalmaz, hogy az „európai szabályozási ügynökséget úgy kell megha-

tározni, mint autonóm jogalanyt, amelyet a jogalkotó azért hozott létre, 

hogy részt vegyen egy ágazat európai szintű, szabályozásában és egy 
közösségi politika megvalósításában.‖

7 
Nem világos azonban, hogy a 

Bizottság a fogalmi alapok megalkotásából miért rekesztette ki a végre-

hajtási ügynökségeket. Ennek oka – vélhetően –, hogy a végrehajtási 
ügynökségekre vonatkozóan a Tanács elfogadott egy keretrendeletet, 

amely egyfajta általános részként meghatározta a végrehajtási ügynök-

ségekre vonatkozó alapvető, közös szabályokat.
8
 

                                                             
6 Communication from the Commission, The operating framework for the Eu-

ropean Regulatory Agencies, COM (2002) 718. 3. o. 
7 Draft Interinstitutional Agreement on the operating framework for the Euro-
pean regulatory agencies, COM (2005) 59. 6. o. 
8 A Tanács 58/2003/EK rendelete a közösségi programok igazgatásában bizo-

nyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály 

megállapításáról (továbbiakban 58/2003/EK rendelet). 
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Az ügynökségek fogalmához csak a másodlagos jog ad némi nor-

matív támpontot, ugyanis a költségvetési rendelet
9
 171. cikke alapján az 

ügynökségek meghatározott horizontális feladatok teljesítésére, egy 
vagy több intézmény által létrehozott igazgatási szervezetek. Láthatóan 

ez a meghatározás merőben formális, hiszen a költségvetési hozzájáru-

lásokra helyezi a hangsúlyt, ezért a munkafogalom megalkotásához a 

szakirodalmi elemzéseket kell segítségül hívnunk. 
Chiti szerint ügynökség bármely közösségi hivatal, (a) amely jogi 

személyiséggel rendelkezik és a szupranacionális európai jogalkotók 

jogi feladatokat bíztak rá, (b) amely kisegíti a központi közösségi admi-
nisztrációt, azaz az Európai Bizottságot, (c) amelyet több, olyan testületi 

szerv alkot, amelyeknek különböző nemzeti és uniós hatóságok képvise-

lői a tagjai, és (d) amely szerepe funkcionális értelemben, hogy techni-
kai és adminisztratív feladatokat lásson el és egyúttal biztosítsa az 

együttműködést a különböző nemzeti hatóságok, valamint a nemzeti 

hatóságok és a szupranacionális szervek között.
10

 

Chiti-vel szemben Griller és Orator egyszerűbben fogalmaz, sze-
rintük az ügynökségek azok a relatíve független, tartósan működő jogi 

személyiségű szervezetek, amelyeket a másodlagos jogon keresztül 

hoztak létre és bíztak meg meghatározott feladat ellátásával.
11

 Ehhez a 
fogalomhoz hasonló Várnay és Papp meghatározása, akik szerint az 

ügynökségek a „Tanács, illetve a Tanács és az Európai Parlament együt-

tes aktusával életre hívott szervek, amelyek jogi személyiséggel rendel-

keznek, de döntéshozó, jogalkotó hatáskörük nincs. Szerepük informá-
ciógyűjtés, döntés-előkészítés, koordináló, irányító feladatok végrehaj-

tás.‖
12

 

A szakirodalmi meghatározásokból is kitűnik, hogy a munkafoga-
lom meghatározásánál alapvetően három dologra kell figyelemmel len-

ni: a normativitásra, a szervezetre és a tevékenységre. Ezek alapján a 

                                                             
9 A Tanács 1605/2002/EK, EURATOM rendelete az Európai Közösségek álta-

lános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről.  
10 CHITI, EDOARDO: Administrative proceedings involving European Agencies, 
in Law and Contemporary Problems, Vol. 68. Issue 1. (2004) 2019-2020. o. 
11 GRILLER - ORATOR (2010): i. m. 7. o. 
12 VÁRNAY ERNŐ - PAPP MÓNIKA: Az Európai Unió joga, 2010, Complex Ki-

adó, Budapest, 170. o. 
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tanulmányban ügynökség alatt értjük, azokat az Európai Uniós jogi 

aktus által létrehozott, jogi személyiséggel és relatíve független szerve-

zettel rendelkező közigazgatási szerveket, amelyek egy ágazat európai 
szintű, szabályozásában

13
 és/vagy egy közösségi politika megvalósításá-

ban vesznek részt. 

I.2. Az ”ügynökségesítés” folyamata 

Az Európai Unió „közigazgatási rendszerének‖ története természetesen 

a Római Szerződéssel kezdődik. Ebből a szempontból kulcsfontosságú a 

Római Szerződés 100. cikkének kiemelése, amely a jogszabályok köze-

lítésére vonatkozott és ekképp rendelkezett: ―A Tanács a Bizottság ja-
vaslata alapján egyhangúan irányelveket fogad el a tagállamok olyan 

törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére, 

amelyek közvetlenül érintik a közös piac megteremtését vagy működé-
sét.‖ A Közösség szerepe ebben a megközelítésben a jogszabályok (jog-

rendszerek) közelítése volt. Így, amíg a Közösségi intézkedések termé-

szetüknél fogva a jogi aktusok megalkotására korlátozódtak, addig a 
közösségi politikák és jogi aktusok implementálása közvetetten, decent-

ralizált módon, a tagállamok által valósult meg.
14

 

Az európai integráció előre haladásával és a közösségi politikák 

bővülésével párhozamosan megkezdődött az uniós közigazgatás szerve-
zetrendszerének felépítése. Az ügynökségek egyre szélesebb körű fel-

használásának számos különböző oka van. Lehetővé teszik bizonyos 

operatív funkciók külső szervekre történő átruházását, amely által hoz-

                                                             
13

 Fontos a meghatározással kapcsolatban kiemelni, hogy a szabályozás 

megkülönböztetendő a szabályalkotástól vagy az általános érvényű, kötelező 

erejű jogi normák elfogadásától. Maga a szabályozás nem feltétlenül rendelke-

ző jellegű normatív jogi aktusok elfogadásával történik. Az ügynökség alkal-

mazhat más ösztönző eszközöket is, amilyenek az együttes szabályozás, az 

önszabályozás, a normatív kötőerőt nélkülöző ajánlások, a tudományos szakte-

kintélyekhez való folyamodás, a hálózatépítés és a jó módszerek konvergenciá-

ja, a szabályok alkalmazásának és végrehajtásának értékelése. Ld: COM (2005) 
59. 4. o. 
14 CHITI, EDOARDO: The emergence of a cummunity administration: The case 

of European Agencies, in Common Market Law Review, Vol. 37. Issue 2. 

(2000), 309. o. 
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zájárulnak ahhoz, hogy a Bizottság az alapvető feladataival foglalkoz-

hasson. Az európai és nemzeti szinten elérhető műszaki és szakértői 

szakismeret összegyűjtésével támogatják a döntéshozatali folyamatot. 
Továbbá növelik az Unió kézzelfogható jelenlétét, mivel elhelyezkedé-

sük nem korlátozódik Brüsszelre és Luxemburgra.
15

  

Az „ügynökségesítés‖ eddigi eredményei két nagy hullámban jöt-

tek létre. Az első hullám 1990 és 1994 között, míg a második hullám 
2001 és 2010 között zajlott le. Az európai ügynökségek előképei azon-

ban már korábban, 1975-ben megalakultak. Ekkor hozták ugyanis létre 

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért-et 
(EUROFOUND) és az Európai Szakképzés-fejlesztési Központot 

(Cedefop) kommunikációs és szociális egyeztetési feladatok ellátására. 

Az 1980-as évek végén a Bizottság és a bizottsági elnök Jacques 
Delors azzal szembesült, hogy az egységes piac programjának megvaló-

sításához sem elég emberi, sem elég anyagi erőforrással nem rendelkez-

nek. A Bizottságnak és annak bürokráciájának növelése azonban politi-

kai okokból teljesen kizárt volt. Éppen ezért Delors a „független‖ euró-
pai ügynökségek létrehozatala felé fordult. Maga a független ügynöksé-

gek gondolata egyébként is népszerű és elfogadott volt az Európai Kö-

zösségek tagállamaiban az 1980-as években.
16

 Az ötlet próbája az Euró-
pai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) létrehozatalára irányuló javas-

lat 1989-es benyújtása volt.
17

 Az EEA előterjesztés sikerét
18

 további 

európai ügynökségek létrehozatala követte.
19

 Az első hullában létreho-

zott ügynökségek a Bizottság és a Tanács politikai kompromisszumai 
következtében születtek. Ebben a folyamatban az Európai Parlament 

                                                             
15

 COM (2008) 135. 2. o. 
16 FAZEKAS JÁNOS: A szabályozó hatóságok jogállásának alapkérdéseiről, 

2005, Jogi Tanulmányok, Budapest, 126-127. o. 
17 Proposal for a Council Regulation (EEC) on the establishment of the Europe-

an Environment Agency and the European Environment Monitoring and 

Information Network, COM (89) 303. 
18 A Tanács 1210/90/EGK rendelete az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 

és az európai környezeti információs és megfigyelő-hálózat létrehozásáról. 
19 Ld. például az Európai Gyógyszerügynökség (EMA); a Belső Piaci Harmo-

nizációs Hivatal (OHIM); az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvé-

delmi Ügynökség (EU-OSHA); vagy a Közösségi Növényfajta-hivatal 

(CPVO). 
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még csupán passzív szemlélő volt. Az ügynökségek igazgató tanácsai a 

tagállamok képviselőiből álltak, így biztosítva a Bizottságtól való füg-

getlenséget és a kormányközi ellenőrzést. A legfontosabb kérdés azon-
ban az volt, hogy milyen feladatokat láthatnak el az ügynökségek, vagy-

is milyen hatásköröket ruházhat a Bizottság át rájuk? A Meroni-doktrína 

miatt – amelyet a továbbiakban részletesen is elemzés alá von a tanul-

mány – az ügynökségeket elsősorban információ-gyűjtésre hatalmazták 
fel, illetve néhányuk nagyon korlátozott szabályozási hatásköröket is 

kapott, de egyik ügynökség sem rendelkezett széles körű döntési és 

vizsgálati hatáskörökkel.
20

 Továbbá jellemzője az első hullám ügynök-
ségeinek, hogy ún. hálózati modell

21
 alapján szerveződtek meg, vagyis 

az ügynökségek elsődleges feladata a tagállami hatóságokból álló háló-

zatok koordinálása volt, ami áltál minimalizálni lehetett a növekvő 
szupranacionális bürokrácia és a meglevő nemzeti közigazgatás közötti 

feszültségeket.
22

 Ezt elősegítette az is, hogy az ügynökségek Brüsszel-

hez képest decentralizáltan, vagyis az egyes tagállamokban szétszórtan 

kerültek elhelyezésre. Az ügynökségek elhelyezkedésének politikai 
súlyát jelezte, hogy a székhelyükről az Európai Tanács döntött.

23
 

Az európai ügynökségek, amelyek először ad hoc kísérletezésként 

jöttek létre, a 2000-es évekre az európai kormányzás elfogadott és köz-
ponti elemeivé váltak. Maga a Bizottság is kiemelte Fehér Könyvében,

24
 

hogy az ügynökségek létrehozatala fejleszti a szabályok elfogadását és 

                                                             
20 KELEMEN, DANIEL: The politics of Eurocracy: Building a new European 

State? in JABKO, NICOLAS - PARSONS, CRAIG: The State of the European Uni-

on, With US or against US? European trends in american perspective, Vol. 7. 

2005, Oxford Univerity Press, Oxford, 181. o. 
21 A hálózati modellről ld. részletesen: WEIΒ, WOLFGANG: Agencies versus 

networks: From divide to convergence in the administrative governance in the 

EU, in Administrative Law Review, Vol. 61. Special Issue (2009). 
22 DEHOUSSE, RENAUD: Regulation by networks in the European Community: 

the role of European agencies, in Journal of European Public Policy, Vol. 4. 

No. 2. (1997), 255. o. 
23 Decision taken by common Agreement between the Representatives of the 
Governments of the Member States, meeting at Head of State and Government 

level, on the location of the seats of certain bodies and departments of the Eu-

ropean Communities and of Europol, 93/C 323/01. 
24

 White Paper: European Governance, COM (2001) 428. 
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végrehajtását az egész Unióban, valamint kiemelte, hogy szükséges a 

szabályozási ügynökségekre vonatkozó közös keretrendszer kidolgozá-

sa, mivel azok eddig esetről esetre jöttek létre és így nagyon heterogén 
képet mutatnak. Ez a közös keretrendszer mind a mai napig hiányzik. A 

Bizottság, a Tanács és a Parlament egyeztetése 2005-ben egy intéz-

ményközi megállapodás tervezetének megfogalmazásáig jutott, ám ma-

gát a tervezetet a Tanács nem fogadta el. Az egyeztetések 2012-ben újra 
megindultak és 2012 végén a Bizottság, a Tanács és a Parlament elfoga-

dott egy közös nyilatkozatot,
25

 valamint egy ütemtervet a szabályozási 

vagy decentralizált ügynökségekre vonatkozóan.
26

 
A második hullámban – 2001-től kezdődően – létrehozott ügynök-

ségek
27

 vonatkozásában ugyanazok a kérdések merültek fel, mint az első 

hullám esetén: mit kellene csinálniuk és kinek kellene őket ellenőrizni? 
Az első kérdés esetén ismét a Meroni-doktrínába ütközünk, amely alap-

ján a Bizottság nem ruházhat át diszkrecionális hatásköröket az ügynök-

ségekre, így a fő funkció továbbra is az információ-gyűjtés és a koordi-

náció volt, azonban a hatáskörök között már megjelent az engedélyezé-
si, valamint a vizsgálati eljárások lefolytatása is.

28
 Ez pedig annak az 

egyenes következménye, hogy a Bizottság jogászai elkezdték tágítani a 

Meroni-doktrína interpretációját, hogy szélesebb diszkréciót igénylő 
feladatokat is át lehessen ruházni az ügynökségekre. Az első hullámban 

létrehozott ügynökségekhez képest az Európai Parlament szerepe komo-

lyan megerősödött, mind az ügynökségek létre hozatalában, mind ellen-

őrzésében, ezzel erősítve az elszámoltathatóságukat és a demokratikus 
kontrolljukat. 

                                                             
25

 Ld. http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_a 

pproach_2012_hu.pdf (2013.02.25.).  
26 Ld. http://europa.eu/agencies/documents/2012-12-18_roadmap_on_the_ 

follow_up_to_the_common_appr oach_on_eu_decentralised_agencies_en.pdf 

(2013.02.25.). 
27 Ld. például az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA); az Európai 

Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA); az Európai Hálózat- és Információbiz-

tonsági Ügynökség (ENISA); az Európai Vasúti Ügynökség (ERA), vagy az 
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER). 
28 SAURER, JOHANNES: The accountability of suprenational administration: The 

case of European Union Agencies, in American University International Law 

Review, Vol. 24. Issue 3 (2009), 443. o.  
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I.3. Az ügynökségek osztályozása 

Az ügynökségek osztályozását azzal a céllal végezzük el – teljes tudatá-

ban annak, hogy ez szükséges általánosításokkal jár –, hogy az átlátha-
tóságukhoz és ellenőrizhetőségükhöz hozzájáruljunk, ez által pedig biz-

tosíthassuk az ügynökségek elszámoltathatóságát az általuk gyakorolt 

„közhatalmi‖ jellegű tevékenységükért. A legfontosabb csoportosítás a 

hatáskör-átruházás eredetén alapul, amely alapján megkülönböztethe-
tünk vertikális és horizontális hatáskör-átruházást.

29
 

A vertikális hatáskör-átruházás az Európai Unió szintjén, a Bizott-

ság és egy ügynökség között valósul meg. Ebben az esetben a Bizottság, 
miután egy jogalkotási aktus valamilyen politika megvalósítását ruházta 

rá, ezt a feladatot szubdelegálja egy európai ügynökséghez – a Tanács 

58/2003/EK rendeletének keretei között –, közigazgatási jogi terminoló-
giával élve dekoncentrálja a feladatokat, azzal, hogy az irányító szerepet 

fenntartja magának. Ezeket az ügynökségeket végrehajtási ügynöksé-

geknek nevezik az uniós zsargonban, amelyeket a Bizottság egy előzetes 

költség-haszon elemzést követően – meghatározott időre – határozattal 
hoz létre, abból a célból, hogy egy vagy több közösségi program

30
 igaz-

gatására vonatkozó bizonyos feladatokat ellássanak.
31

 A Bizottság meg-

bízhat egy végrehajtási ügynökséget bármilyen feladattal, amely a kö-
zösségi program végrehajtásához szükséges, kivéve azon feladatokat, 

amelyeknél a politikai döntések gyakorlati megvalósítása diszkrecioná-

                                                             
29 Ld. többek között HOFMANN: i. m. 313. o.; CHAMON, MERIJN: Eu agencies 

between Meroni and Romano or the devil and the deep blue see, in Common 

Market Law Review, Vol. 48. Issue 4. (2011), 1056. o. 
30 Az 58/2003/EK rendelet meghatározása alapján a közösségi program bármi-

lyen olyan tevékenység, tevékenységek sorozata vagy egyéb kezdeményezés, 

amelyet a Bizottságnak a vonatkozó alap-jogiaktus vagy költségvetési felha-

talmazás szerint, meghatározott kedvezményezettek egy vagy több kategóriájá-

nak a javára, kötelezettségvállalások foganatosítása révén kell végrehajtani. 
31 Ilyen a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Ügynöksége (TEN-T 

EA); az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA); az Egész-
ség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség (EAHC); a Kutatási Végrehajtó 

Ügynökség (REA); az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügy-

nökség (EACEA); illetve a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügy-

nökség (EACI). 
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lis hatásköröket igényel. Az ügynökségek e típusai ugyanazon helyszí-

nen kell, hogy működjenek, ahol a Bizottság és annak szervezeti egysé-

gei találhatók, az Európai Közösségek és az Europol intézményeinek, 
valamint egyes szerveinek és szervezeti egységeinek székhelyéről szóló 

jegyzőkönyvnek megfelelően. 

A vertikális hatáskör-átruházástól meg kell különböztetni a hori-

zontális hatáskör-átruházást, amely közvetlenül európai uniós (rendes 
vagy különleges) jogalkotáson keresztül valósul meg, amikor az uniós 

jogalkotó létrehoz, vagy felhatalmaz egy ügynökséget uniós feladatok 

ellátásával. A horizontális hatáskör-átruházás folytán létrejött ügynök-
ségeket nevezi az uniós zsargon „szabályozási‖ ügynökségeknek. A 

végrehajtási ügynökségekkel szemben az ún. szabályozási ügynöksége-

ket tehát egy jogalkotási aktus, vagy maga a szerződés hozza létre
32

 és 
biztosít számukra átruházott hatásköröket. Ez a terminológia – ahogy 

arra több szerző is felhívja a figyelmet
33

 – azonban némileg pontatlan, 

hiszen a „szabályozási‖ ügynökségek nem rendelkeznek szükségképpen 

szabályalkotási hatáskörrel, ahogy ez egyébként jellemző a nemzeti 
szabályozó hatóságokra, vagy az USA független ügynökségeire. A 

„szabályozási‖ ügynökségek az Európai Unió különböző tagállamaiban 

helyezkednek el, ezért nevezik őket decentralizált ügynökségeknek is, 
amely nem a belső jogi terminológia alapján értelmezendő, hanem arra 

utal, hogy a szervek székhelye nem a központban – Brüsszelben – van, 

hanem Európa-szerte. 

A továbbiakban az ügynökségre átruházható feladat- és hatáskörök-
re vonatkozó bírósági esetjogot vonjuk elemzés és értelmezés alá. 

                                                             
32 

Az Európai Unióról szóló szerződés hozta létre az Európai Védelmi Ügynök-

séget és bízta meg speciális feladatok ellátására, ugyanis az EUSz. 42. cikk (3) 

bekezdése szerint „A tagállamok vállalják, hogy fokozatosan fejlesztik katonai 

képességeiket. A védelmiképesség-fejlesztési, kutatási, beszerzési és fegyverze-

ti kérdésekkel foglalkozó ügynökség (a továbbiakban: Európai Védelmi Ügy-

nökség) megállapítja a műveleti igényeket, támogatja az ezen igények kielégí-

tését szolgáló intézkedéseket, hozzájárul a védelmi szektor ipari és technológiai 

alapjainak erősítéséhez szükséges intézkedések meghatározásához és – adott 
esetben – végrehajtásához, részt vesz egy európai fegyverzet- és képességpoli-

tika meghatározásában, valamint segíti a Tanácsot a katonai képességek javítá-

sának értékelésében.‖ 
33

 HOFMANN: i. m. 314. o. 
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II. AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉGEK ÉS A MERONI-DOKTRÍNA 

Az európai ügynökségek körüli jogi problémákat a szakirodalom képvi-

selői többnyire az egyes hatáskörök átruházásának jogi korlátaival írják 
le. Gál szerint „ahhoz ugyanis, hogy a Bizottság meg tudjon felelni az 

alapító szerződésekben rögzített feladatainak és az uniós állampolgárok 

elvárásainak, alapvetően az intézményi feladataira kell összpontosítania. 

A Bizottságnak ezért képesnek kell lennie arra, hogy a közösségi prog-
ramok igazgatására vonatkozó feladatok egy részét harmadik szemé-

lyekre átruházza.‖
34

 Döntő jelentősége annak van, hogy az igazgatási 

feladatok kihelyezésének az alapító szerződésekben és az Európai Unió 
Bíróságának joggyakorlatában előírtak szerint, az uniós intézményrend-

szer által megállapított határokon belül kell maradnia. A kérdés akként 

vethető fel az ügynökségekkel kapcsolatban, hogy az alapító szerződé-
seket értelmezve az Európai Bíróság milyen korlátokat állított fel a ha-

táskör-átruházás tekintetében? További kérdés, hogy ezek a korlátok 

mereven élnek-e a bíróság gyakorlatában, vagy kitapinthatóak az olva-

dás jelei? 
A hatáskör-átruházás koncepciójára nem hivatkozott a három alapí-

tó szerződés közül egyik sem. Az Európai Gazdasági Közösség létreho-

zásáról szóló szerződés 4. cikke is csupán annyit mond ki, hogy az 
egyes intézmények az e szerződésben rájuk ruházott hatáskörük keretén 

belül járnak el. A szerződések hallgatása azonban nem értelmezhető – 

ebben az esetben – a hatáskör-átruházás tilalmaként, mivel a hatáskörök 

hatékony gyakorlása érdekében az intézményeknek teret kellett engedni 
ahhoz, hogy a saját szervezetüket kiépíthessék. Mivel határozott útmuta-

tások nem álltak a szerződés szövegében rendelkezésre a hatáskörök 

átruházásának kereteire, ezért annak megengedhetőségére vonatkozó 
szabályokat a Bíróságnak kellett kimondania. 

Ennek a feladatnak a Bíróság már az egyik korai ügyében, a 

Meroni ügyben,
35

 eleget is tett. Az Európai Bíróság számos későbbi 
ítéletében kommentálta ezt a kérdés, de általában vonakodott kifejezet-

                                                             
34 GÁL GÁBOR: Az Európai Unió ügynökségei, in KENDE TAMÁS - SZŰCS TA-

MÁS - JENEY PETRA (Szerk.): Európai közjog és politika, 2007, Complex Ki-

adó, Budapest, 346. o. 
35

 European Court of Justice (1958): „Meroni v. High Authority” (Case 9/56). 
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ten is utalni a Meroni ítéletre,
36

 amelyre azonban több ügy is épül és 

amely a mai napig – éppen ezért – jelentős hatást gyakorol az ügynök-

ségek szabályozására. A Meroni ügyben hozott döntése során meghatá-
rozott feltételek – amelyeket a későbbi ítéleteivel kiegészített – alkotják 

az ún. Meroni-doktrínát. A továbbiakban ezeket a feltételeket vonjuk 

alapos vizsgálat alá. 

II.1. A Meroni ügy 

Az 1950-es években az Európai Szén- és Acélközösség (továbbiakban: 

ESZAK) vastartalmú hulladék piacán fontos szerepet játszottak a vastar-

talmú hulladékok importját kiegyenlítő vállalkozások. Huszonkét jelen-
tős európai vasipari vállalkozás hozta ezeket létre, mint önkéntes tevé-

kenységet ellátó vállalatok és az ESZAK Főhatósága engedélyezte a 

tevékenységüket az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerző-
dés 53. cikke alapján. Ezeknek a vállalkozásoknak a legfontosabb fel-

adata az volt, hogy alacsonyan tartsák a vastartalmú hulladékok árát. Az 

ehhez szükséges feladatok ellátására a Főhatóság hatásköreinek egy 
részét átruházta az ún. brüsszeli ügynökségekre, amelyek magánjogi 

jogalanyok voltak és a belga jog alapján hozták őket létre. Feladatuk 

ellátása során a brüsszeli ügynökségek a felperest (a Meroni vállalatot) 

meghatározott pénzösszeg megfizetésére kötelezték a Vastartalmú Hul-
ladékok Importjának Kiegyenlítési Alapja javára. A felperes pedig vitat-

ta ezt a döntést és keresettel fordult a Bírósághoz. 

A Bíróság kimondta, hogy az átruházó csak akkor delegálhat hatás-
köröket adminisztratív ügynökségekhez: 

 ha, azzal a hatáskörrel maga a delegáló szerv is rendelkezik (ál-

talános alapelv); 

 csak pontosan meghatározott végrehajtási feladatok ruházhatóak 

át, amelyek nem igényelnek diszkrecionális hatásköröket és, ame-

lyeket az átruházónak továbbra is felügyelete alatt kell tartania; 

 a hatáskör-átruházás nem lehet feltételezett, annak mindig kife-

jezett döntésben kell megvalósulnia; 

                                                             
36 KOENIG, CHRISTIAN - LOETZ, SASCHA - FECHTNER, SONJA: Do We Really 

Need a European Agency for Market Regulation? in Intereconomics, Vol. 43. 

No. 4. (2008), 230. o. 



Az európai ügynökségek és a Meroni-doktrína 

286 

 

 valamint az átruházás nem zavarhatja meg az intézményi egyen-

súlyt az európai intézmények között. 

Az első feltétel megfelel „nemo iuris transfere potest quam ipse 

habet‖ régi jogi alapelvnek, miszerint nem lehet több jogot (ez esetben 
hatáskört) átruházni, mint amennyivel rendelkezik maga az átruházó. A 

hatáskört átruházó szerv nem ruházhatja át azokat a hatásköröket, ame-

lyek őt magát is hatáskör-átruházás alapján illetik meg. Következéskép-

pen az átruházott hatáskörök gyakorlására is ugyanazok a feltételek 
vonatkoznak, mintha e hatásköröket közvetlenül az átruházó hatóság 

gyakorolná, különös tekintettel az indokolási és közzétételi
37

 kötelezett-

ségre. 
A második feltétel jelzi azt a tilalmat, amely alapján az európai „al-

kotmányos‖ jogban kizárt széleskörű diszkrecionális hatáskör
38

 átruhá-

zása az európai intézményekről az európai ügynökségekre. A Bíróság 
kifejti, hogy a hatáskör-átruházásnak alapvetően két típusa különíthető 

el. Az első típus esetén pontosan meghatározott végrehajtási hatáskört 

ruháznak át, amely gyakorlását maga az átruházó – az által meghatáro-

zott objektív kritériumrendszer alapján – felül tud vizsgálni, így a dönté-
sekkel kapcsolatos végső felelősség az átruházó szervnél marad. A má-

sik típus esetén, a döntés kialakításának vonatkozásában széles körű 

mérlegelési mozgásteret ruház át a delegáló szerv a hatáskör-átruházás 
címzettjére, akinek ez által lehetősége nyílik az aktuális politikai dönté-

sek megvalósítására. A Bíróság szerint ez az átruházás azzal a követ-

kezménnyel járna, hogy az átruházó döntései helyébe a megbízott szerv 

döntései lépnének – mivel a mérlegelési jogkörben hozott döntések ese-

                                                             
37

 ESZAK Szerződés 15. cikke alapján ugyanis a határozatokat, ajánlásokat és 

véleményeket a Főhatóság mindenkor indokolni volt köteles, továbbá gondos-

kodnia kellett azok közzétételéről. Ráadásul amennyiben a határozat vagy az 

ajánlás egyedi ügyekre vonatkozott, akkor nem csak a közzétételről, de a kéz-

besítésről is gondoskodni kellett. 
38 Meg kell azonban jegyezni, hogy maga a diszkrecionális jogkör fogalma még 

egy adott jogrendszeren belül is számos jelentéstartalommal rendelkezhet, 

amelynek következtében általános definiálása problémákat okoz. A diszkrecio-
nális jogkör terminológiájáról és elsődleges ismérveiről ld. bővebben: 

FRITZSCHE, ALEXANDER: Discretion, scope of judicial review and institutional 

balance is european law, in Common Market Law Review, Vol. 47. No. 2. 361-

403. o. 
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tén a felülmérlegelésre alapvetően nem kerülhet sor –, ezáltal pedig 

tényleges felelősség átruházás is megvalósulna. A Bíróság elismerte, 

hogy a hatáskör-átruházás első típusa megengedhető az ESZAK Szerző-
dés rendszerében, a második típusa – amely a Meroni ügyben is megva-

lósult – azonban nem. 

E két feltétel, kiegészítve a harmadikkal, amely alapján a hatáskör-

átruházás nem lehet feltételezett, annak mindig kifejezett döntésben kell 
megvalósulnia, garanciát jelent az intézményi (hatalmi) egyensúly 

fennmaradására nézve.
39

 A Bíróság szerint ugyanis a hatalmak egyensú-

lya (balance of powers) az Európai Szén- és Acélközösség intézményi 
struktúrájának alapvető ismérve, a Szerződés által biztosított alapvető 

garancia, különösen azokra a vállalkozásokra és vállalkozások társulása-

ira nézve, amelyeket a szerződés érint. A diszkrecionális hatásköröknek 
olyan szervekre történő átruházása, amelyeket nem a Szerződés hozott 

létre, pont ezt a garanciát teszi hatástalanná. 

A Meroni ügyben felállított szigorú feltételrendszer ötven éve tartja 

magát, mint a hatáskör-átruházás „alkotmányos‖ keretrendszere, és a 
továbbiakban is alkalmazni fogja a Bíróság.

40
 A szakirodalom számos 

képviselője azonban folyamatosan megkérdőjelezi a Meroni ügyben 

meghatározottak alkalmazhatóságát a mai európai ügynökségekre néz-
ve. Három irányban is vitatják az alkalmazhatóságot. Egyrészt azt állít-

ják, hogy a feltételrendszer nem alkalmazható az Európai Gazdasági 

Közösséget létrehozó szerződésre – ezáltal pedig az Európai Unió mai 

viszonyaira –, mivel az ESZAK szerződés egy speciálisabb területet, 
nevezetesen a szén- és acél piacot vonta a szabályozási körébe.

41
 Ebben 

a relációban pedig nem alkalmazható az a minore ad maius értelmezés-

mód. A másik ellenérv az alkalmazhatóság ellen, hogy a Meroni ügyben 
felállított feltételrendszer a magánjogi szervekre történő hatáskör-

                                                             
39 KULL, DIANA: Legal implications of the establishment of the European 

Securities and Markets Authority, 2011, forrás: http://papers.ssrn.com/ 

sol3/papers.cfm?abstract_id=1948071 (2012.11.13), 20. o. 
40 CRAIG, PAUL: EU Administrative Law, 2012, Oxford University Press, Ox-
ford, 155. o. 
41 SCHNEIDER, JENS-PETER: A common framework for decentralized EU 

agencies and the Meroni doctrine, in Administrative Law Review Vol. 61. 

Special Edition (2009) 36. o. 

http://en.wikipedia.org/wiki/A_minore_ad_maius
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átruházásra vonatkozik, nem pedig a közjogi szervekre, mint az európai 

ügynökségek. A magánjogi szervek esetén pedig a hatáskör-

átruházásnak valóban szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük, mint a 
közjogi szervek estében.

42
 A harmadik ellenérv szerint pedig a bírósági 

felülvizsgálat széleskörű megteremtése okafogyottá teszi a Meroni ügy-

ben lefektetett szigorú követelmények fenntartását.
43

 

A szakirodalmi kételkedések ellenére a Bíróság későbbi esetjoga 
hivatkozik a Meroni ügyre az általános közösségi (uniós) jog vonatko-

zásában is, így pedig azt a megállapítást tehetjük, hogy a bírósági jogal-

kalmazást nem feszélyezik alkalmazhatósági kérdések. A továbbiakban 
a Meroni ügyre épülő, azt követő bírósági esetjogot vonjuk vizsgálat alá. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy noha az alkalmazhatóság problémája 

nem merül fel, de a Bíróság a jogértelmezése során a Meroni ügyben 
lefektetett szigorú szabályrendszert komoly felülvizsgálatnak vetette alá, 

az egykori követelményeket pedig az Unió fejlődéséhez adaptálta. 

II.2. A Meroni ügyet követő bírósági esetjog 

A Meroni ügyet követő esetjogot vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 
Bíróság továbbra is érvényesnek találja az ügy megállapításait, amikor a 

hatáskör-átruházás egyes formáit kell elbírálnia. Az a tény pedig, hogy a 

Bíróság mind a mai napig idézi és hivatkozási alapnak tekinti az 1958-
as ítéletét, a doktrína alapú megközelítés jele.

44
 A Bíróság azonban ezt a 

doktrínát folyamatosan alakította az adott kor elvárásaihoz és rugalmas-

sá tette a lefektetett sarokpontok értelmezését. A Bíróság gyakorlatát két 

jól elkülöníthető szakaszra lehet osztani. Az első szakaszban megtörtént 
a hatáskör-átruházás szigorú keretének kialakítása, megerősítése, majd a 

második szakaszban – a 2000-es évek elejétől – megkezdődött a feltétel-

                                                             
42 CHAMON, MERIJN: EU agencies: Does the Meroni doctrine make sense? in 

Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol. 17. No. 3. (2010) 

297. o. 
43 VOS, ELLEN: Reforming the European Commission: What role to play for EU 

agencies? in Common Market Law Review, Vol. 37. No. 5. (2000) 1123-1124. 
o. 
44 Újabb tanulmányában Szegedi is erre a megállapításra jutott. Ld.: SZEGEDI 

LÁSZLÓ: A pénzügyi piacok közvetlen európai felügyeletének kihívásai, in 

Pénzügyi Szemle, 2012/3. szám, 371. o. 
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rendszer finom átértelmezése és adaptálása a második hullámban létre-

hozott ügynökségek hatásköreire nézve. 

Az 1967-es van der Vecht ügyben
45

 – amelyre úgy tekintenek, mint 
a teljes Meroni-doktrína általános megerősítése

46
 – a Bíróság megállapí-

totta, hogy az adminisztratív bizottság döntése nem köti a tagállamok 

bíróságait, tekintettel arra, hogy maga a döntés – ebben az esetben – 

csupán ajánlás jellegű. Éppen a határozat ajánlás jellegből fakad, hogy a 
hatáskör-átruházás kérdését nem vizsgálta a Bíróság, de megerősítette, 

hogy más értelmezés nem lenne összhangban az EGK Szerződés szabá-

lyaival. Az 1/76. számú véleményében
47

 a Bíróság megengedhetőnek 
tartotta a hatáskörök-átruházását egy nemzetközi szervezetre, amely a 

Közösség tagjaiból és harmadik államok képviselőiből állt, mivel az 

előterjesztett nemzetközi szerződés pontosan meghatározott végrehajtási 
hatásköröket tartalmazott. Így a Bíróság elkerülhette, hogy közvetlenül 

is hivatkozzon a Meroni ügyre a nem-közösségi szervekre történő ha-

táskör-átruházás vonatkozásában, de közvetett módon megerősítette, 

hogy ebben a vonatkozásban is ugyanazokat a korlátozásokat tartja 
szükségesnek, mint a Meroni ügy esetében.

48
 

A Romano ügyben
49

 a Bíróság nem hagyott kétséget a felől, hogy 

az intézményi egyensúly megköveteli, hogy jogalkotó hatalmat csak 
olyan intézmény gyakorolhat, amelyet erre az alapító szerződések felha-

talmaztak. A Bíróság tehát kimondta, hogy a normatív jellegű aktusok 

kibocsátásának hatáskörét nem lehet átruházni. Kimondta továbbá – a 

van der Vecht ügy említése nélkül – azt is, hogy az adminisztratív jelle-
gű bizottságok döntései nem kötik a nemzeti bíróságokat. A Romano 

ügy egy érdekes eset, ami a hatáskör-átruházás problémájára vonatko-

zik, de a szakirodalomban lényegesen kevesebben említik meg, vagy 

                                                             
45 C-19/67 Soziale Verzekeringsbank kontra Van Der Vecht (1967). 
46 SCHNEIDER: i. m. 36. o. 
47 Opinion 1/76 „Draft Agreement establishing a European laying-up fund for 

inland waterway vessels‖ (1977). 
48 GRILLER, STEFAN - ORATOR, ANDREAS: Meroni revisited - Empowering 

european agencies between efficency and legitimacy, in NEWGOV 04/D40, 
2007, http://www.eu-newgov.org/database/DELIV/D04D40_WP_M eroni_R 

evisited.pdf (2013.04.01.) 7. o. 
49 C-98/80 Giuseppe Romano v. Institut national d’assurance maladie-

invalidité.” (1981). 
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elemzik, mint a Meroni ügyet. Pedig Chamon szerint sokkal nagyobb 

ennek az esetnek a relevanciája, mint a Meroni ügynek, mégpedig azért, 

mert az eset körülményei sokkal közelebb állnak a mostani ügynöksé-
gek helyzetéhez. A Romano ügynek a tárgya ugyanis egy másodlagos 

jog által létrehozott hivatalnak történő hatáskör-átruházás volt, szemben 

a Meroni üggyel, ahol magánjogi szervezetről volt szó.
50

 

További esetek
51

 találhatók a Meroni-doktrínával kapcsolatban a 
comitológiai eljárások területén. Ezek az esetek általában nem a Bizott-

ság és az adminisztratív szervek közötti hatáskör-átruházásra vonatkoz-

nak, hanem a jogalkotási hatáskör Bizottságra történő átruházásával. 
Alapelv ebben a vonatkozásban, hogy akkor megengedett az ilyen ha-

táskör-átruházás, ha az alapvető szabályokat maga a Szerződésben fel-

hatalmazott jogalkotó alkotja meg és csupán a részletszabályok megal-
kotása ruházható a Bizottságra. Végezetül számos ítélet,

52
 illetve végzés 

hivatkozik a Meroni ügyre, de az értelmezéshez nem tesz hozzá többlet-

elemet. 

A Meroni ügyet követő bírósági esetjog második szakaszában, 
amely már a második hullámban létrehozott ügynökségekhez is kapcso-

lódik, a 2000-es évek közepén a Bíróság megerősítette a feltételrendszer 

alkalmazhatóságát. Ennek alátámasztására két 2005-ös ítéletet kell még 
megemlíteni. 

A Salvatore Tralli ügyben
53

 a Bíróság elismerte – a hatáskör-

átruházás rendszerének a közösségi joggal való összhangjával kapcso-

latban –, hogy az intézményeknek jogában áll hatáskörükből eredő és a 
Szerződés által meghatározott egyes jogaikat – a Szerződés előírásainak 

tiszteletben tartásával – másra átruházni. Ennek keretében a Bíróság 

                                                             
50 CHAMON (2011): i. m. 1061. o. 
51 C-25/70 Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel v Köster 

(1970); C-30/70 Scheer v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und 

Futtermittel (1970). 
52 Ld. például: C-108/63 Officine Ellettromeccaniche Merlini kontra Főhatóság 

(1965); C-92/78 Simmenthal kontra Bizottság (1979); C-154/78 Valsabbia 

kontra Bizottság (1980); C-81/85 Usinor kontra Bizottság (1986); T-239/94 
EISA kontra Bizottság (1997);T-369/94 DIR International Film és társai kontra 

Bizottság (1998); T-106/96 Wirtschaftsvereinigung Stahl kontra Bizottság 

(1999); T-89/96 British Steel kontra Bizottság (1999). 
53

 Case 301/02 „Carmine Salvatore Tralli v. Európai Központi Bank” (2005). 
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kimondta – tartva magát a Meroni-doktrínához –, hogy először is a ha-

táskört átruházó hatóság nem ruházhatja át azokat a hatásköröket, ame-

lyek őt magát is hatáskör-átruházás alapján illetik meg. Továbbá, az 
átruházott hatáskörök gyakorlására is ugyanazok a feltételek vonatkoz-

nak, mintha e hatásköröket közvetlenül az átruházó hatóság gyakorolná, 

különös tekintettel az indokolási és közzétételi kötelezettségre. Végül az 

átruházó hatóság – még ha hatásköreinek átruházására jogosult is – kö-
teles erről kifejezett határozatot hozni, illetve a hatáskör-átruházás csak 

pontosan meghatározott végrehajtási jogköröket érinthet. A Meroni-

doktrína alkalmazhatóságával kapcsolatban – az esetjogban először – azt 
is kimondta, hogy ugyan a Meroni ügy egyes pénzügyi rendszerek vég-

rehajtása céljából önálló jogi személyiséggel rendelkező magánjogi 

szervezetekre történő hatáskör-átruházásra vonatkozik, azonban egy 
közösségi intézménynek vagy szervnek annál inkább jogában áll, hogy 

saját keretein belül döntéshozatali szervei részére szervezési és hatás-

kör-átruházási intézkedéseket határozzon meg. Vagyis kimondásra ke-

rült, hogy a Meroni-doktrína alkalmazható a közjogi szervek vonatkozá-
sában is. 

Az Alliance for Natural Health és társai ügyben
54

 pedig a Bíróság 

ismételten megerősítette, hogy a közösségi jogalkotónak, amikor át kí-
vánja ruházni valamely adott jogalkotási aktus összetevőinek felülvizs-

gálatára irányuló hatáskörét, biztosítania kell, hogy ez a hatáskör ponto-

san körülhatárolt legyen, és hogy az általa meghatározott objektív felté-

telek betartását illetően e hatáskör gyakorlása szigorú kontrollnak le-
gyen alávetve, mivel ennek hiányában, a feljogosított hatóságok olyan 

mérlegelési jogkörrel rendelkeznének, amely az áruk belső piacának 

működését érintő szabályozás esetén, túlzott mértékben és átláthatatlan 
módon gátolná az érintett áruk szabad mozgását. 

Az „ügynökségesítés‖ folyamatának felgyorsulásával párhuzamo-

san a Meroni-doktrína interpretációja központi elemévé vált a politikai 
dialógusnak is. Legalábbis az Európai Bizottság részéről, amely egyér-

telműen megpróbálta beilleszteni az ügynökségek létrehozására irányuló 
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törekvését a Meroni-doktrína által szolgáltatott keretek közé.
55

 Ezt meg-

erősítette a Bizottság egyik közleményében azzal, hogy kijelentette: „a 

jelenlegi közösségi jogrend egyértelműen és szigorúan korlátozza a 
szabályozási ügynökségek önálló hatásköreit. Nem adható számukra 

általános szabályozási intézkedések elfogadására vonatkozó hatáskör. 

Korlátozott mértékben, egyértelmű és pontosan meghatározott feltéte-

lekkel, illetve valódi mérlegelési jogkör nélkül hozhatnak egyedi dönté-
seket azokon a sajátos területeken, ahol meghatározott szakismeretre 

van szükség. Ezen kívül nem bízható rájuk olyan hatáskör, amely a 

Szerződés által kifejezetten a Bizottságra ruházott kötelezettségeket 
érinthet (például, a közösségi jog őreként jár el).‖

56
 

A legújabb bírósági gyakorlat alapján azonban kitapintható, hogy a 

mérlegelési jogkörben hozható döntések hatáskörének átruházására vo-
natkozó merev tilalom felülvizsgálat alatt áll. 2008-ban a Schräder kont-

ra CPVO ügyben
57

 ugyanis az Elsőfokú Bíróság kimondta, hogy a Bíró-

ság ítélkezési gyakorlatából az következik, hogy amennyiben valamely 

közösségi hatóságnak feladatkörében eljárva összetett – különösen gaz-
dasági jellegű – értékeléseket kell elvégeznie, e tényből következően 

széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik, amelynek gyakorlása felett 

korlátozott bírói felülvizsgálat áll fenn, amely nem teszi lehetővé, hogy 
a közösségi bíróság a tények általa történt értékelésével felváltsa az 

említett hatóság tényértékelését. Így a közösségi bíróságnak hasonló 

esetben a tények létezésének és e tények hatóság általi jogi minősítésé-

nek vizsgálatára kell szorítkoznia, különösen akkor, ha a hatóság intéz-
kedése nem nyilvánvalóan hibás, vagy nem minősül hatáskörrel való 

visszaélésnek, vagy ha e hatóság nem lépte át nyilvánvalóan mérlegelési 

jogköre határait. Hasonlóképpen, amennyiben a közigazgatási hatóság 
határozata összetett szakmai megfontolások eredménye, e megfontolá-

sok főszabály szerint csak korlátozott bírósági felülvizsgálat tárgyát 

képezhetik, ami azt jelenti, hogy a közösségi bíróság a tények említett 
hatóság általi elemzését nem helyettesítheti saját értékelésével. A 
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 T-187/06 Schräder kontra CPVO (2008). 
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Schräder kontra CPVO ügyben az Elsőfokú Bíróság tehát elismerte – 

egy európai ügynökség (Közösségi Növényfajta-hivatal) vonatkozásá-

ban –, hogy az adminisztratív szerveknek igenis lehet mérlegelési jogkö-
re a hatáskörükbe tartozó ügyekben és nem pusztán végrehajtási, hanem 

jogalkalmazási tevékenységet végeznek. Éppen ezért a mérlegelési jog-

körben hozott döntés csupán korlátozott bírósági felülvizsgálat alatt 

állhat. 
A Bizottság kontra Németország ügyben

58
 2010-ben az Európai 

Unió Bíróságának Nagytanácsa pedig elismerte, hogy megengedett a 

hatáskör-átruházás olyan szervekre, amelyek a hagyományos hierarchi-
kus közigazgatási struktúrán kívül helyezkednek el, és a kormánytól 

többé-kevésbé függetlenek. Az ilyen hatóságok létezését és működései-

nek feltételét a tagállamokban törvény, vagy bizonyos tagállamokban 
maga az alkotmány szabályozza, e hatóságoknak törvényesen kell mű-

ködniük, és alá vannak vetve a hatáskörrel rendelkező bíróságok felül-

vizsgálatának. Az ilyen független közigazgatási hatóságok gyakran sza-

bályozási hatáskörrel is rendelkeznek, vagy olyan feladatokat látnak el, 
amelyeknek politikai befolyástól mentesnek kell lenniük, a törvényesség 

talaján maradva azonban, és a hatáskörrel rendelkező bíróságok felül-

vizsgálati jogkörének hatálya alatt. Kimondja továbbá a Bíróság, hogy 
az általános közigazgatástól független jogállás biztosítása önmagában 

nem fosztja meg e hatóságokat demokratikus legitimációjuktól. Az ügy-

gyel kapcsolatban nem világos, hogy alkalmazható lehet-e az Európai 

Unióra magára, mivel az ügy alapvetően a tagállami független hatósá-
gok – Magyarországon az önálló szabályozó szervek – jogállására vo-

natkozik, de mindenképpen alátámasztja a Bíróság hatáskör-átruházást 

pártoló ítélkezési gyakorlatát. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Az ügynökségek pozíciója az EU szerződésekben pontosan ellentétes 

képet mutat rohamos terjedésükkel. A Lisszaboni Szerződés hatálybalé-
pését megelőzően az elsődleges jog még az ügynökségek létezéséről is 

hallgatott. A hatálybalépését követően azonban már az EUMSz. 263. 
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cikke kimondja, hogy az Európai Unió Bírósága megvizsgálja az Unió 

szervei vagy hivatalai által elfogadott, harmadik személyekre joghatás-

sal járó jogi aktusok jogszerűségét. Vagyis a szerződések az Európai 
Unió Bíróságának hatáskörébe utalják az ügynökségek aktusainak jog-

szerűségi vizsgálatát. További módosítások nem történtek az ügynöksé-

gekre vonatkozóan, vagyis – paradox módon – az elsődleges jog, jelen 

állás szerint, nem látja előre az átruházott hatáskörökkel rendelkező 
ügynökségek létrehozását, azt azonban előre látja, hogy ezeknek a szer-

veknek az aktusait esetleg orvosolni kell.
59

 

A paradox helyzet kiküszöbölése véleményem szerint csak az ala-
pító szerződések módosításával valósítható meg. Az EUSz. kiegészülne 

egy új – az ügynökségekre vonatkozó – címmel, amelyben meghatáro-

zásra kerülne az ügynökség fogalma, valamint az intézményekkel kap-
csolatos viszonya. Az EUMSz. szintén egy új címmel egészülne ki, 

amelyben meghatározásra kerülne egy, az ügynökségekre vonatkozó 

speciális jogalap, amely részletesen szabályozná a létrehozásukra és 

működésükre vonatkozó szabályokat. Így rendezné az ügynökségek 
feladat- és hatásköreinek, szervezeti felépítésének és a tevékenységének 

alapvető szabályait, elszámoltathatóságát, valamint létrehozására és 

megszüntetésére vonatkozó eljárást. Az ügynökségekre vonatkozó rész-
letes szabályokat pedig rendes jogalkotási eljárás keretében kellene 

megalkotnia a Tanácsnak és a Parlamentnek. Ez a megoldás nem oldaná 

meg a diszkrecionális hatáskörök átruházásának problémáját, vagyis a 

Meroni-doktrína továbbra is alkalmazható lenne. Éppen ezért, ahogy a 
fent vázolt esetjog fejlődéséből is okszerűen következhetne, az Európai 

Unió Bíróságának felül kellene vizsgálnia a Meroni-doktrínát és kimon-

dani a diszkrecionális hatáskörök átruházásának megengedhetőségét. 
Természetese megállapítva az új korlátokat, mint a bírósági felülvizsgá-

lat biztosításának kötelezettségét, valamint az ügynökségek politikai 

elszámoltathatóságának megteremtését. 
Nem kizárt, hogy a Bíróság hamarosan megadja a választ a 

Meroni-doktrína felülvizsgálatával kapcsolatban, ugyanis jelenleg is 

folyamatban van egy per a Bíróság előtt.
60

 Ebben a perben a felperesek 
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azt kérik, hogy a Bíróság semmisítse meg a short ügyletekről és a hitel-

nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló, 

2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
28. cikkét, mivel az elsősorban a Meroni és másodsorban a Romano 

ügyekben felállított kritériumrendszerbe ütközik. A felperesek érvelése 

szerint: 1.) széles mérlegelési jogkört vonnak maguk után az azzal kap-

csolatos kritériumok, hogy az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (továb-
biakban: ESMA) a 28. cikk szerint milyen esetekben köteles fellépni; 2.) 

az ESMA számos választási lehetőséggel rendelkezik arra vonatkozóan, 

hogy milyen intézkedéseket írjon elő, és hogy milyen kivételeket hatá-
rozzon meg, e választási lehetőségek pedig igen jelentős gazdaságpoliti-

kai hatásokkal rendelkeznek; 3.) az ESMA által figyelembeveendő té-

nyezők rendkívül szubjektív kritériumokat tartalmaznak; 4.) az ESMA 
az intézkedéseit az azok átfogó időtartamára vonatkozó bármiféle korlá-

tozás nélkül jogosult megújítani. 

Az ítéletnek kulcsfontosságú szerepe lesz az európai ügynökségek 

további fejlődésére nézve, ezért a kutatást és a gondolkodást nem lehet 
abbahagyni, a gép forog, de az alkotó nem pihen! 
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