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ELŐSZÓ 

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-, és Jogtudományi Karán 
immár hagyománnyá nőtte ki magát tudományos diákköri tevékenység 
eredményeit összefoglaló kötetek megjelentetése. E hagyomány újabb stáci-
ója a 2013 tavaszán Szegeden megrendezett XXXI. Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia Jogtudományi Szekciójában helyezést elért hallgató-
ink írásait összefoglaló kiadvány bemutatása.  

Ez a hagyomány nemcsak értékteremtő funkcióval bír, hanem komoly 
felelősséggel is jár. Azt az elvárást vetíti előre, hogy legyenek olyan dolgo-
zatok, olyan hallgatók és konzulensek, akik az országos megmérettetésben 
képesek a képzeletbeli dobogóra feljutni. Az OTDK eredménye mind az 
Egyetem, mind pedig a Kar szempontjából fontos mutatószám, hiszen a kari 
tudományos teljesítmény egyik összetevője.  

Fontos megjegyezni, hogy a tudományos diákköri dolgozatok témái-
kat tekintve hihetetlen átalakuláson mentek és mennek keresztül. A minden-
napi élet olyan új kihívások elé állítja a jogalkotót és a jogalkalmazót, mely-
nek köszönhetően a jogtudományban az eddigi klasszikusnak tekinthető 
kutatási témák jelentősen kibővültek új irányokkal. Mindez egyértelműen 
lecsapódik a diákköri dolgozatok területén is. A jogtudományi kutatások új 
irányát mutatta, hogy a XXXI. OTDK Jogtudományi Szekciójában külön 
tagozatként szerepelt a környezetjog, mint ahogyan az is, hogy az internet 
kapcsán felmerülő jogi problémákat mind többen elemezték dolgozataikban. 
Az olvasó a jelen kötetet tanulmányozva is észlelheti, hogy az internet min-
dennapi használatának hozadékaként, a szerzői jogi jellegű kutatások felsza-
porodtak. Új kihívásként jellemezhető az is, hogy a magyar alkotmányos-, és 
közjogi rendszer átalakításával kapcsolatos jogalkotói tevékenység tudomá-
nyos elemzése markánsan megjelent a közjogi jellegű kutatásokban. Ugya-
nígy újdonságnak tekinthető az egymást átfedő jogterületek komplex elem-
zése a HIV fertőzéssel kapcsolatos problémakört illetően. Látható, hogy a 
szóbeli előadások kapcsán ma már az is rendkívül fontos, hogy a hallgatók 
képesek-e megfelelő számítógépes bemutatót készíteni. 

A Kari tudományos diákköri tevékenység ez évi eredményei azt mu-
tatják, hogy képesek vagyunk megfelelni az új kihívásoknak, és a Karunkon 
folyó jogászképzés minősége az ország vezető jogi képzési helyei közé emel 
bennünket. 

Ezért az eredményért köszönet illeti elsősorban azokat a hallgatóinkat, 
akik elindultak a versenyen, mint ahogy azokat az oktatókat is, akik konzu-
lensként figyelemmel kísérték és segítették a versenyzők munkáját. Ugyan-
csak köszönet illeti a Széchenyi István Egyetemet, a Tudományos Diákköri 
Tanácsot és a kari vezetést, hiszen anyagi és emberi erőforrást nem kímélve 
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komoly előkészületi munkákat végeztek a hallgatók felkészítésében, illetve e 
kötet megjelentetésében. Külön figyelmet érdemelnek e körben Smuk Péter, 
Karácsony Gergely és Farkas Ádám. 

Büszkék lehetünk arra, hogy ez alkalommal is létrejöhetett e kötet, 
mert voltak olyan hallgatóink, akik fáradhatatlan munkával, kitartással vál-
lalták, hogy az egyetemi alapképzés szintjén túlmutató tudományos igényes-
séggel adják közre gondolataikat, mint ahogy vállalták azt is, hogy magas 
szintű szakmai zsűri előtt szóban is megmérettessenek. Mindez kétségkívül 
igazolja, hogy mind tudásukban, mind pedig személyes kvalitásukban kitű-
nőek. Ezért lettek ők a legjobbjaink: Optimi Nostri! 

 
 
 

Dr. Németh Imre 
egyetemi docens 

tudományos- és nemzetközi dékán-helyettes 
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BUSA RÉKA 
ÁRVA MŰVEK, AVAGY KAKUKKTOJÁS A SZERZŐI JOGBAN

1 

1. BEVEZETŐ
2 

Jelen tanulmány az árva művekkel, valamint az árva művek felhasználására 
vonatkozó engedélyezési rendszerrel foglalkozik. 

Célja az árva művekre vonatkozó hatályos magyar szabályozás vizs-
gálata, az esetleges hibák, hiányosságok feltárása mellett. A tanulmány vá-
laszt keres továbbá arra a kérdésre, hogy miért nem teljes a szerzői jogi vé-
delem az árva művek fölött, valamint melyek lennének a védelem kiterjesz-
tésének, illetve csökkentésének alternatívái, és ezek milyen következménye-
ket vonnának maguk után. 

A kérdés megválaszolásához a tanulmány röviden áttekinti a jelenlegi 
szabályozási szint történeti előzményeit abból a szempontból, hogy mely 
korban mely jogág alá tartozott a szerzői jog és milyen védelmi eszközök 
álltak rendelkezésre a jogosultságok érvényesítésére. Az árva művekre vo-
natkozó jelenlegi szabályozás bevezetésével egy hosszú ideje tartó történeti 
ciklus ért körbe, amelynek zárókövét képezi a hatályos szabályozás. Ez nem 
jelenti azonban azt, hogy a ciklikus folyamat körbeérésével teljessé vált a 
szerzői jogi védelem a művek felett.  

A tanulmány foglalkozik az árva mű fogalmi kritériumaival, az „is-
mert szerzős” művekkel közös kritériumokból kiindulva egészen a kifejezet-
ten az árva művekre jellemző tulajdonságok kibontásáig.  

Ezt követően a tanulmány megvizsgálja az árva művek és a plágium, 
ill. az átdolgozás intézményének lehetséges kapcsolódási pontjait. 

2. TÖRTÉNETI CIKLUS A SZERZŐI JOGBAN 

A szerzői jog hosszú fejlődésen ment keresztül megjelenésétől napjainkig. A 
szerző és a műve közötti kapcsolat, a védelmi szint és a védelmi eszközök 
koronként eltérő formában nyilvánultak meg. 

A dolgozat témájának szempontjából célszerű röviden áttekinteni a 
szerzői jog történeti fejlődését. Az áttekintés alapját az adja, hogy mely terü-
letre tartozott az egyes korokban a szerzői jogi védelem, illetve milyen esz-
közökkel volt érvényesíthető a szerzői jogosultság. E tekintetben egy napja-
inkban körbeérő ciklust figyelhetünk meg.  

A szerzői jog kezdetben nem – kizárólag – a magánjog alá tartozott.3 
Hosszú, a közjog által uralt, illetve a közjog dominanciájával kísért fejlődés 
során került a magánjog kizárólagos hatósága alá és vált azon belül önálló 
jogággá, a közlemúltban pedig – az árva művek révén - ismét átfedésbe ke-
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rült a közjoggal, szűkebben a közigazgatási joggal. Hozzá kell tennünk 
azonban, hogy ez a közjogi jogviszony a magánjogi jogviszony konstruálása 
céljából jön létre és a magánjogi felhasználási szerződés mintáját követi. 

A szerzői jog kezdetben jogi értelemben még nem létezett, habár az 
alkotói tevékenység megjelent.4 Az ősember barlangrajzának is volt mai 
értelemben vett „szerzője”, alkotója, de ekkoriban a művek létrehozásánál 
nem kifejezetten maga az alkotás, hanem az ahhoz kapcsolódó különböző 
funkciók, célok domináltak.5 Emiatt nem beszélhetünk a mai értelemben vett 
szerzőről sem, aki az alkotás kedvéért alkot. 

Idővel a szerző és a műve közötti kapcsolat elismerést nyert. Az antik 
világban már szankcionálták a szerző „jogának” megsértését, de nem jogi, 
hanem erkölcsi eszközökkel.6 Az idézőjelet az indokolja, hogy az ókorban a 
szerzői jog mai formájában még nem létezett.7 Az ókori Keleten a szerzők 
anonimitása érvényesült, Görögországban az alkotás egyet jelentett a „felle-
lés” folyamatával:8 az alkotó nem önmaga ötlötte ki a történeteket, kezét a 
múzsák vezették. Az antik görög dráma- és eposzírásban a hangsúly magán a 
cselekményen volt, amelyet az esetek többségében a mitológiából merítettek. 
Ez szintén alátámasztja a szerző személyének másodlagosságát, és a hitet a 
múzsák közbenjárásában az alkotói folyamat terén. Ebből logikusan követ-
kezik az ókori görögök azon felfogása, mely szerint a létrejött mű (mai szó-
val) közkincs, hiszen a mitológiának nincs szerzője, a szóban forgó alkotó 
pedig nem tett mást, mint a múzsák által sugalltakat papírra vetette. A szerző 
perszonifikációja Homérosztól és Hésziodosztól figyelhető meg.9  

Az ókori Rómában a szerző már rendelkezett bizonyos „jogokkal”, a 
mai személyhez fűződő jogok elődeivel. Ez magában foglalta a nyilvános-
ságra hozatal jogát (ezt követően a mű közkincsnek számított), a szerző ne-
vével kapcsolatos jogokat, valamint a mű integritásához fűződő jogot. A 
szerző nevével kapcsolatos jogok pozitív és negatív joggá ágaztak szét; 
előbbi a névfeltüntetés jogát, utóbbi azt a jogot jelentette, hogy a szerző ne-
vét ne tüntethessék fel nem hozzá tartozó művön. Ez utóbbi mai gondolko-
dással furcsának tűnhet, ám nem szabad megfeledkeznünk a szerző és műve 
közötti kapcsolat elismerésének kezdetleges szintjéről, valamint arról a szo-
kásról sem, hogy amikor a szerzők művüket ajándékba adták vagy küldték 
valakinek, gyakran nem tartották szükségesnek nevük feltüntetését.10 A fenti 
három „jog” azonban az ókori Rómában inkább társadalmi elvként funkcio-
nált, mint a mai értelemben vett jogként.11 A római jog persona kategóriája 
ugyanis a fizikai értelemben vett emberre vonatkozott, és a személy minőség 
a státusokkal összefüggésben merült fel.12 Így szükségszerűen nem beszélhe-
tünk olyan kimunkált szerzői jogról, amely a szerzőt, mint személyt védte 
volna. (Az általános személyiségi jog Gierkénél merül fel először; a szerző 
későbbi személyhez fűződő jogai is ebből származtathatók.)  
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Az ókori Rómában jogsértő magatartás leggyakoribb formája, a plági-
um erkölcsi kategória volt. A plagiatum13 szó eredetileg emberrablást jelen-
tett rabszolgává tétel céljából14; emellett azonban „gyermekrablás” értelem-
ben is használták.15 Ebből fejlődött ki a szerzői jogban használatos plágium 
kifejezés. A szó eredete jól mutatja, hogy az ókori Rómában megjelent a 
szerző és a műve közötti kapcsolat, mely eszerint leginkább a szülő és a 
gyermeke közötti kapcsolathoz hasonlatos. Az anyaság teremtés; ugyanúgy, 
ahogy az alkotói folyamat. Előbbinek eredménye a gyermek, utóbbinak a 
szerzői mű, a „quasi gyermek”. 

Az ókori Rómában azonban nem beszélhetünk még szerzői jogról, 
mert a vagyoni oldal jogosultságai többnyire hiányoztak. A szerzői mű pedig 
nem ritkán accessio-nak számított az őt hordozó fődolog mellett16, így annak 
tulajdonjoga a hordozó tulajdonosát illethette az accessio cedat principali17 
elve alapján. 

A középkorban a szerzői jog a közjog területére tartozott. A védelem 
korporális volt: a művet illette, a védelmet megvalósító jogokat nem a szer-
ző, hanem a mű felhasználására privilégiummal rendelkező kiadó vagy 
nyomda gyakorolta.18 A privilégiumokat – szerzői jogi jogszabály híján – 
privilégiumlevelekben rögzítették a nyomdák, kiadók számára.19 Ennek pél-
dája az az 1469-es velencei privilégium, amelyben Velence meghatározott 
művek nyomtatásának jogát a város területén öt évre, ünnepélyes hangnem-
ben egy Johannes mester nevű nyomdászra ruházta.20 A piac ilyen módon, 
privilégiumokkal történő szabályozása a piac felügyelhetőségének megte-
remtését és a cenzúra biztosítását szolgálta. 

Kérdés, vajon az ókori eredetű „quasi gyermek” felfogás, a szerző és a 
mű közötti kapcsolat kezdetleges szintű elismerése vajon hová tűnt a közép-
korban? Bizonyosan nem foszlott semmivé, tekintve, hogy bizonyos esetek-
ben a szerző is kaphatott a művével való kizárólagos rendelkezésre szóló 
privilégiumot.21 Ezt példázza az 1486-ban Velencében kibocsátott privilégi-
um, amely felhatalmazta Marcus Antonius Sabellus szerzőt, hogy ő és csakis 
ő dönthesse el, mely városban és mely nyomdánál nyomtatja ki a Velence 
történetéről szóló művét.22 

Elmozdulást jelentett a magánjog felé, amikor a kiadó jogosultságát 
dologi jogi eszközökkel védték, ennek megsértése a lopáshoz volt hasonla-
tos.23 

A francia természetjog volt az első, amelynek hatására a privilégiu-
mokon alapuló szabályozást egyfajta dologi jogi szemlélet váltotta fel: a 
szellemi alkotások is a magántulajdon oltalma alá kerültek.24 Ezen a ponton 
vált a szerzői jog magánjoggá és egyben modern joggá. 

Később megjelent egy kötelmi jogi védelmi eszköz: a római jogban 
ismert actio negatoria mintájára képzett kereset, az actio negatoria utilis, 
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mellyel a művet jogtalanul felhasználó kiadótól a jogalap nélküli gazdagodás 
elvételére volt lehetőség.25  

Az actio negatoria eredeti formájában, mint római jogi védelmi eszköz 
a szolgalmakkal állt kapcsolatban. A szolgalmi jogosult vindicatiójának el-
lenkeresete volt, amelyet a telektulajdonos indíthatott meg azzal szemben, 
aki őt telke használatában jogosulatlanul zavarta.26 

A szerzői jog eddig felsorolt állomásaiban közös vonás, hogy nem a 
mű szerzőjét, hanem a kiadóját részesítették védelemben. Ettől eltérő szem-
léletet tükröz az 1710-es angol szerzői jogi törvény, az Act of Anne (Stuart 
Anna statútuma). Ez az első modernnek tekinthető szerzői jogi törvény,27 
ami radikális újítást hozott abban, hogy a szerzői jog tulajdonosa a szerző,28 
aki egyébként ezt a jogát átruházhatta. A művön fennálló védelem legfeljebb 
28 év lehetett: az első tizennégy évben a szerzői jogok a szerzőt illették,29 
melyeket ugyanennyi időre megújíthatott.30 Ezt követően azonban óhatatla-
nul közkincs lett a mű.31 

Az angol szabályozás által szabaddá tett úton indult el és haladt to-
vább a többi ország modern szerzői jogi szabályozása: elsőként az USA, 
majd Franciaország a 18. században, a 19. században pedig a német nyelvte-
rület is csatlakozott hozzájuk Poroszország, majd Bajorország révén.32 

A korábban említett ciklus – amely a közjogból indult és a közjoggal 
való részleges érintkezéssel zárul – az árva mű kategóriájának megteremté-
sével és a rájuk vonatkozó szabályozás bevezetésével ér körbe. 

3.AZ ÁRVA MŰVÉ MINŐSÜLÉS KRITÉRIUMAI 

3.1. MEGTESTESÜLÉS A KÜLVILÁGBAN 

Korábban említettem, hogy megragadhatjuk a szerzői jogot, mint az alkotó 
ember kreativitását védő joganyagot. A kreativitás azonban önmagában véd-
hetetlen, hiszen megfoghatatlan, a külvilágban nem realizálódó jelenség.  

Minden szerzői művet a kreativitás hoz létre. Az alkotó elméjében 
megszületett ötlet, amely az alkotási folyamat során megtestesül valamilyen 
műtípusba tartozó műben. Kérdés, hogy ez a bizonyos „szikra”, amely elő-
feltétele a szerzői műnek, ez az ötlet, ihlet vagy gondolat, részesíthető-e vé-
delemben. 

Véleményem szerint önmagában állva nem, legalábbis ingoványos te-
rületre vezetne. Tudjuk, hogy a büntetőjogban a gondolat önmagában nem 
büntethető. A bűncselekménynek valamilyen módon meg kell jelennie a 
külvilágban ahhoz, hogy egyáltalán létezőnek tekintsük, és szankcionáljuk. 
Ha valaki csak gondol egy büntetendő cselekmény elkövetésére, tervezgeti 
azt anélkül, hogy gondolatai a külvilágba jutnának, nem követett el bűncse-
lekményt. Teljesen logikus, hiszen az, hogy valaki mire gondol, vagy gon-
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dolt egy adott időpontban, nem bizonyítható. Ha mégis megkísérelnénk, ez 
gyanúsítgatásnak és találgatásnak szolgáltatna táptalajt. 

Ugyanezen logika alapján, ha egy alkotó fejében megjelenik egy ötlet, 
például egy írásmű ötlete, de a folyamat itt megáll és az ötlet a továbbiakban 
a külvilággal nem érintkezik, nincs mit védelem alá helyezni. Az ihletnek, a 
kreativitásnak meg kell testesülnie a külvilágban ahhoz, hogy jogi eszközök-
kel védeni lehessen. Valamely ötlet önmagában nem lehet szerzői jogvéde-
lem tárgya.33 A megtestesülés alatt nem a rögzítettséget értem, ugyanis a jog 
nem köti a szerzői jogi védelmet a rögzítettséghez – egy improvizáció is 
részesülhet ilyen oltalomban -, hanem a külvilágban való megjelenést. 

A megtestesülés olyan feltétel tehát, mely nem csupán az árva művé, 
hanem egyáltalán a művé minősülés alapvető követelménye. Ezen ponton az 
ismert szerzős és az árva művek - egy tőről fakadva – egyelőre nem különül-
nek el egymástól. 

3.2. EGYÉNI, EREDETI JELLEG 

A magyar jogban a szerzői művet a szerzői jogi védelem a mű eredeti, egyé-
ni jellegénél fogva illeti meg.34 Ez az alkotásokkal szemben támasztott első 
olyan kritérium, amely annak feltétele, hogy a művet megillesse a „szerzői 
mű” minőség és szerzői jogi védelem álljon fenn rajta.  

Ahhoz azonban, hogy el tudjuk dönteni, egy mű rendelkezik-e „egyé-
ni”, „eredeti” jelleggel, tudnunk kell, mit értünk ez alatt. Vajon ez az alapve-
tő követelmény egyben elegendő a védelemhez, vagy szükséges(ek) további 
feltétel(ek) is ahhoz, hogy a mű szerzői jogi védelem alatt álljon? Lehet-e 
egy jóerkölcsbe ütköző, vagy illegálisan létrehozott mű (pl. középületre fújt 
graffiti) egyben szerzői mű? Elismerjük-e a szerző és az alkotás közötti kap-
csolatot ilyen esetekben, és ha igen, érdemesnek tartjuk-e a védelemre? 

Egy olyan objektív kiindulópontot kell keresnünk, amely meghatároz-
za, mi minősül egyéninek, eredeti jellegnek. Mivel nincs egy erre felállítható 
„szabványmérce”, kénytelenek vagyunk a másik oldalról megközelíteni a 
kérdést, és egyfajta negatív definíciót alkalmazni: mi nem minősül annak? 
Az Szjt. Szövegében megtalálható a válasz.35  

A törvény kiveszi a szerzői jogi védelem alól – többek között - a jog-
szabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket (bár az Szjt. még a 
korábbi megnevezést használja), a bírósági és hatósági határozatokat, a saj-
tóközlemények alapjául szolgáló napi híreket és tényeket, ötleteket, eljáráso-
kat és a folklór kifejeződéseit. Itt utalnék vissza a graffiti problematikájára, 
amelyet többféleképpen foghatunk fel. A Szerzői Jogi Szakértő Testület 
szerint amennyiben a graffiti nem rendelkezik a védelemhez szükséges 
egyéni- eredeti jelleggel, nem áll fenn rajta a védelem, azonban amennyiben 
rendelkezik ezzel, besorolható az Szjt. 86. § (3) bekezdése, nevezetesen az 
„egyéb szellemi alkotások” kategória alá. Ez elvileg azt jelentené, hogy az 
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szóban forgó alkotás védelem tárgyát képezi, azonban a graffiti közterületi 
falra írásával közkinccsé válik, így szabadon felhasználható.36 Faludi Gábor 
véleménye szerint a graffitit tekinthetjük a folklór kifejeződésének, s így 
kivehetjük a szerzői jogi védelem alól. 

Látható tehát, hogy olyan „művek” is, amelyek több esetben szellemi 
munka és kreativitás eredményei, kieshetnek a szerzői jogi védelem alól. 
Ennek indoka a társadalmi szükséglet ezeknek a műveknek a minél széle-
sebb körű felhasználására. 

Az egyéni, eredeti jelleg tehát a magyar szerzői jogi törvény jelenlegi 
felfogása alapján nem objektíven meghatározható fogalom. Tartalmát a bírói 
jogalkalmazás és az egyes esetekben segítségül hívott Szerzői Jogi Szakértő 
Testület szakvéleményei alakítják ki esetről esetre. 

Ahhoz tehát, hogy egy alkotáson fennálljon a védelem, elegendő a mű 
egyéni, eredeti jellege. Ez maga után vonja azt a következtetést, hogy a szer-
zői jogi védelem nem köthető esztétikai vagy erkölcsi kitételekhez.37 A szer-
zői jog az a pont, ahol a jog és a művészet találkozik, és az alkotás művészi 
értékének megítélése már a művészet terrénumába való beavatkozással járna. 
Ugyanígy az erkölcs esetében is, habár a jog és az erkölcs összefonódása 
bonyolultabb és szükségszerűbb. Mégis, ha erkölcsi alapokra kívánnánk 
fektetni egy mű szerzői jogi védelmét, igen nagy bizonytalanság keletkezne 
abból a magától értetődő tényből fakadóan, hogy minden ember erkölcsi 
toleranciaküszöbe más és más. Így a nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütköző mű 
(pl. pornográf fotósorozat, gyűlöletbeszédet megvalósító írásmű) is részesül 
– elvileg – védelemben, azonban ha ezek a művek felhasználhatók lennének, 
az a törvényes jogtalanság helyzetét eredményezné. Sok esetben ezeknek a 
műveknek már a létrehozatala is illegális, azonban felhasználásuk minden-
képpen jogsértő. Így kiküszöbölhető az erkölcs, mint szerzői jogi mérce al-
kalmazhatatlansága és az erkölcsi minőségre tekintet nélkül létrehozott mű-
vek közötti problematikus szakadék. Ha pedig egy művön elméletben fennáll 
a védelem, de a mű jogszerűen nem felhasználható – mert pl. jóerkölcsbe 
ütközik -, akkor gyakorlatilag nincs is értelme létrehozni a művet. 

Az egyéni, eredeti jelleg - mint a szerzői jogi védelem követelménye -, 
magától értetődően nem csak az ismert szerzős, de az árva művek esetében is 
fennáll. Itt még szintén nem különül el a szerzős és a szerző nélküli mű, a 
következő lépcsőfok azonban már az árva művek legfontosabb differentia 
specificája lesz. 

3.3. ISMERETLEN VAGY NEM FELLELHETŐ SZERZŐ 

Az előző két kritérium (megtestesülés és egyéni, eredeti jelleg) még kizáró-
lag a szerzői művé minősülés feltételei, tehát minden mű – legyen az árva 
vagy nem árva – tekintetében kívánatos. Az itt vizsgált kitétel azonban – a 
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szerző ismeretlen, vagy nem fellelhető – már kifejezetten az árva művekre 
vonatkozik. 

Az árva mű fogalmát a különböző források eltérően használják.  
Az Európai Bizottságnak a kulturális anyagok digitalizálásáról és on-

line hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről szóló ajánlása 
alapján az árva mű olyan szerzői jogi védelem alatt álló alkotás, amelynek 
jogosultját nehéz vagy lehetetlen felkutatni.38 

Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (a továbbiakban: Szjt.) 
vonatkozó alcíme így szól: „a felhasználás engedélyezése ismeretlen vagy 
ismeretlen helyen tartózkodó szerző alkotása (árva mű) esetén”. Az 57/A § 
(1) bekezdéshez tartozó kommentár szerint pedig: „árva műről akkor beszél-
hetünk, ha a szerző személye vagy tartózkodási helye ismeretlen, és emiatt a 
felhasználás engedélyezése a szerző részéről nem lehetséges”. 

Az Szjt. felhatalmazása alapján alkotott, az árva mű egyes felhaszná-
lásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. 
(V. 8.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) alapján árva mű 
az olyan alkotás, amelynél a felhasználás engedélyezésére jogosult személy 
(a továbbiakban: a szerző) ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.39 
Itt már megtaláljuk a hiányzó láncszemet, nevezetesen, hogy az egyszerűség 
kedvéért „szerző” kategóriája alá értjük a szerzői jog egyéb jogosultját.  

Tarr Péter szerint: „árvának azt a művet kell tekinteni, amely felhasz-
nálásának engedélyezésére jogosult (szerző, jogutód, kiadó, egyéb jogosult) 
ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik”.40 

A meghatározások között tehát – kisebb eltérésekkel – egyetlen krité-
rium dominál: a mű akkor árva, ha szerzője ismeretlen, vagy ismeretlen he-
lyen tartózkodik. Hasonló a helyzet, mint a szerzői művé minősülés esetében 
az egyéni, eredeti jelleg vizsgálatánál; már tudjuk, mi az árva művé minősü-
lés alapvető kritériuma. Kérdés, hogy ez egyben elegendő is-e, vagy árnyal-
nunk kell-e a fogalmat más feltételek bevezetésével?  

Véleményem szerint célszerű megvizsgálni az utóbbi lehetőséget, és 
az árva mű fogalmát olyan lehetséges fogalmi kritériumokkal kapcsolatba 
hozni, amelyek részei kellene, hogy legyenek a meghatározásnak, vagy való-
jában már részei is, mintegy „rejtőzködő” jelleggel.  

Az alábbiakban a védelmi idő számításának különleges eseteiről lesz 
szó. 

4. A VÉDELMI IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI 

Hatályos magyar szerzői jogunkban a szerzői jogok a szerző életében és a 
szerző halálától számított hetven éven át részesülnek védelemben.41  

E főszabály az árva művek esetében nem mindig alkalmazható.  
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Ha a szerző nem ismert, nagy valószínűséggel nem tudjuk azt sem, 
életben van-e. Ily módon nem lehet eldönteni, hogy a védelem fennáll-e a 
művön – azért, mert a szerző életben van, vagy mert a halálától számított 
hetven év még nem telt el. 

A szerzői jogi törvény azonban olyan esetre is tartalmaz rendelkezést, 
ha nem számíthatjuk a szerző halálát követő év első napjától a védelmi időt 
(például mert a szerző ismeretlen), és a művet a létrehozását követő év első 
napjától számított hetven éven belül nem hozták nyilvánosságra.42 Ilyen 
esetben a mű közkincs. Vagyis egy olyan - akár ismeretlen - szerzős mű, 
amelyet nem hoztak nyilvánosságra, ám ismerjük a létrehozatal dátumát, és 
ebből biztosan megállapíthatjuk, hogy védelmi ideje letelt, nem részesül 
többé védelemben. Ilyen esetben az árva mű felhasználására nem szükséges 
hatósági engedélyt kérni. 

Kézenfekvőnek tetszik továbbá a 31. § (3) bekezdés alkalmazása: ha a 
szerző személye nem állapítható meg, a védelmi idő a mű első nyilvánosság-
ra hozatalát követő év első napjától számított hetven év.43 

Felmerül a kérdés, kell-e engedélyt kérni azoknak az árva műveknek a 
felhasználására, amelyeknek szerzője ismeretlen – így nem tudjuk az ő élet-
ben léte vagy halálának időpontja alapján számítani a védelmi időt -, a létre-
hozatal időpontja nem ismeretes, ennek folyamán nem alkalmazható a fenti 
szabály a létrehozását követő év első napjától számított hetven éves védelmi 
időre, valamint a művet nem hozták nyilvánosságra - így annak időpontjához 
sem köthetjük a védelmi időt. 

5. AZ ÁRVA MŰVEK ÉS A PLÁGIUM KAPCSOLATA 

A szerzői jog történetében attól kezdve, hogy a szerző és műve közötti kap-
csolatot elismerték, erkölcsi, majd jogi eszközökkel szankcionálták a más 
szellemi termékének „eltulajdonítását”.  

A szerzői jog kettős jellegéből fakadóan a jogsértések igen sokszínűek 
lehetnek e területen. Előfordulhat pusztán a vagyoni, és pusztán a személy-
hez fűződő jogok megsértése, de a két eshetőség kombinációja is. A modern 
jogban a plágium intézménye a szerzői jog megsértésének olyan módja, 
melynek során a szerző személyhez fűződő jogai sérülnek. 

A kanadai szerzői jogi törvény nem tartalmaz plágium-fogalmat, de a 
szerzői jog megsértésének általános megfogalmazásából levezethető.44  

A magyar törvény szintén nem nevesíti a plágiumot. A szerző sze-
mélyhez fűződő jogai között azonban megtaláljuk a névfeltüntetés jogát; ez 
magában foglalja azt a jogot, hogy a szerzőt művén, illetve a művére vonat-
kozó közleményen szerzőként feltüntessék,45 valamint azt, hogy szerzői mi-
nőségét ne vonják kétségbe.46 A plágium e két jog – a név feltüntetése és a 
szerzői minőség elismerése – sérelmét eredményezi, vagyis olyan szerzői 
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jogi jogsértésnek számít, amellyel a plagiátor a szerző személyhez fűződő 
jogát sérti meg. 

A plágium nem csak polgári jogi jogkövetkezményekkel járhat. A 
Btk. által bitorlásként nevesített tényállás a plágium büntetőjogi alakzata, azt 
az esetet szabályozza, amikor valaki más szellemi alkotását sajtjaként tünteti 
fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz.47 

Jelen tanulmány felveti a kérdést, kapcsolatba hozhatók-e az árva mű-
vek a plágium jelenségével. Ezt két dimenzióban vizsgálhatjuk.  

Egyrészt: kiderülhet-e egy árva műről, hogy egy ismert szerzős mű 
plagizálása?  

Másrészt: mi történik akkor, ha egy árva művet plagizálnak; egyálta-
lán lehet-e egy árva művet plagizálni?  

Célszerű először az utóbbi kérdést megvizsgálni. 

5.1. LEHET-E EGY ÁRVA MŰVET PLAGIZÁLNI? 

Egy árva mű plagizálásáról akkor beszélünk, ha az ismeretlen szerző művét 
valaki sajátjaként tüntette fel, ezzel nem csak megsértve az ismeretlen szerző 
névjogát, de szerzői minőségét is elvonva. 

Nyilvánvaló, helytelen lenne arra apellálni egy ilyen helyzetben, hogy 
mivel a mű szerzője nem ismert, tulajdoníthatjuk az ál-szerzőnek a művet. 
Egyrészt, mert az árva művek is védelemben részesülnek, másrészt, mert 
ezzel figyelmen kívül hagynánk a hatályos szabályozást arra vonatkozóan, 
hogy a plágium (büntetőjogi terminológiával bitorlás) polgári jogi jogsértés 
és bűncselekmény egyszerre. Igazságérzetünk is azt sugallja, hogy azt a mű-
vet, amely „gazdátlan” – s így a szerzője nem tud fellépni a névjoga védelme 
érdekében – valamiféle védelem alá kell venni az ilyen eseteket megelőzen-
dő. 

Mit tehetünk tehát, ha egy műről kiderül, hogy a szerzőjének hitt sze-
mély egy árva mű plagiátora? 

Meg kell vizsgálni mindenekelőtt annak az esélyeit, hogy erre a tényre 
fény derül. A legegyszerűbb – és legegyértelműbb – mód az, ha a szerző 
felbukkan, észleli a jogsértést, majd bizonyítván szerzőségét fellép ellene. 
Ebben az esetben az árva mű gazdára talál, aki magához veszi a Szellemi 
Tuladon Nemzeti Hivatalától (a továbbiakban SZTNH) a vagyoni jogok 
gyakorlását, a személyhez fűződő jogainak gyakorlását pedig „feléleszti”. 
Egy felbukkanó, bizonyított szerző gond nélkül érvényesítheti a névfeltünte-
téshez és a szerzői minőség elismeréséhez fűződő jogát. 

Abban az esetben azonban, ha a szerző nem bukkan fel, csökken a 
plágium leleplezésének esélye. Jó módszer lehet az SZTNH honlapján talál-
ható árva művek nyilvántartásába való felvétel, így bizonyos paraméterek 
(pl. cím, műfaj, hordozó) alapján azonosíthatóvá válik a mű. A fő probléma 
ezzel a megoldással, hogy az SZTNH csupán a felhasználási engedéllyel 
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érintett művekről vezet nyilvántartást.48 Vagyis azok az árva művek, ame-
lyek felhasználását senki nem kérelmezte, nem szerepelnek az adatbázisban. 

Ha valamilyen módon mégis napvilágra kerül, hogy egy árva művet 
plagizáltak – és a plagiátor ismert –, de a szerző nem bukkan fel, hogy sze-
mélyhez fűződő jogait érvényesítse, nincs mit tenni. A szerző személyhez 
fűződő jogai főszabályként személyesen érvényesíthetők. Abban az esetben, 
ha a szerző a felhasználási szerződésben kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy 
a felhasználó bizonyos személyhez fűződő jogait gyakorolhassa, van rá lehe-
tőség, hogy a felhasználó érvényesítse ezeket, azonban plágium esetén nyil-
vánvalóan nem beszélhetünk felhasználási szerződésről. A plágium központi 
eleme, hogy a szerző hozzájárulása nélkül történik a felhasználás. 

Itt jutna szerephez az SZTNH. Azonban erről a szervről tudjuk, hogy 
az árva művek felhasználására vonatkozó engedélyek kiadásáért felel (e 
körben), az engedély pedig legfeljebb a vagyoni jogok gyakorlására terjedhet 
ki, hiszen az SZTNH nem gyakorolhatja az ismeretlen szerző helyett a sze-
mélyhez fűződő jogokat. Tudjuk továbbá, hogy szankcionálási jogköre 
sincs49, az esetleges jogsértés esetén csak a felbukkanó szerző érvényesítheti 
az igényét. 

Mindez felveti a kérdést: megállapítható-e ezek alapján, hogy az árva 
művek – gyakorlatilag – szabadon plagizálhatók?  

A jog nem tesz különbséget a szerzői jogi jogsértések között aszerint, 
hogy a személyhez fűződő vagy a vagyoni jogok megsértése-e a súlyosabb, 
mégis azt mondhatjuk – praktikusan szemlélve -, hogy az árva mű szerzőjé-
nek sokkal kisebb hátrányt okoz, ha művét az engedélyezett 5 évnél tovább, 
esetleg engedély nélkül használták fel, mint ha kétségbe vonták szerzői mi-
nőségét és művét „eltulajdonították”. Ennek a „súlyozó” különbségtételnek 
egy árva mű szempontjából a gyakorlatban nincs értelme, hiszen a különbö-
ző természetű jogsértésekkel szemben egységesen a felbukkanó szerző lép-
het(ne) fel.  

Az SZTNH jelenlegi jogköre tehát az árva művek problematikájának 
– „gazdátlanságának” – csupán egyik dimenzióját oldja meg; nevezetesen 
azt, hogy a szerző anonimitása ellenére is felhasználhatóak legyenek. Egy 
sokkal fontosabb problémát azonban, mely szintén a szerző ismeretlenségé-
ből adódik, érintetlenül hagy. Ez pedig az árva műveket érintő jogsértések 
esete. Hepp Nóra árva művekről szóló tanulmányának a címe így kezdődik: 
„szabad az út a rejtett műalkotások feltárására”. Hozzá kell tennünk: a „rej-
tett műalkotások” jogsértő felhasználása előtt úgyszintén. 

Véleményem szerint alapvető fontosságú lenne az árva művek védel-
mének garanciális jelleggel való kidolgozása, hogy a potenciális jogsértő 
felhasználót ne csupán moralitása tartsa vissza a jogosulatlan felhasználástól, 
hanem a magyarországi árva mű-rezsim mögött álló kényszerítő erő, amely-
től a jog (szűkebben maga a szerzői jog is) működőképessé válik. 
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A jelenlegi szabályozás dogmatikailag hiányosan igazolt. Való igaz, 
hogy a szerzői jog alapvető elve a személyhez fűződő jogok átruházhatatlan-
sága – kevés kivételtől eltekintve -, de véleményem szerint ez az indokolás 
nem állja meg a helyét, amikor az árva művek védelmi garanciái iránti ér-
dekkel kerül összeütközésbe.  

Mérlegelnünk kell: melyik az erősebb, pártolandóbb érdek: az, hogy a 
szerző anonimitása esetén ne fosszuk meg őt személyhez fűződő jogai gya-
korlásától, vagy az, hogy az ismert szerzős művekhez hasonlóan az árva 
műveket is megillessék az elvi szinten deklarált védelem mögött a védelem 
tartalmát képező garanciák. 

Azzal, hogy a szerzői jog anyaga az árva művek engedélyezési rend-
szerével gazdagodott, a jogalkotás – nagyon helyesen! – a „hétköznapi” mű-
vek szintjére próbálta emelni az árva műveket. Nincsenek többé kizárva a 
„forgalomból”, meghatározott feltételek mellett jogszerűen felhasználha-
tók.50 (Megjegyzendő, hogy a szabályozás bevezetését megelőzően az ilyen 
művek engedély nélküli felhasználása jogsértésnek minősült. Nem lehetett 
azzal mentesülni ez alól, hogy a felhasználó nem találta a szerzőt. A gyakor-
latban tehát az ismeretlen szerzős művek felhasználása komoly akadályokba 
ütközött.) 

Hozzá kell tenni azonban, hogy az árva művek „egyenjogúsítását” 
célzó folyamat a Korm. rendelet megalkotásával nem ért véget. Szükség van 
egy olyan szabályozás kidolgozására, amelyben az árva művek a védelem 
szempontjából is az ismert szerzős művek rangjára emelkednek. 

A védelem kiteljesedését az jelentené, ha meghatározott személy vagy 
szerv mind a személyhez fűződő, mind a vagyoni jogok védelmében fellép-
hetne árva mű esetén. Ez a személy, ill. szerv kézenfekvő megoldás szerint 
az árva művet a felhasználás esetén képviselő személy, vagy az engedélyt 
kiadó hatóság lehetne. 

Egy fokkal gyengébb, de még mindig nagy előrelépést jelentő védelmi 
szintet jelentene, ha legalább a vagyoni jogok védelmére lehetőséget kapna 
az engedélyező szerv vagy a felhasználó. Utóbbi megoldás – a felhasználó 
általi jogérvényesítés - nyilvánvalóan csak a felhasználás alatt álló árva mű-
vek esetében volna alkalmazható. A hatóság azonban a felhasználással nem 
érintett árva művekkel kapcsolatos jogsértéseket is megakadályozhatná. Eh-
hez két dologra lenne szükség: egyrészt egy folyamatosan bővülő, újabb-és 
újabb felbukkanó árva műveket lajstromozó adatbázisra, függetlenül attól, 
hogy a mű felhasználás alatt áll-e, vagy sem; másrészt szankcionálási jog-
körre a hatóság részéről. A kettő összekapcsolásával: ha a hatóság észleli, 
hogy egy, az adatbázisában található árva művön fennálló szerzői jogot meg-
sértették, felléphet a jogsértő helyzettel szemben. 



BUSA RÉKA: ÁRVA MŰVEK, AVAGY KAKUKKTOJÁS A SZERZŐI JOGBAN 
 

18 

Eddig a védelem kiterjesztésének alternatíváit vettük számba. Lehet-
séges megoldási mód azonban a védelem ellenkező irányba való mozdítása, 
azaz a védelem csökkentése. 

Az árva művek jelenleg félúton állnak a védett (engedélyköteles) és a 
védelem alatt nem álló művek között azzal, hogy engedély nélküli felhaszná-
lásuk jogsértő, az SZTNH-nál lehetőség van engedély kérésére, de a szerv-
nek szankcionálási jogköre nincs. Az „ilyen is – olyan is” helyzet megoldása 
nem csak a védelem magasabb szintre emelése, de a védelem csökkentése, 
ill. megszüntetése irányába is elképzelhető. 

Eszerint az árva művek a közkincs kategóriába tartoznának, vagy sza-
badon felhasználhatók lennének. Ez a forgatókönyv lényegesen leegyszerű-
sítené a védelemmel kapcsolatos kérdéseket, azonban több szempontból 
aggályos volna. Egyrészről problémákat vetne fel a szerző felbukkanása. 
Egy meghatározott ideig szabad felhasználás alatt álló mű (újbóli) engedély-
kötelessé tétele és a korábbi felhasználások nyomon követése, esetleg visz-
szamenőlegesen díjkötelessé tétele képtelen vállalkozás. Másrészt az árva 
művek közkinccsé tétele a jelenleg hatályos szabályozási szint és a vele 
megvalósuló eredmények eltörlését jelentené. A jog pedig olyan terület, ahol 
a visszafelé mutató fejlődés nem kívánatos jelenség. 

Megvizsgáltam tehát az árva művek plagizálásának problémáját. Fel-
vázoltam, mi történhet, illetve mi történhetne a szabályozás szintjének vál-
toztatása esetén. A plágium körében választ kell azonban adni arra a kérdés-
re is, mi történik, ha egy árva műről kiderül, hogy plágium? 

5.2. LEHET-E EGY ÁRVA MŰ PLÁGIUM? 

Logikusan végigvezetve: ha egy árva mű plágiumnak bizonyul, a valódi 
szerző felléphet a személyhez fűződő jogai érvényesítése érdekében. Mivel a 
plagiátor nem ismert – hiszen árva műről van szó – egyéb lehetőség híján a 
felhasználóval szemben léphet fel a szerző. Még ha a felhasználó jóhiszemű 
volt is, a szerző kérheti pl. a felhasználástól való eltiltást, illetve a gazdago-
dás megtérítését, valamint a szerzősége bíróság általi megállapítását. A prob-
léma megoldódik, az „árva mű” gazdára talál, a jogellenes felhasználás meg-
szűnik.  

Ez a forgatókönyv azonban véleményem szerint egy olyan ellentmon-
dást tartalmaz, amely a kiindulóponttól teszi megkérdőjelezhetővé a gondo-
latmenetet. Felvetődik a kérdés: lehet-e egyáltalán egy árva mű plágium? 
Véleményem szerint a válasz: nem. 

A plágium központi eleme, hogy a plagiátor a valódi szerző névjogát 
sérti meg azzal, hogy a művet sajátjaként tünteti fel, ezzel kétségbe vonva a 
szerző szerzői minőségét. 
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Az árva mű fogalmának központi eleme pedig: nem áll rendelkezé-
sünkre a mű megalkotójára vonatkozó információ, vagyis nem tudjuk, ki a 
szerzője, vagy a szerző nem fellelhető. 

Hogyan lehetséges tehát, hogy egy személy egyszerre a sajátjaként 
tünteti fel egy másik személy művét, de közben saját magára vonatkozó in-
formáció nincs a művön? A helyzet eleve ellentmondást rejt magában.  

Ennek bizonyításához vegyünk egy példát a gyakorlatból; egy esetet, 
ahol elvileg megvalósulhatna a tétel, hogy egy árva műről kiderülhet: egy 
másik, nem-árva mű plagizálása. 

Ha valaki a szerző engedélye nélkül lemásolja a művet, majd terjeszti 
(pl. árulja, vagy ingyen osztogatja az utcán) a szerző hozzájárulása nélkül és 
a szerző nevének mellőzésével – esetleg ismeretlen szerzős műként feltün-
tetve a művet -, egyértelműen szerzői jogi jogsértés követ el, hiszen enge-
dély nélkül használta fel a művet. Kérdés, hogy ezzel plágiumot valósított-e 
meg. Itt ismét utalnom kell a szerzői jog kétarcúságára: el kell különítenünk 
a személyhez fűződő és a vagyoni jogok megsértésének eseteit. A plágium a 
szerző személyhez fűződő jogainak olyan megsértése, ahol a jogsértő úgy 
vonja kétségbe a szerző szerzői minőségét, hogy a művet sajátjaként tünteti 
fel. Ebben az esetben erről nincs szó. A jogsértő a konkrét példában a va-
gyoni jogokat, szűkebben a többszörözés és terjesztés jogát sértette meg. 
Felmerülhet természetesen, hogy a szerző személyhez fűződő jogai is sérül-
tek azzal, hogy a nevének feltüntetését engedélye nélkül mellőzték; hiszen 
ily módon kétségbe vonták a szerzői minőségét. Ez azonban a személyhez 
fűződő jogok megsértésének olyan esete, amely nem plágium. (Lévén, hogy 
a plágium a személyhez fűződő jogok megsértésének egyik alesete, mégpe-
dig az, ahol a jogsértő a művet vagy annak részletét a sajátjaként tünteti fel. 
Emellett más jogsértési módok is elképzelhetők a személyhez fűződő jogok 
megsértése körében!) 

Ebből egyértelművé válik, hogy a feltevés, miszerint egy árva mű le-
het plágium – fogalmilag kizárt. 

6. AZ ÁRVA MŰVEK ÉS AZ ÁTDOLGOZÁS KAPCSOLATA 

Az átdolgozás a magyar jogban a vagyoni jogok sorában foglal helyet. A 
szerző kizárólagos joga, hogy a művét átdolgozza, illetve hogy másnak erre 
engedélyt adjon. 51 Az átdolgozás olyan szellemi tevékenység, amelynek 
eredményeképpen egy, az eredeti műből származó származékos mű jön lét-
re52; fontos feltétel azonban, hogy az új mű valamilyen új egyéni-eredeti 
vonást hordozzon magában. Ekkor tekinthető átdolgozásnak. Ennek hiányá-
ban a mű eltorzításáról, megcsonkításáról vagy megcsorbításáról beszélhe-
tünk, amely a szerző személyhez fűződő jogai között található integritás 
jogát sérti.53 Ebből is látható, hogy ezen a ponton a szerző személyhez fűző-
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dő és vagyoni jogai szoros összekapcsolódást mutatnak: a vagyoni jogok 
között helyet foglaló átdolgozás és a személyhez fűződő jogok között talál-
ható integritás joga (más néven a mű egységének védelme) ugyanannak a 
védelemnek a két oldalát testesítik meg. A vagyoni jogok oldalán: az átdol-
gozás fogalmilag akkor lehetséges, ha ez a tevékenység új művet hoz létre 
azáltal, hogy új egyéni, eredeti jelleget ad az eredeti műhöz, és ezáltal nem 
sérelmes a mű integritására. Hiszen nem a meglévő mű megcsonkításáról, 
hanem új mű létrehozásáról van szó a meglévő mű alapján. A személyhez 
fűződő jogok oldalán: a mű egységének olyan megváltoztatása, amely nem 
éri el az (engedély alapján történő) átdolgozás minőségét, jogsértő. Mind a 
két rendelkezés a mű integritását védi. 

Vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor egy árva mű kerül átdolgozásra. 
Előrebocsátom, hogy erre jogszerűen nem kerülhet sor. 

Az árva művek felhasználására kiadható engedély sajátosságai között 
szerepel, hogy az engedély a mű átdolgozására nem jogosítja fel a felhaszná-
lót.54 Az SZTNH által kiadott engedély ugyanis nem tartalmazhatja az átdol-
gozásra való feljogosítást55, hiszen ez a jog szoros kapcsolatban áll az integ-
ritás jogával, amely a személyhez fűződő jogok között található, ily módon a 
szerző gyakorolhatja. A szerző pedig esetünkben nem ismert vagy nem fel-
lelhető, így engedélyt sem adhat az átdolgozásra a felbukkanásáig.  

Árva mű esetén tehát a szerző felbukkanásáig a mű jogszerű átdolgo-
zása fogalmilag kizárt. 

Ez a megoldás ugyan az árva művek védelmét hivatott szolgálni, 
ugyanakkor a korábban kifejtett védelmi garanciák hiányában inkább korlá-
tozza az árva művek felhasználását azzal, hogy kizárja őket az átdolgozás 
köréből. Az árva művekre vonatkozó szabályozás bevezetésének a célja az 
árva művek bevonása volt a szerzői jogi felhasználások vérkeringésébe, ám 
paradox módon ezzel a speciális kitétellel – miszerint az SZTNH nem adhat 
engedélyt az árva mű átdolgozására – egy igen jelentős felhasználási módtól 
zárja el őket. Az árva művek így a szerző felbukkanásáig nem vethetők alá 
színpadi, zenei feldolgozásnak, filmre való átdolgozásnak, valamint nem 
fordíthatók le más nyelvre, hogy csak néhány példát említsünk. 

A tilalmat igazoló érv, mely szerint az átdolgozás joga (mint vagyoni 
jog) szoros összefüggésben áll az integritás jogával (mint személyhez fűződő 
jog) logikus ugyan, de véleményem szerint nem elégséges a szabályozás 
megindokolásához. Ismét az árva művek minél szélesebb jogszerű felhaszná-
lása iránti igény került szembe egy olyan szerzői jogi elvvel, amely korábbi 
ugyan, mint az árva művekre vonatkozó szabályozás, a gyakorlatban mégis 
gyengébben érvényesül, mint a felhasználás iránti társadalmi igény. 

Véleményem szerint azzal, ha lehetőség volna a hatóságtól engedélyt 
kérni az árva művek átdolgozására, a szerző jogai nem sérülnének. 
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Egyrészt: az átdolgozás nem azonos a mű integritásának megsértésé-
vel (a mű csorbításával, stb.), annál magasabb szintű, védelmet élvező alko-
tói tevékenység. Vagyis az átdolgozással a szerző személyhez fűződő jogai 
nem sérülnek. Másrészt: az átdolgozás joga és a mű egységének védelme – 
bár hasonló területet védenek -, külön jogcsoportban foglalnak helyet a szer-
zői jogon belül. Értelmetlen lépés volna mintegy külön kezelni az átdolgozás 
jogát a vagyoni jogok között, ha a személyhez fűződők között megvan a 
„párja”, amely ugyanazt a védelmi célt szolgálja. Harmadrészt: mint kifejtet-
tem, az SZTNH-nak (sem más szervnek vagy személynek) nincs jogérvé-
nyesítési lehetősége árva művek jogosulatlan felhasználása esetén. Ha azon-
ban felbukkan, mind a személyhez fűződő, mind a vagyoni jogok megsérté-
séből származó igényét is érvényesítheti. Ismétlem: ennek feltétele azonban 
a felbukkanása. Attól még, mert a hatóság nem adhat engedélyt az árva mű 
átdolgozására, és esetleg jogosulatlan átdolgozásra kerül sor egy árva mű-
vön, nem léphet fel senki a jogsértés ellen a szerző távollétében. Nincs ér-
telme tehát az átdolgozás jogát mintegy kiemelt jogként kezelni, amelyre a 
vagyoni jogokat gyakorló hatóság sem adhat engedélyt, hiszen ezzel egyfajta 
„alvó jog” jön létre a vagyoni jogok között, amelynek megsértése esetén a 
hatóság ugyanúgy nem léphet fel, mint a többi jog megsértése esetén. Ismét 
oda jutottunk, hogy nincs a szabályozás mögött kényszerítő erő. 

Más lenne a helyzet, ha az SZTNH legalább az átdolgozás jogának 
megsértését szankcionálhatná. Ilyen esetben lenne értelme ezt a jogot kivé-
telként kezelni a vagyoni jogok sorában, azonban ez súlyosabb kérdések 
megválaszolását követelné. Ha rögzítettük ugyanis, hogy a hatóság egy 
meghatározott joggal kapcsolatos igényt érvényesíthet, mi indokolná, hogy a 
többivel kapcsolatosan nem teheti ezt meg? Ráadásul elvi problémákat vetne 
fel, ha a hatóság pont azt a jogot gyakorolhatná, amely a legszorosabb kap-
csolatban áll a személyhez fűződő jogokkal, amelyek – mint rögzítettük – 
olyannyira a szerző személyéhez kötődnek, hogy még ismeretlensége esetén 
sem gyakorolhatja őket senki. Ez pedig nem máshová vezetne minket, mint 
annak az alapvető szerzői jogi elvnek a megdöntéséhez, mely szerint a sze-
mélyhez fűződő jogok átruházhatatlanok. Lehetséges megoldás, azonban az 
egész szerzői jogot kellene új alapokra helyezni, nem csupán az árva művek 
fiatal szabályozását. Ez pedig már aránytalan áldozatot jelentene. 

Mivel a személyhez fűződő jogok átruházhatatlansága főszabályszerű-
en érvényesül, és elképzelhetők kivételek alóla – mint láttuk a korábban már 
hivatkozott 15. §-ban -, véleményem szerint az optimális megoldás egy új, 
az árva művekre vonatkozó kivétel bevezetése lenne. A törvény szerint a 
szerző személyhez fűződő jogainak védelmében a szerző kifejezett hozzájá-
rulása esetén a felhasználó is felléphet. Ennek analógiájára a jogérvényesíté-
si igény gyakorlása az árva mű felhasználójára, vagy az SZTNH-ra is kiter-
jeszthető lenne. 
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Ennek a megoldásnak a kritikájaként hozható fel, hogy árva művek 
esetében azonban hiányozna egy igen fontos elem, ami a 15. §-nál megvan: a 
szerző kifejezett hozzájárulása. Árva művek esetében ennek beszerzése fo-
galmilag kizárt, hiszen ha a felhasználó kapcsolatba tudna lépni valamilyen 
módon a szerzővel, nem beszélhetnénk árva műről.56 A szerző hozzájárulása 
azonban nem elhanyagolható elem, hiszen ezzel válik egyértelművé, hogy 
beleegyezik, jogainak védelmében más lépjen fel helyette. Egy ismeretlen 
vagy nem fellelhető szerző esetén azonban még vélelmezni sem tudjuk, 
szándékában állna-e hozzájárulni a más általi joggyakorláshoz. 

A probléma véleményem szerint mégis feloldható, méghozzá úgy, ha 
ismét szembeállítjuk egymással az ütközésben álló érdekeket, és megvizsgál-
juk, melyik szorul rá jobban a védelemre. A szerző érdeke, hogy távollét-
ében senki ne gyakorolja személyhez fűződő jogait, vagy a szerzőnek azon 
érdeke, hogy távollétében legyen valaki, aki fellép a jogai védelmében? Eb-
ben a megközelítésben a szerző két eltérő érdeke áll szemben egymással, és 
véleményem szerint többé-kevésbé bizonyos, hogy a szerző jogvédelmi ér-
deke erősebb, mint a jogainak érintetlenségéhez fűződő igény.  

Egy másik megközelítésben felfoghatjuk ezt a szembenállást úgy, 
mint a szerző és a műve érdekei közötti ütközést, ahol a szerző érdeke, hogy 
távollétében személyhez fűződő jogait ne gyakorolja más, a mű érdeke pe-
dig, hogy jogsértő felhasználása esetén legyen valaki, aki fellép a védelmé-
ben. Korábban úgy aposztrofáltam a szerzői művet, mint a védelem elsődle-
ges tárgyát. A másodlagos tárgy – a kreativitás, az alkotó tevékenység – 
védelme azonban csak az elsődleges tárgy védelmében képes realizálódni, 
„testet ölteni”. Látható tehát, hogy igen erős érdek fűződik a mű védelméhez 
a szerző jogainak „érintetlenül” hagyásával szemben. Ebben a megközelítés-
ben is az az érdek lett tehát előbbre való, amely ahhoz fűződik, hogy a szer-
ző távollétében is jogkövetkezmények fűződjenek a jogának megsértéséhez, 
és a mű jogosulatlan felhasználásához egyaránt. 

Az eddigiekben SZTNH általi teljesebb joggyakorlás, illetve a szank-
cionálási jogkör mellett szóló érveket mutattam be.  

Nem véletlen azonban, hogy a jogalkotó a jelenleg hatályos szabályo-
zást úgy alakította ki, ahogy. Tekintetbe kell vennünk, hogy egy magánjogi 
jogosultság – nevezetesen a szerző azon joga, hogy a műve felhasználására 
másnak engedélyt adjon, illetve hogy meghatározott esetekben személyhez 
fűződő jogainak más általi gyakorlásához hozzájáruljon – a hatóság kezébe 
kerülve elvesztené eredeti magánjogi jellegét, és cenzúrához vezethetne.  

Amennyiben ugyanis a jogsértő felhasználások feletti „őrködést” nem 
maga a szerző, hanem egy állami szerv végezné, ez a magánjogba való 
aránytalan beavatkozást eredményezne.  

Nem is beszélve arról, hogy a személyhez fűződő jogok egy hatóságra 
való átruházása ezeknek a jogoknak a központi lényegét tenné súlytalanná, 
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nevezetesen, hogy a személyhez – a szerzői jogban az alkotó személyhez – 
fűződnek. 

Találhatók tehát pro és kontra érvek a jelenlegi szabályozást illetően. 
Az árva művek feletti védelem teljes körűvé tétele, mely az SZTNH egyfajta 
„mindenható” joggal való felruházását jelentené az árva műveket illetően, 
súlyos dogmatikai – és természetesen a gyakorlatot is vizsgálva: erőforrásbe-
li – akadályokba ütközne. 

Célszerű tehát a hatályos szabályozást úgy tekinteni, mint a jelenleg 
lehetséges optimális védelmi szintet. 
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FARKAS ÁDÁM, KÁLMÁN JÁNOS 
A KATONAI TEVÉKENYSÉGEK KISZERVEZÉSÉNEK 

NEMZETKÖZI JOGI ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEI
1 

A katonai tevékenységek kiszervezése, vagy még tágabb értelemben a vé-
delmi kiszervezés (defence outsourcing, továbbiakban: DSO) egy olyan sajá-
tos, de nem előzmények és történelmi előképek nélküli hadszervezési-
hadviselési sajátossága a késő 20. századnak, illetve a kora 21. századnak, 
amelynek átfogó vizsgálatával a tudományos közösség általában adós ma-
radt. A tudományos vizsgálat mellett azonban még jelentősebb adósságot 
halmoztak fel korunk államai, hiszen a DSO szabályozása és jogi megítélése 
is a bizonytalan, szürke zónába sorolható kérdések közé tartozik. 

Ez az áldatlan állapot meglátásunk szerint sem a kérdés (számszerű, 
pénzértékű és elvi) jelentősége miatt, sem pedig az elmúlt években, évtize-
dekben történt tisztázatlan következményekre vezető botrányok és túlkapá-
sok miatt, nem tartható tovább. Jelen tanulmányban arra teszünk kísérletet, 
hogy a katonai tevékenységek kiszervezésének alapvető nemzetközi jogi és 
felelősségi kérdéseit tisztázzuk, megalapozva ezzel egy átfogóbb vizsgálatot 
és javaslattételt a téma vonatkozásában. 

1. A MODERN KOR „ZSOLDOSAI”, AVAGY A KATONAI 

MAGÁNVÁLLALATOK ALKALMAZOTTAINAK JOGI STÁTUSZA 

Zsoldosok a történelem kezdete óta léteznek; gyakorta úgy vélekednek ró-
luk, hogy a harmadik legősibb foglalkozást űzik a prostitúció és a kémkedés 
után. Az olasz városállamok korában a pápa is aláírta a condottierit,2 hogy 
kívülálló katonákat védelmi célra szerződtessen. A XVII-XVIII. században a 
svájciak híresek voltak más európai országokba kölcsönadott zsoldos zászló-
aljaikról.3 

Az 1990-es évektől figyelhető meg az a folyamat, amelynek eredmé-
nyeként a hagyományosan az államok által végzett katonai és biztonsági 
feladatokat magántársaságokhoz szerveznek ki, privatizálnak. Ennek a „pri-
vatizációs forradalomnak” köszönhetően létrejött az a logika, azok a legiti-
mációs megoldások, amelyek mentén a piac szereplői – a magánvállalatok – 
behatoltak korábbi állami területekre,4 létrehozva a katonai szolgáltató ipart. 

„A PMC-k alkalmazása napjainkban jóval túlmutat a hidegháború vé-
gére jellemző, eredeti outsourcing koncepción, melynek célja az volt, hogy 
az államok a csökkenő katonai létszám és védelmi költségvetés mellett meg-
őrizzék katonai képességeiket.”5 Napjainkban a katonai magánvállalatok sok 
esetben a megrendelő számára létfontosságú tevékenységet fejtenek ki. Eb-
ben a kontextusban pedig felmerül a kérdés, hogy nemzetközi jogi szem-
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pontból a katonai magánvállalatok alkalmazottai minek minősülnek. A tevé-
kenységük vizsgálata alapján könnyen megállapítható lenne, hogy zsoldos-
nak minősülnek, nem pedig kombattánsnak, vagy éppen civil személynek. 
De valóban ők a modern kor zsoldosai? 

Ennek a kérdésnek a megválaszolására össze kell hasonlítani a zsoldo-
sokat és a PMSC-ket6 jellemzőik alapján, valamint meg kell vizsgálni a hatá-
lyos nemzetközi jogi szabályokat. Ezen a téren foglalkozni kell a zsoldosok-
ra vonatkozó a szerződéses rendelkezésekkel, valamint a nemzetközi szokás-
jog szabályival is. 

„Háború kutyái”, „zsoldosok”, „a háború szukái” és hasonló pejoratív 
jelzőkkel illetik a katonai magánvállalatokat a médiában, sőt szakemberek is 
használják ezeket a kifejezéseket azoknak a fegyveres vállalkozóknak a le-
írására, akik az utóbbi időkben VIP személyeket, konvojokat, olaj-
vezetékeket és egyéb létesítményeket őriztek olyan helyeken, mint Irak és 
Afganisztán.7 Ennek köszönhetően kezdik összemosni a zsoldos és a katonai 
magánvállalat fogalmát, annak ellenére, hogy számos különbség fedezhető 
fel a két létező tevékenység között. 

A zsoldosok és a PMSC-k közötti alapvető különbségeket a következő 
táblázat foglalja össze:8 

Zsoldosok Jellemzők PMSC-k 
igyekeznek a nyilvános-
ságtól rejtve maradni nyilvánosság 

nyíltan reklámoznak és 
ajánlják a szolgáltatá-
saikat 

egyének kisebb csoportja 
megjelenési forma 

testületi, vállalati for-
ma, jogi személyiség 

általában idegen állam-
polgárok, terroristák, 
bűnözők, gerillák tagjaik 

általában korábban a 
nemzeti hadseregekben 
szolgáltak, multinacio-
nális adatbázisokból 
toborozzák őket; 

bottom-up erőszak privatizációjá-
nak formája 

top-down 

közvetlen támadó tevé-
kenység 

tevékenység 

kiképzés, szaktanács-
adás, hírszerzés, kém-
elhárítás, karbantartás, 
logisztikai támogatás, 
harci támogatás, harci 
kiszolgáló támogatás, 
vagy konfliktust köve-
tő újjáépítés 

feketepiac, készpénz 
felbérelés körülményei 

szerződés; gyakran 
pályázati eljárás 

1. táblázat A zsoldosok és a PMSC-k közötti különbség 
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A zsoldosok kiképzését, alkalmazását, finanszírozását és toborzását a 
nemzetközi jog tiltja, ezért tevékenységüket a legnagyobb titokban végzik. 
Ezzel ellentétben a katonai magánvállalatok tevékenységének szükséges 
feltétele a reklám és a nyilvánosság előtti szereplés. A zsoldosok egyének 
kisebb csoportjai, vagyis az egyéni jelleg dominál szemben a PMSC-kel, 
amelyek jogi személyiséggel rendelkező, jól szervezett üzleti vállalkozások. 
A zsoldosok általában idegen államok állampolgárai és gyakran férkőznek 
közéjük terroristák, bűnözők vagy gerillák. A PMSC-k alkalmazottainak 
döntő többsége korábban valamelyik állam nemzeti hadseregében szolgált és 
multinacionális adatbázisokból válogatják ki őket az egyes missziókra. A 
zsoldosok általában az erőszak privatizációjának alulról felfelé szerveződő 
(bottom-up) formáját képviselik, megrendelőik gyakran nem állami szerep-
lők, fegyveres csoportok, amelyek az alkotmányos rendet akarjak aláásni egy 
államban. A PMSC-k rendszerint felülről lefelé szerveződő (top-down) erő-
szak-privatizációban vesznek részt – ügyfeleik többnyire kormányok vagy 
multinacionális vállalatok, amelyek inkább a belső rend és biztonság helyre-
állítását vagy megerősítését kívánják előmozdítani. A zsoldosok elsődlege-
sen a közvetlen támadó tevékenységben vesznek részt, míg a PMSC-k ilyen 
feladatot csak kivételesen látnak el, azonban számos más tevékenységet vé-
geznek: kiképzés, szaktanácsadás, hírszerzés, kémelhárítás, karbantartás, 
logisztikai támogatás, harci támogatás, harci kiszolgáló támogatás, vagy 
konfliktust követő újjáépítés. A zsoldosokat – nyilvánosságtól való távolma-
radásuk miatt – a feketepiacról veszik igénybe és készpénzzel fizetik ki őket, 
míg a PMSC-k nyilvánosan ajánlják szolgáltatásaikat és a megbízóval szer-
ződést kötnek. Az állami megrendeléseket pedig különböző pályáztatási 
eljárásokon keresztül bonyolítanak le. 

A zsoldosok és a PMSC-k közötti különbségek rögzítése után meg 
kell vizsgálni a zsoldosokra vonatkozó nemzetközi szabályokat. A zsoldos-
ság kérdéskörével három nemzetközi szerződés foglalkozik: 1.) az 1949. évi 
genfi egyezmények 1977. évi I. kiegészítő jegyzőkönyve;9 2.) az 1977-es 
Afrikai Unió által létrehozott zsoldosság elleni regionális egyezmény;10 va-
lamint 3.) az 1989-ben megalkotott, univerzálisnak szánt zsoldosság tilalmá-
ról szóló nemzetközi szerződés.11 

Az I. kiegészítő jegyzőkönyv volt az első nemzetközi szerződés, ami 
megpróbálta rendezni a zsoldosság kérdését. Megpróbálta keretek közé szo-
rítani a zsoldosokat azzal, hogy kijelentette a zsoldosok nem tekinthetők sem 
kombattánsnak, sem hadifogolynak. Ezen felül a 47. cikk 2. pontjában meg-
határozta a zsoldos fogalmát. Ennek megfelelően zsoldos minden olyan 
személy: 

a) akit helyben, vagy külföldön kifejezetten abból a célból toboroztak, 
hogy fegyveres összeütközésben harcoljon; 

b) aki ténylegesen közvetlenül részt vesz az ellenségeskedésekben; 
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c) aki alapjában véve egyéni haszonszerzési vágyból vesz részt az el-
lenségeskedésekben és akinek valamelyik összeütköző Fél, vagy an-
nak nevében más, ténylegesen olyan anyagi ellenszolgáltatást ígért, 
amely lényegesen meghaladja az érintett Fél fegyveres erőinél szol-
gáló hasonló rangú és feladattal megbízott harcosoknak ígért, vagy 
fizetett összeget; 

d) aki egyik összeütköző Félnek sem állampolgára, vagy egyik össze-
ütköző Fél által ellenőrzött területnek sem lakosa; 

e) aki nem tagja valamelyik összeütköző Fél fegyveres erőinek; és 
f) akit nem az összeütközésben részt nem vevő valamely állam küldött 

fegyveres erőinek tagjaként hivatalos szolgálatra. 
A megszövegezésből kiderül, hogy ahhoz, hogy valakit zsoldosnak tekint-
hessünk - és ez által elválaszthassuk a harcosoktól és a hadifoglyoktól -, a 
hat konjunktív feltételnek meg kell felelniük. Ebből pedig az is következik, 
hogy amennyiben a katonai magánvállalat alkalmazottja a hat feltétel közül 
akár egynek nem felel meg, nem minősíthető zsoldosnak, vagyis el kell he-
lyezni a harcos, vagy a civil kategóriájának egyikébe. 

Az Afrikai Uniós egyezmény gyakorlatilag szó szerint átveszi az I. 
Kiegészítő Jegyzőkönyv 47. cikkének fogalmát és ugyanazokat a konjunktív 
feltételeket szabja a zsoldossá minősítéshez. Ezért ezt a továbbiakban nem is 
fejtegetjük. 

Az 1989-es zsoldosság tilalmáról szóló egyezmény alkalmazási köre 
szélesebb, mint a másik két egyezménynek. Ez az egyezmény sokkal bonyo-
lultabb és átfogóbb fogalmat alkotott. Az emberek két kategóriáját minősíti 
zsoldosoknak. Az első kategória megegyezik a fent kifejtett kritériumokkal, 
leszámítva, hogy nem feltétel az ellenségeskedésekben való tényleges köz-
vetlen részvétel.12 A második kategória szerint, zsoldosnak minősül, bármi-
lyen más helyzetben: 

a) különösen akit helyben, vagy külföldön azzal a céllal toboroz-
tak, hogy közös erőszakos cselekményben vegyen részt, ami 
1. a kormány megbuktatására, vagy egyébként az állam alkot-

mányos rendjének aláásására, vagy 
2. az állam területi integritásának aláásására irányul; 

b) akit a cselekményekben való részvételre alapvetően a kiemel-
kedő személyes haszon iránti vágy motivált és az anyagi kom-
penzáció ígérte, vagy megfizetése bujtott fel; 

c) aki nem állampolgára, és nem is annak az államnak a területén 
él, amely ellen ilyen cselekmény irányul; 

d) akit nem egy állam küldött hivatalos szolgálatban; és 
e) aki nem tagja annak az államnak a hadseregének, amelynek a 

területén a cselekmény megtörténik. 
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Amint látszik ebben az esetben is konjunktív feltételekről van szó, sőt az a) 
pont esetében több feltételnek is meg kell felelnie a cselekménynek. 

A két egyezmény annyiban megy tovább az I. Kiegészítő Jegyző-
könyvhöz képest, hogy „jogellenesnek minősítik és büntetik a zsoldosságot 
és a zsoldosok toborzását, kiképzését, finanszírozását, alkalmazását.”13 Az 
azonban megjegyzendő, hogy már az ENSZ Közgyűlése egy 1968-as határo-
zatában14 is deklarálta, hogy a zsoldosok igénybevétele a nemzeti felszaba-
dulásért és függetlenségért küzdőkkel szemben bűncselekménynek minősül 
és a zsoldosok maguk törvényen kívüliek. Továbbá felhívta a kormányokat, 
hogy iktassák törvénybe a zsoldosok toborzásának, finanszírozásának és 
kiképzésének büntetendőségét a saját területükön. 1973-ban ezt ismételten 
megerősítette.15 

A Nemzetközi Jogi Bizottság a zsoldosságot már 1984-ben nemzetkö-
zi bűncselekményként fogta fel: „abban a mértékben, ahogy ez a gyakorlat 
az államok szuverenitásának és a kormányok stabilitásának megsértésére és 
a nemzeti felszabadítási mozgalmak meggátlására irányul, az emberiség 
békéje és biztonsága elleni bűncselekményt jelent.”16 

Történeti hagyományokra is tekintettel az államok nagy része távol 
maradt az Afrikai Uniós és az 1989-es egyezménytől, azonban az államok a 
belső jogukban többnyire rendelkeznek a zsoldosság kérdéséről. Így az 1978. 
évi IV. törvény (Btk.) a 154. §-ban büntetni rendeli a tiltott toborzást. Ugya-
nis, aki a Magyar Köztársaság területén idegen fegyveres szervezetbe - szö-
vetséges fegyveres erőn kívül - katonai szolgálatra, katonai érdekű egyéb 
szolgálatra toboroz, vagy ilyen szolgálatra vállalkozókat közvetít, bűntettet 
követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. To-
vábbá ugyanígy büntetendő az a magyar állampolgár, aki - szövetséges 
fegyveres erőn kívül - nemzetközi vagy nem nemzetközi fegyveres összeüt-
közésben résztvevő idegen fegyveres szervezetbe önként belép, erre ajánlko-
zik, vagy ilyen fegyveres szervezetben kiképzésen vesz részt. 

A zsoldos definíciójának meghatározása mindegyik egyezményben az 
I. Kiegészítő Jegyzőkönyvre épül. Ugyanazt a sémát követik, számos köve-
telményt sorolnak fel, amelyek mindegyikének össze kell találkoznia ahhoz, 
hogy valakit zsoldosnak lehessen tekinteni.17 A Nemzetközi Vöröskereszt 
tanulmánya szerint - amelyet a nemzetközi humanitárius szokásjogról készí-
tettek -, a zsoldos I. Kiegészítő Jegyzőkönyvre épülő fogalma ma már a szo-
kásjog része, így azokra is kötelező, akik nem részesei az egyezmények-
nek.18 

Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a nemzetközi jog mindenkire köte-
lező erővel meghatározza, hogy kiket kell nemzetközi jogi értelemben zsol-
dosnak tekinteni. Meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek együttes 
fennállása esetén az embert nem lehet kombattánsnak, sem hadifogolynak 
tekinteni. 
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Elemzők úgy találták, hogy az egyezmények, amelyek nélkülöznek 
minden monitoring mechanizmust, olyan kritériumrendszert állítottak fel, 
amelyek egyidejű fennállását szinte lehetetlen bizonyítani. A PMSC-k al-
kalmazottainak nagy része a konfliktusban részt vevő állam állampolgára. 
Az amerikai Védelmi Minisztérium egy egészen friss, 2011. októberi jelen-
tése alapján például az Afganisztánban alkalmazott körülbelül 34.000 magán 
biztonsági alkalmazott több mint 93 %-a afgán állampolgár.19 Továbbá ne-
héz bizonyítani, hogy egyéni haszonszerzési cél motiválja az ellenségeske-
désekben való részvételre. Végül pedig nehéz ellenőrizni, hogy lényegesen 
magasabb bért kapnak, mint a katonák. 

A kritériumok együttes teljesítése hiányában pedig senkit sem lehet 
zsoldosnak tekinteni és az ennek megfelelő jogkövetkezményeket sem lehet 
alkalmazni. A szakértők egyet értenek abban, hogy aki, ezen definíció alap-
ján vád alá tudja helyeztetni magát, az megérdemli, hogy fejbe lőjék…az 
ügyvédjével együtt.20 Ennek megfelelően pedig a katonai magánvállalatok 
alkalmazottainak is csupán elhanyagolható százaléka vonható a zsoldos fo-
galma alá. 

Sőt, GREEN felhívja arra a figyelmet, hogy ha az az erő, amelynek a 
zsoldos felajánlja a szolgáltatásait, szervezett erő, akkor a zsoldosról majd-
nem biztosan azt kell vélelmezni, hogy annak a szervezett erőnek a tagja, ez 
pedig szintén kivonja őt a zsoldos fogalma alól.21 

Az ENSZ Közgyűlése azonban a zsoldosság új módozataként kezeli a 
katonai magánvállalatok tevékenységét. Aggodalmát fejezte ki azzal kapcso-
latban, hogy a katonai és biztonsági magánvállalatok a volt katonai személy-
zet és a volt rendőrök közül toborozza embereit és, mint biztonsági őröket 
alkalmazza őket fegyveres konfliktus zónákban.22 

2. A KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ELLÁTÓIK A HUMANITÁ-

RIUS JOG SZEMPONTJÁBÓL 

Ahogy láttuk az előző fejezetben, a katonai magánvállalatok alkalma-
zottai az esetek rendkívül kis részében vonhatók a zsoldos fogalma alá. Az I. 
Kiegészítő Jegyzőkönyv 47. cikk 1. pontja alapján pedig a zsoldosok nem 
tekinthetők sem harcosnak, sem hadifogolynak.23 Mivel azonban a katonai 
magánvállalatok alkalmazottai ritkán tekinthetők zsoldosnak, ezért valahol el 
kell helyezni őket a nemzetközi humanitárius jog rendszerében. Vannak 
azonban olyan álláspontok is, hogy ezek a szervezetek jogi vákuumban foly-
tatják a tevékenységüket. Ezeket a kérdéseket részletes vizsgálat alá kell 
vonni. 

A nemzetközi humanitárius jog olyan nemzetközi szerződéses és szo-
kásjogi szabályok összessége, melyek a nemzetközi vagy nem nemzetközi 
fegyveres összeütközés idején felmerülő humanitárius problémák megoldá-
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sát célozzák, azáltal, hogy egyfelől korlátozzák a hadviselőknek a hadviselés 
eszközei és módjai megválasztásához fűződő jogát (ún. hágai jog), másfelől 
védik a fegyveres összeütközése által érintett személyeket és javakat (ún. 
genfi jog). 

Tehát, ahogy a fogalomból is kiderül a nemzetközi humanitárius jog 
szabályai a fegyveres konfliktusokra vonatkoznak. A fegyveres konfliktuso-
kon belül különbséget kell tennünk a nemzetközi és a nem nemzetközi fegy-
veres konfliktus között. Hagyományosan a nemzetközi jog az államok közöt-
ti relációkra vonatkozott (nemzetközi fegyveres konfliktus). Az államon 
belüli fegyveres konfliktusok kiestek a szabályozási köréből és a belső jog-
hatósági körbe tartoztak.24 Áttörést az 1949. évi egyezmények azonos 3. 
cikke jelentette azáltal, hogy meghatározta azokat a minimális humanitárius 
jogi szabályokat, amelyeket a nem nemzetközi jellegű fegyveres összeütkö-
zés esetén is mindegyik összeütköző félnek kötelessége alkalmazni. A nem-
zetközi humanitárius jog ilyen irányú kiterjesztésének legfőbb oka, hogy a 
nem nemzetközi fegyveres konfliktus könnyen átfordulhat nemzetközi konf-
liktussá, különösen ha külső államok közbelépésére kerül sor.25 Továbbá az 
emberi jogok nemzetközi védelmének fejlődése túllépett azon a korábbi 
felfogáson, amelynek értelmében egyetlen államnak sincs köze egy másik 
államban zajló eseményekhez.26 

A humanitárius nemzetközi jog központi alapelve a kombattánsok és a 
civilek megkülönböztetése, e distinkció nélkül ugyanis nem lehetne a hadvi-
selésre vonatkozó szabályokat betartani. Ez alapján különbséget kell tenni: 
az ellenségeskedésekben részt vevő harcosok, és a harcokban feltehetően 
részt nem vevő, ezért védelemre jogosult polgári személyek közt. Az állam 
fegyveres erőinek (kivéve az orvosi és egyházi személyzetet) illetve a szer-
vezett fegyveres csoportoknak a tagjait általában legitim katonai célpontnak 
lehet tekinteni, kivéve, ha megadjak magukat vagy más módon harcképte-
lenné válnak. A polgári személyek általában védelmet élveznek a közvetlen 
támadásokkal szemben, kivéve és arra az időre, amíg közvetlenül részt vesz-
nek az összecsapásokban.27 Ezek alapján vizsgálni kell, hogy a nemzetközi, 
illetve a nem nemzetközi fegyveres konfliktusok esetén ki minősül 
kombattánsnak és ki minősül civilnek. 

Nemzetközi fegyveres összeütközés esetén valamely összeütköző fél 
fegyveres erői olyan 1.) szervezett fegyveres erőkből, csapatokból és alaku-
latokból állnak, amelyek az alárendeltjeik magatartása tekintetében 2.) az 
adott Félnek felelős parancsnokság alá tartoznak. Az ilyen fegyveres erők 3.) 
egy belső fegyelmi rendszerbe tartoznak, amely többek között 4.) érvényesí-
teni tartozik a fegyveres összeütközésre vonatkozó nemzetközi jogi szabá-
lyok betartását. Az ekképpen meghatározott fegyveres erő tagjai harcosok-
nak minősülnek, akiknek joguk van közvetlenül részt venni az ellenségeske-
désekben.28 
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A gerilla-hadviselés29 elterjedésének következtében nehézzé vált a 
kombattánsok és a polgári lakosság megkülönböztetése. Ennek következté-
ben az 1949. évi III. genfi egyezmény 4. cikk (A) 2. bekezdése elismeri a 
gerillák kombattánsi státusát, ha a következő feltételeknek megfelelnek: 

a. élükön oly személy áll, aki alárendeltjeiért felelős; 
b. meghatározott és messziről felismerhető megkülönböztető 

jelvényt viselnek; 
c. fegyvereiket nyíltan viselik; 
d. hadműveleteikben a háború törvényeihez és szokásaihoz al-

kalmazkodnak. 
Az I. Kiegészítő Jegyzőkönyv ezeket a feltételeket jelentősen enyhíti: a 
fegyverek nyílt viselése csak a katonai összecsapás, illetve az azt megelőző 
felfejlődés során szükséges. Tehát a szabályozás szerint a megkülönböztetés 
csak időszakos, ugyanis a gerilla (vagy partizán) egyéb esetekben nem köte-
les fegyverét nyíltan viselni.30 Azonban azok, akik ezeket a minimális köve-
telményeket nem tartják be, elvesztik a kombattánsi státuszukat és ezzel 
együtt azt a jogukat is, hogy az ellenfél hatalmába kerülve, hadifogolynak 
tekintsék őket.31 

Az I. Kiegészítő jegyzőkönyv negatív módon határozza meg a polgári 
személy (civil) fogalmát. A megkülönböztetés alapelve szempontjából nem-
zetközi fegyveres konfliktus eseten mindenki civilnek, polgári személynek 
számít és ennélfogva jogosult a közvetlen támadások elleni védelemre, aki 
nem tagja a konfliktusban részt vevő felek fegyveres erejének, s nem is vesz 
részt tömeges felkelésben, kivéve, és arra az időre, ha és amíg közvetlenül 
részt vesz az összecsapásokban.32 

Nem nemzetközi fegyveres konfliktusnak minősül a II. Kiegészítő 
jegyzőkönyv szerint, az olyan konfliktus, amely az egyik szerződő állam 
területén, annak fegyveres erői és olyan kormányellenes fegyveres erők, 
illetve más szervezett fegyveres csoportok között tör ki, amelyek felelős 
parancsnokság alatt állnak és ellenőrzést gyakorolnak az ország területének 
egy része felett, ami lehetővé teszi számukra, hogy folyamatos és összehan-
golt harci tevékenységet hajthassanak végre. 

Tehát a nem nemzetközi fegyveres összeütközés esetén a kormány-
erőkkel (állami haderővel) szemben kormányellenes vagy más törvényes 
erők állnak. Ilyen körülmények között az állami haderő tagjai természetesen 
kombattánsnak minősülnek. A fegyveres konfliktus másik oldalán szereplő 
nem állami szereplő esetében azonban már nem egységes sem az államok 
gyakorlata, sem a nemzetközi jog tudománya, hogy a szervezett fegyveres 
erők tagjai is a kombattánsok fogalma alá vonható-e. 

„Könnyen juthatunk arra a következtetésre, hogy a szervezett fegyve-
res csoportokban való tagság nem más, mint egyszerűen a civilek folyamatos 
részvétele az ellenségeskedésekben. Vagyis a szervezett fegyveres csoportok 
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tagjai polgári személyeknek tekintendők, akik az ellenségeskedésekben való 
folyamatos részvételük miatt elvesztik védelmüket a közvetlen támadásokkal 
szemben tagságuk egész tartamára.”33 

Ez azonban helytelen következtetés lenne, mert megbontaná a huma-
nitárius jog azon alapelvét, amely szerint a kombattánsokat és a civil szemé-
lyeket határozottan el kell választani egymástól. Ez alapján a szervezett 
fegyveres csoport a konfliktus nem állami szereplőjének fegyveres ereje, 
amely olyan magánszemélyekből áll, akiknek folytatólagos feladata az ellen-
ségeskedésekben való közvetlen részvétel. 

Ennek megfelelően negatív módon megfogalmazva, mindenki más ci-
vilnek, polgári személynek számít, és ennélfogva jogosult a közvetlen táma-
dások elleni védelemre, aki nem tagja a konfliktusban részt vevő állam fegy-
veres erejének, illetve a konfliktusban részt vevő félhez tartozó szervezett 
fegyveres csoportnak, kivéve, és arra az időre, ha és amíg közvetlenül részt 
vesz az összecsapásokban.34 

Miután tisztázásra került, hogy a nemzetközi és a nem nemzetközi 
fegyveres konfliktusok esetén kik tekinthetők kombattánsoknak és kik te-
kinthetők civil személyeknek, már csak azt a kérdést kell megválaszolni, 
hogy a katonai magánvállalatok alkalmazottai miként minősíthetőek humani-
tárius jogi szempontból. Röviden az a korántsem egyszerű kérdés, hogy a 
kontraktorok harcosnak vagy civilnek minősülnek-e? 

Ha kombattánsnak minősülnek, akkor állandóan célpontnak tekinthe-
tők, viszont folyamatosan részt vehetnek a harcokban; elfogásuk esetén pe-
dig hadifogoly státusba kerülnek, aminek következtében nem lehet ellenük 
eljárást indítani a harcokban való részvétel miatt. Ellenben, ha civilnek mi-
nősülnek nem támadhatják meg őket. De mint civilek, nem is vehetnek részt 
a közvetlen hadi cselekményekben, különben elvesztik a civil státuszukat. 

A nemzetközi humanitárius jog nem ad egyértelmű választ erre a kér-
désre. A minősítés attól függ, hogy a katonai magánvállalat alkalmazottja 
milyen viszonyban van az állammal, illetve milyen jellegű tevékenységet fejt 
ki. Ezt a kérdést csak esetről esetre lehet elbírálni, így pedig nem lehet egy 
egységes formulába sűríteni a kontraktor státuszát. Ezt a megközelítést erősí-
ti meg a Montreux-i Dokumentum35 36 24. pontja is, amikor úgy fogalmaz, 
hogy a PMSC-k alkalmazottainak jogi státuszát a nemzetközi humanitárius 
jog határozza meg, eseti elbírálás alapján, amit az ellátott feladatok termé-
szete és körülményei határoznak meg.37 Éppen ezért arra a kérdésre, amit 
már többször is feltettünk, hogy a katonai magánvállalatok alkalmazottai 
kombattánsnak vagy civilnek minősülnek-e, az a válasz adható, hogy: az 
attól függ! 

Ebből pedig rögtön az következik, hogy meg kell vizsgálnunk a 
kontraktorok minősítését a nemzetközi és a nem nemzetközi fegyveres ösz-
szeütközések esetén is. Továbbá vizsgálnunk kell azokat a minősítő körül-
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ményeket, amelyek alapján elhelyezzük őket az egyik, vagy a másik cso-
portban. 

Nemzetközi fegyveres konfliktus esetén a nemzetközi jog kimondja – 
a III. Genfi Egyezmény 4. cikk (A) 1. bekezdése alapján –, hogy az állam 
fegyveres erejének tagja mindenképpen kombattánsnak minősül, azt viszont 
már nem rendezi, hogy kit tekinthetünk nemzetközi jogi szempontból a 
fegyveres erő tagjának. Ennek a tisztázásában segítséget nyújthat: 

• annak a vizsgálata, hogy a hadügyminisztérium vagy a hadsereg 
alkalmazásában állnak-e; 

• katonai bíróság hatáskörébe körébe tartoznak-e; 
• betagozódnak-e a katonai hierarchiába és parancssorba; 
• rendelkeznek-e olyan személyazonosító okmánnyal, mint a 

hadsereg tagjai, vagy mint a III. Genfi Egyezmény ír elő; 
• viselnek-e egyenruhát és nyíltan fegyvert.38 

A katonai magánvállalatok alkalmazottainak minősítésénél figyelembe kell 
venni, hogy csak akkor lehet őket kombattánsnak tekinteni, ha a megbízó 
egy állam. Ellenkező esetben mindenképpen civilnek minősülnek. SZALAI 
ehhez még hozzáteszi, hogy a katonai feladatok kiszervezése magáncégek-
nek fogalmilag kizárja, hogy az alkalmazottak a fegyveres erő tagjai legye-
nek.39  

Véleményünk szerint az, hogy egy katonai feladatot magánvállalthoz 
szerveznek ki, nem zárja ki feltétlenül azt, hogy az alkalmazottait a fegyve-
res erő tagjainak tekintsük. Ezt alátámasztja az a tény, hogy a katonai kiszer-
vezés egyfajta függőséggé vált. Ami viszont ennél is fontosabb, hogy a 
PMC-k annyira betagozódtak az USA védelmi rendszerébe, hogy a 2006-
ban, a Védelmi Minisztérium által kiadott Négyéves Védelmi Felülvizsgá-
latban a Minisztérium „totális erejének” (Total Force) részévé nyilvánította. 
A dokumentum szerint a Védelmi Minisztérium a világ legnagyobb munkál-
tatója, mivel több, mint 3 millió közvetlen alkalmazottja van. A „totális erő” 
részei pedig az aktív és a tartalékos szolgálatok, a civil szolgálatok, valamint 
a kontraktorok, vagyis a PMSC-k.40 

Ha a kontraktor nem tekinthető az állami fegyveres erő tagjának, ak-
kor tovább kell vizsgálni, hogy a III. Genfi Egyezmény 4. cikk (A) 2. bekez-
dése alá vonhatóak-e. Ez a pont definiálja, hogy kit tekinthetünk gerillának. 
Ennek a pontnak a vonatkozásában a kontraktoroknak két feltételnek kell 
megfelelniük. Először is, mint csoport, a nemzetközi fegyveres összeütközés 
valamelyik résztvevőjéhez tartoznak. Másodszor pedig mind a négy koráb-
ban említett feltételnek meg kell felelniük. Ha ennek a két kritériumnak 
együttesen megfelelnek, akkor a gerilla fogalma alá vonhatóak, vagyis 
kombattánsnak tekinthetőek. 
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Abban az esetben, ha az előzőek alapján a gerilla fogalma alá sem 
vonhatóak a katonai magánvállalatok alkalmazottai, akkor sem tekinthetjük 
őket automatikusan civilnek, mert még vizsgálni kell a III. Genfi Egyezmény 
4. cikk (A) 4. bekezdését is. Ez alapján hadifogolynak minősülnek a fegyve-
res erőket kísérő, de azoknak nem közvetlen részét alkotó személyek, mint a 
katonai légi járművek polgári személyzetének tagjai, a haditudósítók, a szál-
lítók, a katonák jólétéről való gondoskodással megbízott munka- és szolgála-
ti egységek tagjai, feltéve, hogy engedélyt kaptak azoktól a fegyveres erők-
től, amelyeknek kíséretéhez tartoznak, és amely erők kötelesek őket a csatolt 
mintához hasonló személyazonossági igazolvánnyal ellátni. Ebben a pontban 
az Egyezmény egy keskeny kivételt állapít meg az alól az alapelv alól, hogy 
csak az elfogott kombattánst illeti meg a hadifogoly státusz. A jogi státuszuk 
tisztázott, nem tekinthetők a fegyveres erők tagjainak, de kombattánsnak 
sem, azonban megilleti őket a hadifogoly státusz elfogásuk esetén. Ami nem 
tisztázott az az, hogy kik sorolhatók ez alá a kivétel alá, a meghatározás 
ugyanis csak egy példálózó felsorolást ad. Felmerül a kérdés, hogy milyen 
tevékenységet végzők kerülhetnek még ebbe a kategóriába? A megszövege-
zésből csak annyi állapítható meg bizonyosan, hogy a szerződés aláíróinak 
nem volt célja olyan személyeket is ide sorolni, akik közvetlenül részt vesz-
nek a harci cselekményekben. Ezért ebben az esetben is esetről esetre kell 
megállapítani, hogy a katonai magánvállalat alkalmazottja bele tartozik vagy 
sem. 

Nem nemzetközi fegyveres konfliktus esetén alapvetően alkalmazha-
tóak a nemzetközi fegyveres konfliktus esetén elmondottak. Így azokat itt 
nem ismételjük meg. Egy elméleti megközelítésre azonban még ki kell tér-
nünk, aminek a felelősségi kérdéseknél lehet jelentős szerepe. A társaságok 
nem alanyai a nemzetközi jognak. De ez alól az általános tétel alól van egy 
lehetséges kivétel. Ha nem nemzetközi fegyveres összeütközések esetén a 
PMSC saját magát összeütköző félnek tekinti, akkor a Genfi Egyezmények 
közös 3. cikke alá vonható. Lehetséges azonban az is, hogy szervezett fegy-
veres csoportnak tekinthető, ebben az esetben pedig a II. Kiegészítő Jegyző-
könyv 1. cikk (1) bekezdésének rendszerében helyezhető el. Ezekben az 
esetekben a vállalatot ugyanazok a nemzetközi jogi szabályok kötik, mint 
egy nem nemzetközi fegyveres konfliktus minden más, nem állami résztve-
vőjét. Elméletileg nem elképzelhetetlen ez a lehetőség, de a gyakorlati meg-
valósulása valószínűtlen, ugyanis ehhez az kellene, hogy a PMSC magát a 
fegyveres összeütközés résztvevőjeként határozza meg.41 

A PMSC-k alkalmazottainak nemzetközi humanitárius jogi minősítés-
nek összefoglalásához segítségül hívjuk a korábban említett Montreux-i do-
kumentum I. részének 26. pontját, ebben ugyanis maguk az államok foglal-
ják össze az alkalmazottak státuszát. A PMSC alkalmazottjai: 
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• kötelesek – státuszától függetlenül – betartani a nemzetközi 
humanitárius jogot; 

• a humanitárius jog által védett civilnek minősülnek, kivéve, ha 
betagozódnak az állami fegyveres erőkbe, vagy az államnak fe-
lelős parancsnokság alatt működő szervezett fegyveres erő, 
csoport, egység tagjai, illetve, ha más módon elveszítik a nem-
zetközi humanitárius jog által biztosított védelmet; 

• nemzetközi fegyveres konfliktus esetén jogosultak a hadifogoly 
státuszra, ha a fegyveres erőket kísérő, de azoknak nem közvet-
len részét alkotó személyeknek minősülnek; 

• büntetőeljárás alá vonhatóak, az olyan cselekmények miatt, 
amelyek az alkalmazandó nemzeti, vagy nemzetközi jog szerint 
büntetendő cselekményeknek minősülnek. 

A kifejtettek alapján elmondható, hogy a katonai magánvállalatok alkalma-
zottainak jelentős része civilnek fog minősülni, amikor állami megbízást 
teljesít. Abban az esetben pedig, ha a megbízó nem állam, akkor minden 
esetben civil státuszt fog élvezni. Rájuk nemzetközi fegyveres konfliktus 
esetén a IV. Genfi Egyezmény rendelkezései, az I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 
75. cikke és a szokásjog, amennyiben pedig nem nemzetközi konfliktusról 
van szó, akkor a közös 3. cikk, a II. Kiegészítő Jegyzőkönyv és a szokásjog 
fog vonatkozni. 

3. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK A DSO VONATKOZÁSÁBAN 

A katonai tevékenységek kiszervezésénél a számos még nem tisztázott kér-
dés közül talán a legégetőbb volt hosszú időn át a felelősség kérdése, mely 
terén érezhető előrelépések történtek, azonban teljes megoldásról korántsem 
beszélhetünk. 

A DSO tekintetében a jogi értelemben vett felelősség vonatkozásának 
három vetületéről beszélhetünk: (1) az alkalmazó állam (nemzetközi jogi) 
felelősségéről, (2) a katonai magánvállalat (gazdasági) felelősségéről, és (3) 
a contractorok (belső jogi) felelősségéről. Ezek közül a legkritikusabb a gya-
korlat szempontjából talán az alkalmazó állam felelőssége, melyet szorosan 
követ a személyi állomány felelőssége. 

Az állami felelősség kérdése szorosan kapcsolódik a kontraktorok jogi 
státuszának kérdéséhez, azon belül is ahhoz a kérdéskörhöz, hogy milyen 
kapcsolatként értelmezzük a PMC és haderő, illetve a PMC és alkalmazó 
állama közti viszonyt az állam szempontjából. Álláspontunk szerint ugyanis 
– szakirodalmi konszenzus hiányában – az alapvető irányt az államok nem-
zetközi felelősségéről szóló, szokásjogi erejű 2001. évi tervezet42 8. cikke 
határozza meg, mikor rögzíti, hogy „egy személy, vagy személyek csoport-
jának magatartását a nemzetközi jog szerint az állam cselekményének kell 
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tekinteni, ha a személy vagy személyek csoportja a cselekmény elkövetése-
kor ténylegesen az adott állam utasításai szerint, illetve irányítása vagy elle-
nőrzése alatt cselekszik.”43 A tervezethez készített kommentár e körben rög-
zíti, hogy generális alapelv a nemzetközi jogban, hogy az állam nem felel a 
magánszemélyek cselekményeiért. Ezt azonban – ahogy a kommentár által 
hivatkozott joggyakorlat is mutatja – áttöri a speciális elv, miszerint az állam 
felelős mindazon személyek és csoportok cselekményeiért, melyek felett 
irányítási, felügyeleti, vagy ellenőrzési jogkört gyakorol. „Ez az eset általá-
ban ott merül fel, ahol az állami szervek kiegészítő jelleggel magánszemé-
lyeket vagy csoportokat toboroznak, bíznak meg, hogy azok mintegy „se-
gédhadként” ténykedjenek, miközben kívül esnek az állami struktúrákon.”44 
A kommentár emellett rögzíti, hogy ennek tipikus példája amikor a rendőri, 
vagy fegyveres erőkhöz nem tartozó „önkénteseket” küld adott állam a 
szomszédos országba, vagy valamely misszió végrehajtására.45 A tervezet 
ezen cikkét azért tekintjük tehát irányadónak, mert a kommentár közvetlenül 
is utal az adott feladat ellátására küldött civil személyek esetére. Meggyőző-
désünk szerint e meghatározásba egyértelműen beletartoznak a katonai ma-
gánvállalatok és alkalmazottaik is a haderő irányítása, felügyelete, illetve 
ellenőrzése alá utalva. Úgy gondoljuk, nehezen elképzelhető olyan helyzet, 
melyben a szerződő állam úgy rendel magánkatonai erőt hadserege, vagy 
bármely katonailag releváns érdekeltsége mellé, hogy ne tartaná fenn saját 
szervei számára a felügyelet és ellenőrzés jogát. Ezen elképzelésünket a 
személyvédelem tekintetében is fenntartjuk, hiszen bár nyilvánvaló, hogy a 
védett személy – aki egyben az állam szervéhez tartozik felelősségi szem-
pontból – szakmai tekintetben nem utasíthatja általános jelleggel őrzőit, 
nemzetközi jogi szempontból releváns kényes helyzetekben élhet, sőt élnie 
kell a felügyelet, illetve ellenőrzés jogosítványaival. 

Az állam nemzetközi jogi felelőssége tehát véleményünk szerint a ter-
vezet 8. cikke alapján áll meg a katonai tevékenységek kiszervezésére nézve, 
feltéve, hogy e körben a nemzetközi jog valamely szabályának megsértése 
forog fenn. Fontos azonban leszögezni, hogy ismereteink szerint az államok 
nemzetközi felelőssége a gyakorlatban még nem merült fel a DSO vonatko-
zásában. Ennek oka a reális valóságból könnyen levezethető, ha figyelembe 
vesszük, hogy azon államokban ahol idegen hatalom megbízásából tényked-
nek katonai magánvállalatok (főként Afganisztán és Irak tekintendő napja-
inkban ilyennek), függőségi viszonyban állnak a megbízó állammal. Példá-
nak okáért: nehezen elképzelhető, hogy az Amerikai Egyesült Államok által 
döntően meghatározott koalíciós katonai jelenlétre támaszkodó afgán kor-
mányzat adott esetben élne jogával az USA nemzetközi felelősségének meg-
állapítása érdekében valamely PMC miatt, amikor a kormány stabilitását 
egyrészt főként az USA katonai ereje biztosítja, másrészt a kormánytagok 
védelmében is jelentős szerepet vállalnak a különböző magánvállalatok. A 
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gyakorlatban a kényes kérdések megoldása politikai-diplomáciai megoldá-
sokat igényel, aminek gyakorlati példája volt a Blackwater felváltása a 
Triple Canopy-val az USA vonatkozásában. 

A politikai-diplomáciai megoldások gyakorlata egyrészt kiemeli, hogy 
a nemzetközi jogi felelősség mellett e téren inkább a politikai felelősség 
kérdése tekinthető kényszerítő erőnek a megbízó államokkal szemben, más-
részt utat nyit az egyes katonai magánvállalatok felelősségének terrénuma 
felé. Ahogy a fogalmi meghatározásnál már kiemeltük a nemzetközi szak-
irodalommal egyetértésben, a katonai magánvállalatok profitorientált, társa-
sági képződmények. Mint ilyenek rendkívül nehezen kapcsolhatók alkalma-
zottaik egyes cselekményeinek akár nemzetközi jogi, akár belső (büntető) 
jogi felelősségéhez. Mégis azt kell látnunk, hogy a vállalatok felett is érvé-
nyesül jogi kényszer, hiszen az államok válogatott módokon46 tudnak jogi 
eszközökkel kényszerítőleg fellépni. A vállalatok tehát rá vannak kénysze-
rítve a kritikus helyzetek minimalizálására. Ennek oka a jogi kényszer mel-
lett a vállalatok gazdasági felelőssége, vagyis a márkanév védelmének fon-
tossága. Egy adott katonai magánvállalat számára a visszaélések nem köz-
vetlen jogi szankciókkal fenyegetnek, hanem a márkanév oly fokú sérelmé-
vel, mely jelentős megbízásoktól ejti el a vállalatot. Ezt a fajta gazdasági, 
vagy marketing felelősséget fokozta a millenniumot követő néhány év szabá-
lyozási vákuum tézise, mely cselekvésre, afféle kamarák létrehozására kész-
tette a PMC-ket. Ennek eredményekét jött létre például az IPOA47, vagy a 
BAPSC48, melyek lényege, hogy „egy katonai magánvállalat akkor lehet 
tagja a szervezetnek, ha magára nézve kötelezően elfogadja a viselkedési 
kódex erkölcsi előírásait. Abban az esetben, ha tevékenységével megszegi 
azokat, a szervezet etikai bizottsága kizárhatja a PMC-t tagjai közül, amely 
egyet jelent jó hírnevének elvesztésével.”49 Ezen szervezetek szankciórend-
szere jogi értelemben elégtelen, hiszen lényegében a pénzbüntetést és a kizá-
rást tudják csak alkalmazni a renitens vállalkozásokkal szemben, gazdasági 
hatásuk azonban nem alábecsülendő, amit jól mutat a Balckwater-nél bekö-
vetkezett változások egész sora. 

A kamara jellegű – de a kamarák jogi és piacszabályozó jelentőségétől 
messze elmaradó – szervek etikai kódexei természetesen az egyes katonai 
vállalatoknál is meg kell, hogy jelenjenek. Ezek a viselkedési kódexek (code 
of conduct) határozzák meg a contractorok személyi felelősségének első, 
lényegében munkajogi vonalát. A viselkedési kódex vétkes megsértése 
pénzbüntetést, illetve a jogviszony megszüntetését vonhatja maga után. Ez 
azonban önmagában elégtelen – mégis hosszú időn át egyedüli – felelősségi 
rendszer. Afganisztán és Irak vonatkozásában az Amerikai Egyesült Álla-
mok által megbízott contractorok büntetőjogi felelőssége hosszú időn át 
tisztázatlan volt. A jogi standardok értelmében a külföldön tartózkodó sze-
mélyek által elkövetett bűncselekmények elbírálása az adott állam jogható-



FARKAS ÁDÁM, KÁLMÁN JÁNOS: A KATONAI TEVÉKENYSÉGEK 

KISZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI JOGI ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEI 
 

39 

sági körébe tartozik. Az USA contractorai azonban mentesültek ezen fősza-
bály érvényesülése alól, mivel a Ideiglenes Koalíciós Hatóság (Coalition 
Provisional Authority – CPA) 17. számú rendelete, s különösen annak har-
madik szakasza rögzítette, hogy ezek a személyek szerződéses tevékenysé-
gük vonatkozásában (1) nem tartoznak az iraki jog hatálya alá, (2) nem tar-
toznak az iraki eljárás hatálya alá, (3) szerződésen kívüli tevékenységük 
tekintetében csak a CPA írásos hozzájárulásával válhatnak iraki hatósági 
eljárás alanyává.50 

A CPA 17. számú rendelete elfogadhatatlan állapotokat teremtett, hi-
szen az elkövetés helyének állama nem érvényesíthette joghatóságát az ilyen 
formán „katonai” státus felé elmozdított civil contractorok felett, azonban a 
delegáló állam – jelen esetben az Amerikai Egyesült Államok – katonai bün-
tetőjoga sem terjedt ki rájuk, mivel katonai büntetőjogi értelemben nem mi-
nősültek katonának. Ezzel tehát valóban egyfajta szabályozási vákuum ke-
letkezett. Az új iraki adminisztráció fő feladatai között jelölte meg e helyzet 
orvoslását és a politikai-diplomáciai lehetőségei révén – az USA vezetésének 
belátását bírva – meg is valósította a kérdés rendezését. Az amerikai Military 
Authorization Act (továbbiakban MAA) 2006. október 17-i módosítása ré-
vén a 2007-es normaszöveggel a katonai magánvállalatok hadsereg számára 
dolgozó civileit az Egyesült Államok a katonai büntetőkódex hatálya alá 
vonta. Ezzel a belső jogi felelősség megoldottá vált, amit követhetett a CPA 
17. számú rendeletének hatályon kívül helyezése. Ezt a az amerikai katonai 
erő állomásozásáról szóló 2008. november 17-én megkötött SOFA (Status of 
Force Agreement) egyezmény valósította meg, mely 2008. december 31-
gyel, főként a jogalkalmazásról szóló 12. cikkével51 hatályon kívül helyezte 
a CPA 17. számú rendeletét és utat nyitott az iraki kormányzatnak a kérdés 
újszerű kezelésére.52 

A felelősségi kérdések vonatkozásában a fentieken túl alapvető fon-
tosságú és a nemzetközi szint által meghatározott törekvés, hogy az államok 
közössége az egységes szabályozás felé mozduljon el. Ez irányba az első, 
jelentős lépés már megtörtént, mikor a „katonai magánvállalatokról szóló 
különböző nemzeti szabályozások összehangolásának és előmozdításának 
szándékával 2006 nyarán egyeztetések kezdődtek a svájci külügyminisztéri-
um és a Nemzetközi Vöröskereszt szervezésében, melynek eredményeként 
2008. november 17-én elfogadásra került a – nemzetközi jogi kötelező erő-
vel nem bíró – montreux-i dokumentum.”53 Úgy véljük, hogy a korábban 
már többször citált montreaux-i dokumentum a felelősség és a nemzetközi 
jogi szabályozás szempontjából azért fontos, mert bár közvetlen nemzetközi 
jogi kötőerővel még nem bír, idővel a következetes alkalmazás révén a nem-
zetközi szokásjog részévé válhat, vagyis szokásjogi kötelező erőre emelked-
het. Ebben a megközelítésben a montreaux-i dokumentum fontossága abban 
ragadható meg, hogy egyrészt rögzíti a (1) szerződő állam, (2) a területi ál-
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lam, (3) a hazai állam és (4) minden más kapcsolódó állam felelősségét és 
kötelezettségeit. Másrészt megfogalmazza, hogy kik minősülnek felettesnek 
a katonai magánvállalatok személyzete számára, s e körben nemzetközi fele-
lősségi jelleggel nevezi meg (1) a szerződő állam kormányzati tisztségviselő-
it – függetlenül attól, hogy katonai parancsnokok, vagy civil tisztviselők –, 
illetve (2) a katonai magánvállalat igazgatóját, vezetőjét, amennyiben a 
szükséges ellenőrzési, illetve felügyeleti jogosítványok gyakorlását elmu-
lasztotta.54 Ez utóbbi meghatározás azért is fontos, mert a kormánytisztvise-
lők bevonása révén igazolja az államok felelősségéről szóló tervezet 8. cik-
kére való hivatkozásunkat és rögzíti az államok nemzetközi felelősségének 
létét a DSO vonatkozásában. 

*** 

Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy bár szabályozási vákuumról már nem 
beszélhetünk, a felelősségi problémák teljes körű rendezése még várat magá-
ra. Véleményünk szerint ez kizárólag a nemzetközi szintű egységes szabá-
lyozással mehet végbe, melynek azonban előfeltétele a fent vázolt nemzet-
közi jogi vonatkozások kompromisszumos, egybecsengő, szerződési szintű 
tisztázása, majd a nemzetközi szerződéssel meghatározott fogalmi, elvi ala-
pokon a felelősségi rendszer szintén szerződéses rendezése. 
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GÖMBÖS CSILLA 
EGYSÉG AZ ÁTLÁTHATATLANSÁGBAN?1 

Az EU megerősített nemzetközi szerepvállalása, különös tekintettel a 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőre és az Európai Külügyi 

Szolgálatra 

1. ELŐSZÓ  

2004. október 29-én a Rómában aláírt európai Alkotmányos Szerződés ha-
tályba lépése a sikertelen ratifikációs folyamat2 eredményeként meghiúsult, 
azonban intézményi és döntéshozatali reformjainak jelentős részét – néhány 
kivételtől eltekintve – a 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt Reform-
szerződés (Lisszaboni Szerződés, továbbiakban: LSZ)„megmentette” annak 
érdekében, hogy hozzájáruljon az Európai Unió (továbbiakban: EU) műkö-
dőképességének megőrzéséhez, hatékonyabb működéséhez, s a kihívásokkal 
szembeni egységesebb fellépéséhez. A 2009. december 1-jétől hatályos LSZ 
nem váltja fel a korábbi alapszerződéseket, hanem beáll az alapszerződés- 
módosítók sorába, s így az Unió az Európai Unióról szóló szerződésen (to-
vábbiakban: EUSz) és az Európai Unió működéséről szóló szerződésen (to-
vábbiakban: EUMSz) alapul. Azon túlmenően, hogy a LSZ az EU intézmé-
nyi és döntéshozatali struktúrájában bevezetett újításaival növeli az EU in-
tézmény- és működésbeli hatékonyságát, átláthatóságát, demokratikus legi-
timitását, ugyanakkor lehetővé teszi az EU egységesebb, s egyben hatéko-
nyabb globális szintű fellépését, biztosítva ezáltal az Unió értékeinek és ér-
dekeinek egységesebb képviseletét és érvényesülését egyaránt.3 A közös kül- 
és biztonságpolitika (továbbiakban: KKBP) terén hozott reformok pozitív 
változást jelentenek az EU egységesebb nemzetközi szerepvállalásának 
megélénkülését illetően, alapul szolgálva egy koherensebb uniós külpolitika 
kialakítására. 

Ezen alapfeltevésből kiindulva, a dolgozat során elsősorban arra kere-
sem a választ, hogy a LSZ által bevezetett reformok a – különös tekintettel 
az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjére és a köré kiépülő Eu-
rópai Külügyi Szolgálatra (továbbiakban: EKSZ) – miként járulnak hozzá az 
EU hatékony nemzetközi szerepvállalásának megélénküléséhez, illetve 
mennyiben jelentenek pozitív elmozdulást egy koherensebb uniós külpoliti-
kai stratégia kialakításának irányába.4 A dolgozatban tárgyalt reformok és az 
általuk biztosított lehetőségek elemzése, tüzetes vizsgálata szükségeltetik 
ahhoz, hogy megbizonyosodjunk az Európai Unió megerősödött nemzetközi 
szerepvállalásáról és hatékonyabb globális aktorként történő fellépéséről, 
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illetve ahhoz, hogy további reformlehetőségek kerüljenek felismerésre és 
megfogalmazásra. 

2. AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉP-

VISELŐJE 

2.1. AZ EU FRAGMENTÁLT NEMZETKÖZI MEGJELENÉSE 

A KKBP vonatkozásában kiemelkedő jelentőségű, hogy a LSZ intézményi 
újításként létrehozta az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselő tisztsé-
gét (hivatalos angol elnevezés: High Representative for Foreign Affairs and 
Security Policy− továbbiakban:HR), amely az EU hatékonyabb és egysége-
sebb globális szintű fellépését biztosítja/biztosíthatja, új keretet teremtve az 
EU külső képviseletének.5 

Az Európai Alkotmányról szóló szerződés szövegtervezetének kidol-
gozásával megbízott Európai Konvent javaslatában is már megjelent az EU 
egységes külső képviseletének igénye, melyet az Unió külügyminiszteri 
tisztség bevezetésének javaslata is jól szemléltet.6 E javaslatnak megfelelően 
a „megbukott” Alkotmányszerződés az EU egységesebb külső képviseleté-
nek és a nemzetközi szerepvállalás erősítésének biztosítása érdekében létre 
hozta volna az EU külügyminiszteri posztját (Union Minister for Foreign 
Affairs − UMFA7), mely az Alkotmányszerződés procedúrájának időszaká-
ban a legjelentősebb intézményi reformnak számított az EU külpolitikájának 
szempontjából.8 A második pilléres külügyekkel foglalkozó, a Tanács Főtit-
kára által betöltött kül- és biztonságpolitikai főképviselő, illetve az első pillé-
res külügyekkel foglalkozó, a Bizottság külkapcsolatokért felelős biztosa 
tisztségek összevonásával kívánta megvalósítani az EU „egy arc, egy tele-
fonszám, egy hang” 9 típusú nemzetközi fellépését. A LSZ pedig átmentette 
a ratifikációs folyamat során megbukott Alkotmányszerződés ezen rendelke-
zését annyi változtatással, hogy az „Unió külügyminisztere” elnevezés he-
lyett az „Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője” megnevezés ke-
rült a Reformszerződés szövegébe.  

A LSZ hatályba lépéséig a tanácsi főtitkárság élén álló Főtitkár töltötte 
be az Amszterdami Szerződéssel bevezetett kül- és biztonságpolitikai „Fő 
Képviselő” posztot (High Representative for Common Foreign and Security 
Policy − Mrs./Mr. CFSP), melyet 2009-ig Javier Solana de Madiriga egyko-
ri NATO főtitkár töltött be. Mr. CFSP elsősorban a Tanács elnökségének 
munkáját segítette a KKBP területén; politikai és diplomáciai kapcsolatokért 
és biztonságpolitikai missziókért vállalt felelősséget, továbbá ő jelent meg a 
külső partnerekkel folytatott politikai dialógusok során.10  

A főtitkár feladatkörének tételes lehatárolásáról az EU Szerződés nem 
rendelkezett, csupán a Tanács elnökségének külpolitikai téren történő segíté-
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sét határozta meg. Ebből adódóan a főképviselő szinte kiszolgáltatottá vált a 
soros elnökséget ellátó ország külügyminiszterével szemben.11 Ezen felül a 
Bizottság végrehajtó jogosítványokkal felruházott külkapcsolati biztosának 
(Benita Ferrero-Waldner12, legfőbb kompetenciája volt, hogy a több mint 
százharminc uniós külképviseleti delegáción keresztül képviselje a Bizottsá-
got a nemzetközi szervezetekben és a harmadik országokban) közreműködé-
se az EU-s külügyek területén csak tovább fokozta a hatáskör-ütközéseket. 
Továbbá az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa is számos feladatot 
látott el az uniós külkapcsolatok keretében. 

2.2. „TÖBBKALAPOS”13
 LADY – AZ INTÉZMÉNYKÖZI TISZTSÉG 

A fentebb elemzett szétaprózódott külügyi rendszerből adódóan egy-
értelműen látható, hogy az EU sokszereplős külpolitikája egységesebb meg-
jelenést igényelt a hatékonyabb, s hitelesebb globális szintű fellépés érdeké-
ben. Így a LSZ által bevezetett új intézménynek köszönhetően e 
fragmentáltság az EU nemzetközi fellépését illetően jelentős mértékben 
csökkent a fenti két poszt egy tisztségben történő összevonása révén. Így a 
korábbi tisztségek KKBP-val kapcsolatos hatáskörei a HR kezében összpon-
tosulnak. E tisztség létrehozásának alapvető célja egyértelműen az EU arcu-
lat egységesebb nemzetközi képviseletének biztosítása és a KKBP vonatko-
zásában az intézményeken belüli esetleges párhuzamos munkavégzés elkerü-
lése. Mindemellett egy elég érdekes intézményi konstrukcióval állunk szem-
ben, ugyanis a HR kezében összpontosul a javaslattételi monopólium. Javas-
latairól a Tanácson belül az általa vezetett tanácsi formáció, a Külügyek 
Tanácsa dönt, és végül a Tanács szintén a HR-t fogja felhatalmazni a dönté-
sek végrehajtására. 

A HR-nek az EU különböző intézményei közt lavírozva több feladat- 
és munkakör egyidejű ellátásával kell megbirkóznia.14 Egyrészt a Bizottság 
külkapcsolatokért felelős alelnöki tisztségét tölti be, és a Bizottság alelnöke-
ként felel ezen intézmény külkapcsolatokkal összefüggő tevékenységeinek 
megvalósulásáért. Felelős a különböző külkapcsolati jellegű tevékenységek 
irányításáért és döntések végrehajtásáért; továbbá köteles biztosítani az EU 
külső fellépéseinek összhangját és koordinálását.15 Ez magában foglalja a 
bizottsági tagok tevékenységeinek egymással, illetve más külpolitikára vo-
natkozó − esetleg kormányközi − elemekkel történő összehangolását.16  

A LSZ által létrehozott HR-t az Európai Tanács minősített többséggel, 
a Bizottság elnökének egyetértésével 2009. november 19-én nevezte ki a 
Bizottság jelenlegi hivatali idejének lejártáig terjedő időszakra.17 18A HR 
megbízatása ugyanilyen eljárás keretében meg is szüntethető.19 Ez alapján a 
HR az Európai Tanács által elszámoltatható, s a tagállamok irányába történő 
felelőssége egyértelműen a tisztség kormányközi jellegét erősíti. Tehát maga 
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a Bizottság elnöke nem válthatja le, csak lemondásra szólíthatja fel a főkép-
viselőt, megbízatásának megszűnéséhez az Európai Tanács jóváhagyása 
szükséges. Ezzel ellentétben azonban a többi biztos nem számíthat az Euró-
pai Tanács támogatására, amennyiben lemondásra kényszerülnének – így 
generálva egyfajta belső feszültséget a Bizottság tagjai között.20 Az is nélkü-
lözhetetlen a hatékony feladatellátás tekintetében, hogy a Bizottság elnöke és 
a főképviselő is megtalálják a közös hangot tevékenységeik során, melyet 
jelentős mértékben befolyásolhat a tisztségeket betöltő személyek jellemvo-
nása.21 A szupranacionalitás védelmébe kelve e tisztség jellegét illetően fel-
hozható, hogy mivel a HR tisztségénél fogva a Bizottság egyik alelnöke, − a 
Bizottság elnökéhez és többi tagjához hasonlóan − kinevezésének jóváha-
gyását az Európai Parlamentnek (továbbiakban: EP) is meg kell szavaznia. 
Azonban az EP valójában csak a bizottsági poszthoz adja egyetértését, s 
konkrétan nem a főképviselői poszthoz. Igaz, amennyiben az EP a Bizott-
sággal szemben bizalmatlansági indítványt fogad el, a főképviselőnek is le 
kell mondania a Bizottságban betöltött tisztségeiről. Ezzel szemben az új 
Bizottság megalakulásáig továbbra is elláthatja a Tanácsban esedékes felada-
tait.22 

A HR az Európai Bizottsághoz való kötődésén túl az EU Tanácsához 
is erősen kapcsolódik. Ugyanis a Tanácson belül az EU külpolitikájával ösz-
szefüggő munkavégzés folytonosságát és koherenciáját biztosítja, közös kül- 
és biztonságpolitikai mandátummal rendelkezik. A HR vezeti a Külügyek 
Tanácsát − átvéve a tanácsi soros elnökséget (EU- elnökség) ellátó tagállam 
miniszterének korábbi funkcióját. A HR tisztség és az (későbbiekben elem-
zésre kerülő) Európai Tanács állandó elnöke tisztség bevezetésével módosí-
tani kellett a soros elnökségi rendszer szerepét, funkcióit és működését egya-
ránt. A soros elnökség közvetlen ellenőrzése alól kikerült a KKBP-i tevé-
kenységi köre, annak felügyeletét a HR és az Európai Tanács elnöke veszi 
át.23 Az Európai Tanács állandó elnökéhez kerülnek azon feladatok, amelye-
kért korábban a soros elnök tagállam miniszterelnöke és külügyminisztere 
volt felelős. A HR a korábban egyetlen miniszteri testületet képező Általános 
és Külkapcsolati Tanács kettéválását követően − miután a külügyminiszterek 
körében megszűnt a forgó elnökség − állandó jelleggel átvette a grémium 
vezetését. Bár az épp soros elnökséget ellátó tagállam számára saját nemzeti 
külpolitikája tekintetében bizonyos pozitívumokat jelentett az elnökség be-
töltése, a LSZ által bevezetett reformok miatt kialakult változások az elnök-
ségi trió vonatkozásában nem feltétlenül jelentenek „hatalomvesztést”. Sok-
kal inkább egyfajta hangsúlyeltolódásként érdemes elkönyvelni a változáso-
kat24 − a külpolitikai tevékenységek hatékonyabb ellátását illetően.  

Az EU közös külkapcsolataival összefüggő egységes álláspontok ki-
alakítása a soros elnökséget ellátó tagállam és az új tisztségek között nélkü-
lözhetetlen, mivel a soros elnöki tagállam − a HR-nek és az EKSZ-nek alá-
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rendelten − bizonyos mértékben szintén közreműködik az EU külső képvise-
letében. Ebben csakugyan fontos szerep és felelősség hárul az éppen soros 
elnökséget ellátó országra. S továbbra is fennáll azon lehetőség a tagállamok 
számára, hogy a soros elnökség ellátásával az adott félév során magukra 
irányíthassák az EU figyelmét, aktívan hozzájáruljanak az EU működéséhez, 
döntéshozatal során támogassák, segítsék a kompromisszum létrejöttét és az 
uniós döntésekben megkísérelhetik érvényre juttatni nemzeti érdekeiket. A 
Tanács központi szerepe az uniós döntéshozatalban − s így a külpolitika 
alakításában − a LSZ hatályba lépésével sem csorbult. Változás csak annyi-
ban mutatkozik, hogy e folyamatba a HR is bekapcsolódik.25 

E kettős kötődés miatt illeti szerepkörét a „kétkalapos” jelző, melynek 
számát további feladatkörök ellátása növeli: az Európai Tanács munkájába 
történő bekapcsolódása, az EU első számú diplomatája, akinek nyilvános 
megjelenésein és akcióin mérik le a közös külpolitika teljesítményét; más-
részt vezeti az EKSZ-t. A feladatok ilyenfajta kombinálása fontos intéz-
ményközi funkciókhoz juttatja e tisztség viselőjét, hisz lehetőséget biztosít a 
HR számára, hogy az EU nemzetek feletti/szupranacionális és kormányközi 
struktúrái között mozogjon, ezáltal is hozzájárulva a hatékony uniós külpoli-
tikai koordináció biztosításához. Példaértékű lehet az Bizottság és a Tanács 
közelítése szempontjából, ha egy bizottsági tag miniszteri tanácskozást ve-
zet. Továbbá felvetődhet, hogy igen erős hatalmi centrum is kialakulhat az 
EU erőskezű HR személye köré kiépülve.26 

2.3. ÖSSZTŰZBEN A KÉT ÚJ TISZTSÉG 

Annak ellenére, hogy elsősorban a HR kezében összpontosulnak a közös 
kül- és biztonságpolitikai hatáskörök, ez mégsem jelenti azt, hogy a HR az 
EU külső fellépést illetően hatalmi monopóliummal rendelkezne. Ugyanis a 
LSZ a HR személye mellett intézményi újításként létrehozta az Európai Ta-
nács állandó elnökének tisztségét,27 akinek szintén hatáskört biztosít arra, 
hogy – a HR hatásköreinek sérelme nélkül – a saját szintjén ellássa az EU 
külső képviseletét.28 A LSZ nem rendelkezik azonban e két új tisztség közti 
pontos feladatmegosztásról, illetve az Európai Tanács elnökének feladatait 
sem határozza meg teljes körű részletességgel, problematikussá téve az EU 
külső képviseletét. Nehéz megállapítani: bizonyos esetekben melyik tisztség 
fellépése kívánatos. Az Európai Tanács elnöke elsősorban a külügyek képvi-
seletét látja el, addig a HR a köré kiépülő diplomáciai szolgálaton keresztül, 
e politikaterületre vonatkozó javaslattételi jog birtokában, illetve a Tanács 
felhatalmazása alapján bizonyos végrehajtási jogkörök gyakorlása során 
irányítja az EU KKBP-ját. Annak érdekében, hogy a két új tisztség uniós 
külpolitikára vonatkozó kompetenciáik ütközéséből fakadó anomáliákra ne 
kerüljön sor, illetve áthidalják az esetleges hatáskörütközéseket, s hogy a 
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megszilárduló szerepkörök lehatárolása is fokozatosan megvalósuljon, a 
napjainkban zajló gyakorlatnak nagyon fontos szerepe van. Az EU külső 
képviseletével kapcsolatban észre kell vennünk azt a problémát, hogy az EU 
tagállamai úgy kívánnak egy egységes és hatékony külpolitikát megvalósíta-
ni, hogy közben megőrzik saját szuverenitásukat is. Véleményem szerint 
ennek megnyilvánulási formája a külső képviselet ellátásának rendezetlensé-
ge és bonyolultsága. Nehézséget okoz, hogy nincs kellő mértékben konkreti-
zálva sem az Európai Tanács elnökének, sem a HR-nek,  sem az EKSZ-nek a 
jogosultsága és feladatköre. Fontosnak tartom, hogy jelen probléma áthidalá-
sa érdekében az Európai Tanács elnöke és a HR minél intenzívebb együtt-
működést legyenek képesek megvalósítani a külső képviselet tekintetében. 
Ugyanis ahhoz, hogy a világpolitikában hiteles szereplőként tekintsenek az 
EU-ra, nélkülözhetetlen az egységes fellépés és külső képviselet megvalósu-
lása. 

3. AZ EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT 

A közös kül- és biztonságpolitikát érintő reformok, illetve az Európai Unió 
hatékonyabb globális aktorként való fellépése kapcsán elengedhetetlen, hogy 
megvizsgáljuk a LSZ által létrehozott Európai Külügyi Szolgálatot (Europe-
an External Action Service). Alig kétéves fennállása alatt az EKSZ-nek szá-
mos kihívással kellett megbirkóznia. Elsősorban a tagállamoknak kellett 
kompromisszumra jutniuk annak érdekében, hogy megszülethessen az a 
tanácsi határozat, mely rendelkezik a szervezet felállításáról. Ebben a folya-
matban kiemelt fontosságú szerep jutott az újonnan kinevezett főképviselő-
nek, akire ezzel párhuzamosan megannyi feladat hárult. A tanácsi határozat 
megszületése szinte a kezdetét jelentette a további kihívásoknak. Olyan vita-
pontok fogták közre az EKSZ-t, mint a kinevezéseket felölelő személyügyi 
kérdések, szervezeti kérdések, a költségvetés vagy a demokratikus kontroll, s 
az EKSZ elhelyezkedése az intézményközi térben. Azonban a tagállamok 
részéről megmutatkozó közös akarat eredményeként a kezdeti akadályok 
fokozatosan leomlottak, s a kompromisszumok sorozatát követően beolajo-
zódni látszik az alig két éve felállított EKSZ.  

A HR intézmények közti „híd jellege”, illetve a „többkalapos” tisztség 
betöltéséből adódó feladatkörök mindegyike egy egész embert kíván. Így a 
főképviselő feladatköreinek komplexitásából adódóan, illetve tekintettel 
azok összetettségére és sokrétűségére, működése során segítségre szorul. 
Feladatainak ellátásában a Bizottság és a Tanács tisztviselőiből, valamint a 
tagállami diplomáciai szolgálatok tagjaiból álló szakbürokrácia, egy erős 
apparátus segíti: az Európai Külügyi Szolgálat.29  E szervezet lehetővé teszi, 
hogy a HR-nek ne a tagállamokra kelljen támaszkodnia a külügyi tevékeny-
ségek során. Egy olyan szervezeti forma létrehozására volt szükség, mely 
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azon túl, hogy a HR munkájának elvégzésében nyújt segítséget, képes egy-
fajta koherenciát teremteni az EU-s külkapcsolatok területén, annak érdeké-
ben, hogy az EU eddigieknél jóval koherensebb külpolitika megvalósítására, 
s egyben egységesebb, eredményesebb külső fellépésre legyen képes. Az 
EKSZ nagy segítséget nyújt a HR-nek az EU külső fellépéseinek összehan-
golásában, valamint a politikai javaslatok elkészítésében és végrehajtásában. 
Továbbá segíti az Európai Tanács elnökét, a Bizottság elnökét és a bizottsági 
tagokat a külkapcsolatok területén végzett feladataikban. Az EKSZ fontos 
szerepet játszik abban, hogy a HR a LSZ által teremtett külpolitikai keretek 
gyakorlati megvalósításának első lépéseit sikeresen és eredményesen való-
síthassa meg.  

A LSZ nem rendelkezett részletesen ezen szervezet felépítéséről és 
működéséről, hanem a HR-re bízta annak kimunkálását, megteremtését.30 
Alig fél év állt a HR rendelkezésére, hogy kidolgozza az EKSZ-re vonatkozó 
javaslatait, mely egyfajta lehetőséget és szélesebb mozgásteret is jelentett a 
HR számára, aki e rendelkezésnek köszönhetően a számára legkedvezőbb 
összetételű, illetve struktúrájú, minél produktívabb feladatellátásra alkalmas 
szakbürokráciát volt képes megteremteni maga köré. A HR javaslata alapján 
pedig a Tanács 2010. július 26-ára elkészítette az EKSZ szervezetéről és 
működéséről szóló határozatát, eleget téve a LSZ diplomáciai szolgálatról 
szóló rendelkezésében előírtaknak. 

3.1. AZ EKSZ „SUI- GENERIS” JOGÁLLÁSA 

Az EKSZ megalakításához vezető úton mindvégig megfigyelhető volt az 
Európai Parlamenti képviselők egyértelmű aggálya a szervezet túlzott önál-
lóságát, illetve a demokratikus kontroll hiányát illetően. Ennek ellenére egy 
olyan sui generis, önálló (azonban nem döntéshozó) szervezet jött létre, 
mely nem integrálódik be sem a Tanácsba, sem pedig a Bizottságba, kizáró-
lag a HR irányítása alatt működik, segíti őt megbízatásainak teljesítésében, 
ugyanakkor az Európai Tanács elnökét, a Bizottság elnökét és a Bizottságot 
is segíti a külkapcsolatokkal összefüggő feladataik ellátásában.31  

Az EKSZ saját költségvetéssel rendelkezik, mely némileg valóban 
csorbítja a szervezet fölötti kontrollt, jelentős önállóságot és abból fakadó 
előnyöket biztosít az EKSZ számára működése és feladatai ellátása 
rán.32Az EKSZ költségvetését illetően a szervezetnek a költségvetési haté-
konyság és költségsemlegesség elvét kell szem előtt tartania. Az eredmé-
nyesség szempontjából fontos tényező, hogy az EU éves költségvetéseinek 
csak egy kis szeletét teszi ki az uniós külpolitika. A rendelkezésre álló szű-
kös források pedig jelentős mértékben csökkenthetik az EKSZ működésének 
eredményességét, illetve nagy odafigyelést igényel a meglévő források lehe-
tő legjobb mértékű csoportosítása. Ha az EU éves költségvetéseit átvizsgál-
juk, arra az eredményre jutunk, hogy az EU éves összköltségvetésének alig 
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néhány százalékát teszi ki az EU globális szerepvállalására fordított költsé-
gek, amelynek szintén csak töredékét jelentik a KKBP kiadásai, s ezzel 
együtt az EKSZ-re fordított költségek is.33 Például az EKSZ éves költségve-
tése 2011-ben 476 millió euró volt, mely az EU 2011. évi költségvetésének 
(141,9 milliárd euró) elenyésző hányadát tette ki, s a tagállamok nemtetszés-
ét eredményezte az EKSZ „budget” 23,5 millió eurós (5%-os) növekedése 
2012-re.34 

3.2. SZERVEZETI STRUKTÚRA 

3.2.1. A „LEGÉNYSÉG” – AZ EKSZ SZEMÉLYZETE 

A harmadik országokban és nemzetközi szervezetekben képviseletet ellátó 
delegációk mellett a brüsszeli központi adminisztráció is az EKSZ másik fő 
komponense. Feltételezhető, hogy a kvázi külügyminiszterként megjelenő 
HR köré kiépülő külügyi apparátus – kvázi külügyminisztérium – az EU 
bürokratikus rendszerét fokozza. Eddig nem létező, teljesen új szervezeti 
struktúra stabilitásának kialakításához, megszilárdításához egy megfelelően 
szabályozott, hatékony és nem utolsósorban átlátható belső rendszerre van 
szükség, jól képzett, szakmai tapasztalatokkal rendelkező, lojális munkaerő-
vel. Az EKSZ személyzetének kétharmada a Bizottság bizonyos igazgatósá-
gainak és a tanácsi titkárság alkalmazottaiból verbuválódik, míg a maradék 
egyharmadot a tagállamoktól kirendelt tisztségviselők, diplomaták teszik ki. 
Az EKSZ tisztviselőinek az EU érdekeit szem előtt tartva kell feladataikat 
ellátniuk, ezen érdekeknek megfelelő magatartást kell tanúsítaniuk. 35  

Az EKSZ személyügyeit vitás hangulat övezte, ugyanis nehezen volt 
elképzelhető, hogy három különböző szervezettől érkező, különböző fela-
datköröket ellátó tisztviselők milyen kompetenciák alapján kerülnek áthelye-
zésre az EKSZ szervezetébe. Egyesek nehezményezték, hogy a tagállami 
minisztériumok tisztviselői anélkül kerülnének az EKSZ-be, hogy átmentek 
volna azon a rostán, melyen egykor nekik kellett az adott pozícióik betölté-
séhez. Továbbá több tagállam is a megfelelő tagállami reprezentáció miatt 
fejezte ki aggályait.36 Ezen túlmenően az utóbb csatlakozott tagállamok 
többnyire attól tartottak, hogy a régebbi, nagyobb befolyással rendelkező 
hatalmak nagyobb számmal képviseltethetik magukat az új európai diplomá-
ciai szervezetben.37 A nemzetiségi és nemek arányosságára vonatkozó elő-
írások is bizonyos fenntartásokat eredményeztek a személyi állomány feltöl-
tését illetően.  

Azonban az EKSZ személyzetének kiválasztására vonatkozó eljárások 
meghatározása, illetve a mobilitási kérdések kidolgozása egyaránt a HR fe-
ladata. A tanácsi határozat az EKSZ-ben tevékenykedő tisztviselők kiválasz-
tásánál a szakmai szempontok mellett a földrajzi és a nemi egyensúly alap-
elvének érvényesülését helyezi előtérbe.38 A szervezet felállításakor öt-
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hatezer fő körül határozták meg a külügyi szolgálat személyzeti létszámát, 
azonban ez a szám akkori becslések alapján akár el is érheti a hétezret. Ez 
nem feltétlenül jelent egy túlméretezett bürokratikus apparátust, hisz akár 
egy nagyobb állam külügyminisztériuma is ezres nagyságrendű állománnyal 
rendelkezik. Például Németország külügyminisztériumának személyi állo-
mánya 13 600 főt ölel fel. 39  

Előfordulhatnak bizonyos esetek, mikor olyan szaktudásra van szükség, 
mellyel az EKSZ szűkösen vagy nem rendelkezik. Ekkor úgynevezett kiren-
delt nemzeti szakértőket igényelhetek a tagállamoktól. Ezen szakértőkre 
vonatkozó részletes szabályok rendelkeznek pontos feladataikról, kirendelé-
sük idejéről, helyéről, jogaikról és kötelezettségeikről egyaránt.40 

Az EKSZ a jövőben profitálhat a három uniós intézménytől érkező 
szakemberek és tisztviselők tekintetében: feltételezhetően a megfelelő minő-
ségű szakmai tapasztalattal rendelkeznek, melyek megfelelő integrálása akár 
megsokszorozhatja a hatékony munkavégzést. Kétség kívül fennáll annak 
veszélye, hogy a különböző tagállamokból érkező diplomaták nehezen füg-
getlenítik magukat a nemzeti érdekektől, de hosszabb távon akár a közösségi 
tudat kialakításának és erősítésének fészke lehetne az EKSZ. Ami a sze-
mélyzeti erőforrásokat illeti, többen is egy olyan lehetőséget vélnek felfe-
dezni, hogy az EU külkapcsolatainak vonatkozásában karriert építő fiatalabb 
generáció a nemzeti, s egyben uniós szintű diplomáciai ismeretek birtokában 
képesek lesznek megérteni a tagállamok és az EU globális szintű fellépései-
nek gyakorlati relevanciáit, melyet később egy összeurópai szintű, valódi 
európai diplomáciai kultúra megteremtésének szolgálatába állíthatnak,41 s ez 
akár egy európai identitás alapkövének lefektetését is jelenthetné. 

3.2.2. A KORMÁNYRÚDNÁL – AZ EKSZ VEZETŐTESTÜLETE 

Az, hogy a HR maga választhatta meg „csapatát”, minden bizonnyal sokkal 
gyorsabban lehetővé teszi a még alig beolajozott struktúra hatékony műkö-
dését – ezáltal is hozzájárulva a koherens külső fellépés megvalósításához. A 
HR egy ügyvezető főtitkár, a korábbi francia washingtoni nagykövet Pierre 
Vilmon (Chief Operating) kinevezésével osztozik a rá nehezedő 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 len-
gyel Maciej Popowski, intézményközi ügyekért felelős főtitkárhelyettes 
(Deputy Secretary General for Inter-institutional Affairs). E triumvirátust 
bővíti az elsősorban költségvetési és személyügyi adminisztráció kérdésében 
illetékes operatív igazgató. Ők négyen képezik az EKSZ élén álló, minden-
napi működésért fellelős vezetőtestületet (Members of the EEAS Corporate 
Board). A vezetőtestület tagjain kívül még további felsőpozíciók kerültek 
kiosztásra. Mivel az EU élen jár a válságkezelésben, így jelentős pozíciónak 



GÖMBÖS CSILLA: EGYSÉG AZ ÁTLÁTHATATLANSÁGBAN? 
 

54 

könyvelhető el a válságkezelésért felelős ügyvezető igazgatói poszt is 
(Managing Director for Crisis Response). 

3.2.3. AZ EKSZ-HEZ KERÜLŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK 

Az EKSZ-hez kerültek olyan biztonság és védelempolitikai szervezeti egy-
ségek a Tanács Főtitkárságától, mint a Válságkezelési és Tervezési Igazgató-
ság (Crisis Management and Planning Department), a Polgári Tervezési és 
Végrehajtási Szolgálat (Civilian Planning and Conduct Capability − CPCC). 
Az Európai Unió Katonai Törzse (EU Military Staff) szintén átkerült az 
EKSZ fennhatósága alá, továbbá az Európai Unió Helyzetelemző Központja 
(EU Intelligence Analysis Centre − EU INTCEN) is az EKSZ közvetlen 
irányítása alá került.42 Az EU külpolitikájának tekintetében mindenképp 
előrelépésként kell értékelni, hogy az eddigi, különböző intézmények hatás-
körében lévő, külkapcsolati tevékenységekkel összefüggő eszközök szétszór-
tan, ide- oda csapódtak az EU intézményközi terében. Így az EKSZ alá ren-
delt, külpolitikai területekhez tartozó tevékenységek vélhetően sokkal kohe-
rensebb struktúra keretében kerülnek megvalósulásra. Vélhetően megelőzhe-
tőek a különböző kompetenciaütközések és hatáskörátfedések az adott terü-
leteken. 

3.2.4. SZERVEZETRENDSZER 

Az EKSZ nagyon „kifinomult”43, többszintű egységekre tagolt, ugyanakkor 
eléggé komplex szervezetrendszerrel rendelkezik. Ennek alappillérét az 
egész világra kiterjedő földrajzi referatúrák, multilaterális és tematikus refe-
ratúrák szerint tagolt hat osztály adja, s minden egyes osztály élén az ügyve-
zető igazgatók (Managing Directors) állnak. Ez a hat osztály a válságkezelé-
sért felelős, Ázsiáért felelős, Afrikáért felelős, Oroszországért, a keleti szom-
szédságért és a Nyugat-Balkánért felelős, a közel-keleti és déli szomszéd-
ságpolitikáért felelős, Amerikáért felelős, illetve a világszintű és többoldalú 
ügyekért felelős osztály. A brüsszeli központi adminisztrációt jelentő főigaz-
gatóságok magukba foglalnak több száz tisztviselőt foglalkoztató egyéb 
részlegeket is, mint például biztonsági-, stratégiai-politikai tervezési osztályt, 
jogi osztályt, tájékoztatással és közdiplomáciával, audittal és személyi adat-
védelemmel foglalkozó részlegeket. Tehát látható, hogy olyan területekre 
terjed ki ezen részlegek hatásköre, mint például a személyzet, költségvetés, 
globális ügyek, csatlakozási politika, szomszéd- vagy fejlődő államokkal 
fennálló kapcsolatok területén való adminisztratív, koordináló feladtok ellá-
tása.44 
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3.3. „A FŐKÉPVISELŐ SZEMÜVEGÉN KERESZTÜL”45 − AZ EKSZ ÉRTÉKE-

LÉSE TEVÉKENYSÉGEINEK TÜKRÉBEN  

Annak érdekében, hogy konzekvens következtetéseket lehessen levonni a 
szervezet egzisztenciájának értelméről, illetve eddigi működéséről, kiváló 
mankóként szolgálnak a HR által készített, átfogó képet nyújtó jelentések.  

Az EKSZ kialakulásának átmeneti kihívásai (például személyügyi-, 
költségvetési kérdések) mellett meg kellett birkóznia az akkori gazdasági és 
világpolitikai helyzet kihívásaival is, mely nagyban befolyásolta az EKSZ 
kezdeti működésének eredményességét. A gazdasági világválság kedvezőt-
len hatásait kellett kiküszöbölnie, mely kihatott az EKSZ költségvetésével 
kapcsolatos viták alakulására, illetve a szervezet nagyobb összpontosításra 
kényszerült a rendelkezésre álló pénzügyi források eredményesebb és haté-
konyabb 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 kulcsfontosságú terülten több 
esemény pozitív kimeneteléhez járult hozzá az EKSZ. Például a tunéziai és 
líbiai válságra történő gyors reagálás és fellépés koordinálása érdekében az 
EKSZ a Bizottság együttműködésével válságplatformokat hozott létre; átfo-
gó uniós stratégiák kidolgozására került sor;46 az EKSZ felelősségteljes sze-
repet vállalt a nemzetközi koordinációs erőfeszítésekben, aktívan részt vett a 
felgyorsult békefolyamatokban; új uniós küldöttségek nyíltak Tripoliban, 
Líbiában. A HR irányítási munkálataiban az EKSZ segítséget nyújtott az 
iráni nukleáris kérdés diplomáciai megoldására irányuló nemzetközi erőfe-
szítések során. Továbbá az Afrika szarván különböző missziós tevékenysé-
gek ellátásában vállal nagy szerepet még jelenleg is.  

Az EKSZ tevékenységi körében szintén egy pozitívum, hogy jelentősen 
bővült az EKSZ válságkezelési kapacitása. Üdvözlendő az EKSZ KKBP-i 
műveletek irányításában betöltött szerepe és a különböző segítségnyújtási 
tevékenységek összehangolásáért vállalt felelőssége, különös tekintettel arra, 
hogy az EU szerepvállalása a válságmegelőzés és válságkezelés szempontjá-
ból nagyon jelentős nemzetközi vonatkozásban. A HR vagy ügyvezető főtit-
kár vezetése alatt álló válságkezelési tanács létrehozására került sor az 
EKSZ szervezetén belül, melynek legfőbb feladata valamennyi 
válságmegelőzési, -felkészültségi és -reagálási kapacitáshoz kapcsolódó 
intézkedések összehangolása, válságplatformok létrehozása válságok esetén. 
Az EKSZ helyzetelemző központot is létrehozott információk gyors transz-
ferálása érdekében. Továbbá azon munkálkodik, hogy olyan válságrégiók-
ban, 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 
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illetően, vitathatatlan, hogy mennyire szerteágazó az EKSZ működési skálá-
ja. Nem csak a szerteágazó jelleg kell, hogy eszünkbe jusson az EKSZ mű-
ködését tekintve, hanem észre kell vennünk ennek eredményességét is. A 
külpolitikai tevékenységek egy szolgálathoz történő „összpontosítása” sok-
kal 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 hitele-
sebb – uniós külpolitikát alakít ki, s ennek eredményeként magasabb szintű 
találkozókra és sokkal eredményesebb érdemi csúcsértekezletekre kerülhet 
sor, illetve sokkal aktívabbá válhat az együttműködés bizonyos közös érdekű 
területeken. Ennek megvalósulása pedig már egyértelműen a hatékony glo-
bális szintű fellépés irányába mutat.  

A kutatómunka alapján elmondható, hogy ugyan nagyszámú bürokratát, 
szakembert foglalkoztató, a HR köré épült/épülő EKSZ kifinomult, ám vi-
szonylag bonyolult szervezeti struktúrával rendelkezik – különös tekintettel 
az EU más intézményeitől átvett szervezeti egységekre –, a hatalom viszony-
lag egy kevés főből álló csoport kezében összpontosul, a rendelkezésre álló 
pénzügyi források pedig szűkösek. Ellenben mégis úgy vélem, az EKSZ 
fennállása óta eltelt lassan két évben sikerült olyan eredményeket 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 külpoli-
tikai tevékenységek ellátásához és erős alapot szolgáltat a hatékony globális 
szereplőként történő fellépés lehetőségére.  

Azonban úgy gondolom, hogy csupán a reformok, új szervezetek és in-
tézmények létrehozása önmagában nem biztosít egységesebb, s eredménye-
sebb külpolitikát, illetve nem eredményezi az EU hitelesebb megjelenését a 
nemzetközi porondon. Ez csak a tagállamok összetartásával és kompromisz-
szumkészségük esetén valósulhat meg. A főképviselő asszony 2012 szep-
temberében az EP-ben amellett szólalt fel, hogy az egyre nagyobb kihívást 
jelentő gazdasági helyzetben az EU tagállamainak együttműködésére van 
szükség. Bizonyos problémákkal sokkal erőteljesebben és eredményesebben 
lehet farkas-szemet nézni, ha az szoros együttműködés keretében történik.47 
Így lehetőség nyílik a LSZ által megteremtett új külpolitikai keret adta lehe-
tőségek gyümölcsöző kihasználására. 

4. ZÁRSZÓ HELYETT? 

Viszonylag rövid idő alatt egy olyan új diplomáciai szolgálatot kellett 
létrehozni, illetve működőképessé tenni, mely a HR számára nyújtott segít-
ség által hozzájárul az EU külső fellépésének hatásosabbá, következetesebbé 
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és hangsúlyosabbá válásához. Az EKSZ vonatkozásában felmerülő anomáli-
ák ellenére úgy gondolom, hogy stabil intézményi és adminisztratív alapot 
szolgáltat 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, s 
a fentebb olvasható HR jelentése alapján értékelt eddigi EKSZ tevékenysé-
geket alapul véve, sokkal fontosabbnak tartom megvizsgálni, hogy milyen 
javaslatok állíthatók a szervezet még hatékonyabb működésének szolgálatá-
ba.  

A hatékonyság érdekében elsősorban egyértelmű, konkrét stratégiák ki-
dolgozására 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 kulcselemeit – ironikusan: a 
válságok.48  

Mivel az EU küldöttségei biztosítják külső fellépésének elsődleges jel-
legét, így jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni az EU küldöttségeinek mun-
kájára. Ez az emberi és pénzügyi erőforrások küldöttségekre történő folya-
matos átcsoportosításával érhető el. Tekintettel az EU-ban zajló gazdasági 
helyzetre/problémákra, költséghatékonyság szempontjából előnyös lenne az 
EU és tagállamok küldöttségei közti szorososabb kapcsolat vagy hatéko-
nyabb munkamegosztás létrejötte. Azonban nem helyes alapvetően a krízi-
sekben, illetve a gazdasági válságban látni az EKSZ hatékonyabb, s egyben 
jövőbeni működésének alapjait. A legcélravezetőbb opció, ha a KKBP azon 
területeire kerül hangsúly, ahol az EU a leghatékonyabb fellépést tudja biz-
tosítani a globális összefogást igénylő kérdésekben, s ebben pedig kétség 
kívül központi szerepet töltene be az EKSZ.49    

A Bizottság és az EKSZ közti kapcsolatok fejlesztése sem elhanyago-
landó. E szempontból üdvözlendő lenne egy főképviselői helyettes kinevezé-
se, aki a Bizottság és az EKSZ közti kapcsolatokért felelne, különösen a 
külső tevékenységek összhangjáért lenne felelős.50 A hatékonyság szempont-
jából előnyös lenne, ha az EU vezetők körében jelentős politikai súllyal ren-
delkező személy töltené be e pozíciót.  

Tekintettel az EKSZ személyzetének „vegyes” összetételére, hosszú tá-
von jövedelmező megoldás lenne az EKSZ diplomaták magas szintű, közös 
képzésben való részesítése. Ezzel kapcsolatban folyamatos konzultáció lenne 
kívánatos a tagállamokkal és a különböző felsőoktatásban illetékes képzési 
szolgáltatókkal.  

A hatékonyság szempontjából fontolóra kellene venni egy korábbi mi-
niszterekből, diplomatákból és szakértőkből álló EKSZ kuratórium − azaz 
tanácsadó testület − létrehozását, mely iránymutatások készítésével, monitor-



GÖMBÖS CSILLA: EGYSÉG AZ ÁTLÁTHATATLANSÁGBAN? 
 

58 

ing tevékenységgel és értékelések készítésével járulna a szervezet eredmé-
nyesebb működéséhez.51  

Az EKSZ hatékonyabb működését szolgáló fenti javaslatok sora tovább 
folytatható olyan prioritásokkal, mint például a beszámolók, jelentések szá-
mának növelése, vagy az EKSZ diplomaták bevonása a kereskedelmi tárgya-
lások folyamatába. A javaslatokból való kifogyhatatlanság egyértelműen azt 
engedi feltételezni, hogy az EU diplomáciai szolgálat még nem száz százalé-
kon teljesít. A megfelelő fejlettségi szint eléréséhez még hosszú utat kell 
megjárnia e szervezetnek. Azonban a kutatómunka eredményeként azt le-
szögezhetjük, hogy az EKSZ alig kétévnyi tevékenységével hatékony segít-
séget nyújtott Ashton főképviselő asszony munkájának maradéktalan ellátá-
sában, ezáltal is hozzájárulva az EU egységesebb és hatékonyabb külső fel-
lépéséhez a nemzetközi porondon.  

S hogy milyen EKSZ szcenáriók kerülhetnek szóba a távoli jövőre 
vonatkozóan? Nehéz ezekben a napokban az EU jövőjére vonatkozóan bár-
miféle kijelentéseket tenni, azonban előtérbe helyezve az optimista számítá-
sokat, elképzelhetőnek tartom, hogy hosszabb távon az EKSZ sokkal haté-
konyabb működés irányába halad. Azonban nem kell attól „tartani”, hogy a 
tagállami diplomáciai szolgálatok a feledés homályába merülnének, hisz a 
külpolitika továbbra is az a terület marad, ahol a tagállamok őrzik szuvereni-
tásukat. 
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HEGEDŰS LAURA 
AZ ALTERNATÍV REKLÁMOZÁS EGY ÚJ LEHETŐSÉGE, AVAGY A 

TERMÉKMEGJELENÍTÉS IMPLEMENTÁLÁSA A MAGYAR 

JOGRENDSZERBE
1 

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A termékmegjelenítés vagy angol szóhasználattal élve product placement 
egy alternatív hirdetési forma, melynek térhódítása egyre népszerűbb. A 
technológia fejlődése indukálta azt a változást, hogy a nézők többsége rek-
lámkerülő magatartást folytat. Töménytelen mennyiségű hirdetésnek va-
gyunk kitéve a médiafogyasztás során, mely erőszakossága nem ok nélkül 
vált ki ellenérzést belőlünk. A modern technológia egyes eszközei lehetővé 
teszik a műsorok felvételét és későbbi lejátszását, mely során a tradicionális 
reklámok áttekerhetőek, nem is beszélve az online nézhető tartalmakról és a 
filmletöltésekről. A kereskedelmi csatornák esetében a hirdetőktől származó 
bevételek azonban létfenntartásúak, ezért kénytelenek voltak kompromisz-
szumos módszereket találni. Erre jó megoldás a termékmegjelenítés, mely 
kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely terméket, szolgálta-
tást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon, hogy az - 
fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében - egy műsorszámban jelenik 
meg.2 

Összefoglaló kategóriaként gyakran beágyazott reklám (embedded 
advertisment) címszó alatt találjuk a szakirodalomban a termékelhelyezést. 
Azonban a pontosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy ennek a kifejezésnek 
két fajtája van; a termékelhelyezés (product placement) és a termék integrá-
ció (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 médiatartalomba.3 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. Az amerikai 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 do-
bozt, míg az integration az, amikor a történetben használják, beszélnek róla, 
hogy mennyire ízletes és erről meggyőzik a szomszédjaikat is.4 A példa kissé 
kisarkított és véleményem szerint nem különül el a két kategória annyira a 
mindennapi életben és egyaránt használják a product placement szót a be-
ágyazott reklám szinonimájaként. 
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Míg elsősorban főként a filmek, sorozatok világában kap nagyobb sze-
repet, manapság már egyáltalán nem meglepő, hogy zeneszámok klipjeiben, 
regényekben, számítógépes játékokban is tetten érhető. Az intézmény az 
Egyesült Államokban mára ősi intézménynek számít, míg Magyarországon a 
2010-es médiareform hatására vált a jogrendszer részévé. 

Jelen tanulmányban a magyarországi implementációt, a kötelező erő-
vel nem, de orientáló hatással bíró médiatanácsi ajánlást és az új társszabá-
lyozási rendszert mutatom be ezzel az intézménnyel kapcsolatban, kitérve az 
Európai Unió irányelveire, valamint a gyermekek védelméről és a product 
placement egyéb területeiről ejtek pár szót. 

2. TERMÉKMEGJELENÍTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN 

Az Európai Unió politikája sokáig azt tükrözte, hogy a médiaszabályozásra 
vonatkozóan csupán általános elveket adott meg, a kérdés rendezését viszont 
a nemzeti jogra bízta. Azonban a fejlődés során jelentős változások játszód-
tak le. A fő irányvonal a média és a hírközlés lassú összeolvadása. A média 
eszközei alkalmasak lettek a hírközlési funkciók ellátására, így nem szüksé-
ges az éles elkülönítés. Ennek hatására jött létre Magyarországon is az Or-
szágos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban ORTT) helyett a Nemze-
ti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban NMHH). A nemzeti megol-
dások harmonizálása rendkívül bonyolult ügy, hiszen a lentebb említett első 
irányelvben lefektetett normákon kívül a product placementet egyes tagál-
lamokban támogatták, míg másokban tiltották. Az eredmény kaotikus lett, 
ennek példája, hogy Ausztriában megengedett volt, míg Németországban 
tiltották, de szinte minden amerikai film tartalmazott ilyet, melyet az európai 
csatornák is közvetítettek. Összességében megállapítható, hogy az uniós 
szabályozás jelenleg egy egyensúlyozó norma, mely szabad kezet enged az 
államoknak, csupán egy keret átvételére kötelez. Egyfajta semlegességet is 
mutat, mivel a szabályok megfogalmazásánál figyelembe vették a hirdetőket, 
műsorkésztőket, és a médiavállalatokat is.5 Ez azzal járt, hogy a tagállamok 
megrajzolhatták a határokat, de így vagy szabályozatlanul maradt, vagy a 
burkolt reklám kategóriájába integrálták és egyértelműen tiltottá minősítet-
ték. 

2.1. „TELEVISIONWITHOUTFRONTIERS” 

A Tanács 1989 októberében fogadta el a tagállamok törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató 
tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 
89/552/EGK irányelvet, amelyet a szakzsargonban TVwF irányelvnek is 
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neveznek. A 10. cikk kinyilvánította, hogy a televíziós hirdetéseknek felis-
merhetőnek kell lenniük és el kell különíteni őket a program más részeitől 
optikai és hangzásbeli értelemben egyaránt. Továbbá a rejtett reklám tilos. 
Az elkülönítés és szeparáció hármas célt szolgált: először a nézők védelmé-
nek érdekében készült, másodszor a szerkesztői függetlenség és integritás 
megőrzése céljából, harmadrészben pedig a média semlegességét próbálták 
megőrizni és tisztességes versenyt biztosítani a különböző márkák között.6 

Az Európai Bizottság javaslatot adott be a változtatásra 2005-ben, 
melynek módosított változatát az Európai Parlament 2006 decemberére elfo-
gadta. 2007 februárjára a javaslatokat a Tanács is elfogadta és módosította a 
2007/65/EK a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedé-
sekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló irányelv keretében, mely 
először engedélyezte a termékmegjelenítést és több szempontból is az enyhí-
tés felé haladt a korábbi szabályozással szemben.7 

2.2. AZ AUDIOVIZUÁLIS MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV
8 

Az irányelv feladatául a közös műsorkészítési és terjesztési piac megerősíté-
sét, a verseny tisztességének megőrzését és iránymutatásul szolgáló keretek 
biztosítását tűzte ki a tagállamok részére. A 2010. május 5-én hatályba lépő 
uniós jogforrás hatályon kívül helyezte a 89/552/EGK irányelvet. Az új 
irányelv hatálya kiterjed azokra az esetekre,  amikor a szolgáltató központi 
ügyintézésének és az audiovizuális szolgáltatásoknak a helye ugyanott, elté-
rő tagállamban, illetőleg egy harmadik országban található. Ezen felül, ha a 
szolgáltató a tagállamban műholdas feladóállomást használ, illetve más ál-
lam tulajdonában lévő átviteli kapacitást vesz igénybe, szintén ezen jogforrás 
alkalmazásának igénye merül fel. A szolgáltatások szabadságának korlátoz-
hatóságán és a kiskorúak védelmén kívül kiterjed a termékmegjelenítésre is. 
Az irányelv definíciója alapján a termékmegjelenítés audiovizuális kereske-
delmi közlemény, valamely termék, szolgáltatás, vagy ezek védjegyének 
megjelenítése egy műsorszámban, fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében.9 A technológia fejlődésére az audiovizuális médiaszolgáltatások-
nak is reagálnia kell és a közérdek elérése érdekében rugalmasságra van 
szükség. A burkolt kereskedelmi közlemény negatív hatással van a fogyasz-
tókra, viszont a termékmegjelenítés megfelelő tájékoztatás mellett nem mi-
nősül ilyennek.10 A (91) bekezdés alapján alapvetően a kereskedelmi közle-
ményre vonatkozó korlátozások irányadóak. Az irányelv megkülönbözteti a 
támogatást és a termékelhelyezést, a fő különbséget abban látja, hogy a ter-
mékmegjelenítés esetén a termékre való utalás beépül a műsorszámba, míg 
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ezzel szemben a támogatóra való utalás megjeleníthető, de nem a cselek-
mény része.  

Összegezve a termékmegjelentés alapvetően tilos, csupán bizonyos 
műsorszámokban meghatározott feltételek mellett megengedett. Ahogy ko-
rábban említettem, az audiovizuális kereskedelmi közlemény kategóriájába 
tartozik, úgy, mint a televíziós reklám, televíziós vásárlás és a támogatás, 
célja pedig gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy 
árujának, szolgáltatásának vagy arculatának népszerűsítése.11A jogszabály 
11. cikke bontja ki részletesen, hogy mikor alkalmazható termékelhelyezés, 
amennyiben az adott tagállam nem hajt végre változtatást egyéb változtatá-
sokat a lehetőségekben. A termékmegjelentés nem lehet hatással a média-
szolgáltató felelősségére és szerkesztői függetlenségére, nem buzdíthat az 
áru vagy szolgáltatás megvásárlására vagy bérlésére, továbbá nem kaphat túl 
nagy hangsúlyt. A nézők figyelmének felhívása pedig kifejezetten fontos. A 
fentebb említett korlátokon kívül sem alkalmazható a reklám e formája ciga-
retta vagy dohánytermék, illetve vényköteles gyógyszerkészítmény vagy 
gyógykezelés népszerűsítésére. 

3. MAGYARORSZÁGI SZABÁLYOZÁS 

A termékmegjelenítés 2010 óta szerves része a magyar médiaszabályozás-
nak. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény a (továbbiakban: Mttv.) nevesíti és szabályozza részlete-
sen ezt a jogrendszerünkben újnak számító intézményt. Magyarországon bár 
a fikciós műsorokban illetve független gyártású alkotásoknál, pl. mozifil-
mekben megengedett volt ez a fajta reklám, azonban más műsoroknál bur-
kolt reklámnak minősítette a korábbi törvény. A rádiózásról és televíziózás-
ról szóló 1996. évi I. törvény világosan kifejezte, hogy burkolt, illetve tuda-
tosan nem észlelhető reklám nem közölhető.12 A teljes tiltás kaotikus állapo-
tot eredményezett, így az akkori ORTT 258/1997. (XI. 5.) számú határozatá-
ban engedte meg a korábban említett esetkörben a termékmegjelenítés hasz-
nálatát.13 

A új szabályozás a 2010/13/EU irányelv alapul vételével többek kö-
zött meghonosította a termékelhelyezés legális lehetőségét, megkönnyítve 
ezzel a médiaszolgáltatók munkáját. 

A reform összhangba hozta az európai jogalkotást és a hazai szabá-
lyokat. Széles mozgásteret adtak főként a finanszírozási források tekinteté-
ben, így például a támogatási szabályok ésszerűbbek lettek és a termékelhe-
lyezés lehetővé vált. A fejlődést a digitális felvevők terjedése ösztönözte. 
Nem csupán az Egyesült Államokban számszerűsíthető a felhasználók köre, 
hanem nálunk is. A következő diagram a késleltetett lejátszás arányát mutat-
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ja. Az megkérdezett emberek több mint fele még nem, azonban mások egyes 
műsorokat már később néznek meg. Ez mutatja, hogy Magyarországon ez a 
technológia még gyerekcipőben jár. Kutatások kimutatták, hogy míg a tech-
nológia vonzereje a reklám áttekerhetőségében látszik, addig a gyakorlatban 
ez kevésbé fontos momentum a használat szempontjából. 

 
1. ábra A késleltetett lejátszás megoszlása a felhasználók körében. Forrás: NYÍRŐ 

NÓRA-ORBÁN ÁGNES: Vége a hagyományos tévézésnek? in Médiakutató Digitália 
rovat 2010 ősz http://mediakutato.hu/cikk/2010_03_osz/03_teve_kesleltetett_time_ 
shift/01.html?q=term%C3%A9kelhelyez%C3%A9s#term%C3%A9kelhelyez%C3%

A9s (megtekintés dátuma: 2012.10.23.) 
 
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. 
évi CIV. törvény (továbbiakban: Smtv.) a termékmegjelenítést csak az ér-
telmező 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. 

3.1. KRITÉRIUMOK, TILALMAK 

A termékmegjelenítés alapvetően tilos, kivételt képez ez alól a filmszínházba 
szánt filmalkotás, médiaszolgáltatás során közzétett filmalkotás14 és filmso-
rozat, sportműsor15 és szórakoztató műsor. Ezektől eltérően csak abban az 
esetben tehető közzé, ha a szolgáltató az áru vagy szolgáltatás megjeleníté-
séért semmilyen anyagi juttatást nem kér, illetve a terméket ingyenesen ren-
delkezésre bocsátja. Ilyen műsorszámok lehetnek a kifejezetten a 14 éven 
aluliak számára sugárzott adások. Az Mttv. nem ad pontos meghatározást a 
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szórakoztató műsor fogalmáról, ennek oka úgy gondolom a műsorok sokszí-
nűségében keresendő. 

A műsorok tartalma nem befolyásolható olyan módon, hogy a média-
szolgáltató felelősségére és a szolgáltató függetlenségére hatást gyakoroljon, 
nem kaphat indokolatlanul nagy hangsúlyt, mely a tartalomból nem követ-
kezne, továbbá nem hívhat fel közvetlenül az áru vagy szolgáltatás megszer-
zésére. A tájékoztatás minden esetben kötelező a műsor elején és a végén, 
illetve a reklámmegszakítások után, egyetlen kivételt képez az, ha nem a 
médiaszolgáltató vagy egyéb műsorkészítő vállalkozás rendelte meg, vagy 
készítette el a műsort.  

Nem tehető közzé termékmegjelenítés hírműsorszámban16, politikai 
tájékoztatóban17, kifejezetten 14 év alatti kisgyermekeknek szóló, vallási és 
egyházi jellegű, illetve nemzeti ünnepek hivatalos eseményeiről tudósító 
műsorszámban. Továbbá dohánytermék, cigaretta, egyéb reklám tilalmat 
jelentő áru vagy szolgáltatás, rendelvényköteles gyógyszerkészítmény vagy 
kezelés és állami adóhatósági engedély nélküli szerencsejáték-szolgáltatás 
népszerűsítése esetén tilos a termékelhelyezés. Az uniós szabályozás előírása 
kibővült két kategóriával. Az első, hogy ha ez a törvény, vagy más jogsza-
bály ír elő reklámtilalmat, akkor termékmegjelenítés sem tehető közzé, illet-
ve a szerencsejáték-szolgáltatás bizonyos esetében. A fejezet lezárása magá-
ban foglalja, hogy a Médiatanács ajánlást tehet közzé a szabályokkal kapcso-
latban. 

A jogszabály szövege nagyrészt átveszi és beépíti az irányelv előírása-
it, szinte egyes esetekben az irányelvi szöveg leképezése és jogi integrálása 
figyelhető meg. 

3.2. AZ NMHH MÉDIATANÁCSÁNAK AJÁNLÁSA 

Az új reklámjogi rendszer miatt vált szükségessé az ajánlás kiadása, mely a 
vonatkozó rendelkezések ismertetésén túl a jogalkalmazói gyakorlat egysé-
gesítését, és a könnyebb megértést tűzte ki célul. A fenti szabályozási mód-
szer jellegét tekintve orientáló, azonban nem minősül jogszabálynak. A 
nemzetközi jogalkotás és az uniós szabályozás egyre inkább szorgalmazza a 
szakigazgatási szervek általános szabályozási eszközökkel való felruházását. 
Így a média esetében is csupán az adott szakágazat normatív kritériumait 
tartalmazzák, melynek rendezése jogszabályi körben nehézséget okozna. 
Már a 60/1992. (XI.17.) AB határozat is leszögezte, hogy jogszabályi erővel 
nem rendelkeznek. A hatóság azonban figyelembe veszi az alkalmazás so-
rán, tehát iránymutató szerepe megkérdőjelezhetetlen. A Médiatanács így a 
törvényben kapott felhatalmazása alapján ajánlást tett közzé. 
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Az irányelv és az Mttv. alapján a termékmegjelenítésnek két formája 
létezik: 

1. Fizetés ellenében történő közzététel, 
2. Más „hasonló szolgáltatás” ellenében történő közzététel. 

 

Az egyéb kategória, vagyis hasonló szolgáltatás magában foglalja az áru 
vagy szolgáltatás ingyenes átadását, illetve azt az esetet is, amikor a termék 
ingyenes rendelkezésre bocsátása mellett valamilyen plusz szolgáltatást is 
biztosít a gyártó. 

Érdekes megfigyelni, hogy a törvényben megemlített más típusú mű-
sorok esetében anyagi juttatás helyetti ingyenességről szó sincs. Igaz, hogy 
nem történik közvetlen vagy közvetett fizetés, azonban az áru vagy szolgál-
tatás átadása vagy rendelkezésre bocsátása az „ára” a termékmegjelenítés-
nek. Az „ingyenesség” abban az esetben igaz, hogy pénzmozgás nem tapasz-
talható. A hasonló ellenszolgáltatásról pedig a jogszabályi szöveg szintén 
nem ad bővebb tájékoztatást, így az nem feltétlenül éri el a termékmegjelení-
tés értékét. 

Az említett két kategória közül az elsőbe tartozik az Mttv. 30.§ (2) be-
kezdésébe tartozó műsorfajták, ahol, ha nem kifejezetten 14 év alatti gyer-
mekeknek szól, akkor megengedett a fizetés, illetve bármely ellenszolgálta-
tás. A második kategória nem nevesített, ide tartoznak nagyrészt a korábbi 
felsorolásban nem említett típusok, ahol csupán a rendelkezésre bocsátás 
megengedett az ingyenesség címszava alatt.  

A szórakoztató műsor tekintetében az ajánlás kicsit pontosabb definí-
cióval szolgál. A Médiatanács szórakoztató műsornak tekinti az olyan nem 
fikciós programokat, melyek a közönség szórakoztatásának céljából hoztak 
létre. A teljesség igénye nélkül ide sorolható a talk-show-k, valóság show-k, 
zenei tehetségkutatók, vetélkedő, kabarék. 

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az ajánlásban szereplő táblázatot 
mutatom be dolgozatomban, mely a termékmegjelenítés lehetőségeiről szól:  
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2. ábra A termékmegjelenítés és a műsorszámok kapcsolata. Forrás 

http://mediatorveny.hu/dokumentum/17/termekmegjelenites.pdf (megtekintés dátu-
ma: 2012.10.24.) 

 

Észrevehető, hogy két főbb csoportot különíthetünk el. Léteznek tisztán ti-
lalmi, vagy megengedő műsorok, ahol arra való tekintet nélkül lehetséges, 
vagy lehetetlen a termékmegjelenítés, hogy azért valamilyen pénz vagy 
egyéb szolgáltatás jár-e ellenértékül. A másik csoport két esetet foglal magá-
ban, itt nem jelenik meg a fekete-fehér viszony, a termékelhelyezés csupán 
akkor valósítható meg, ha az adott dolgot ingyenesen, ellenszolgáltatás kikö-
tése nélkül rendelkezésre bocsátják. Ide tartozik jól láthatóan a kimondottan 
14 év alatti kiskorúaknak szánt és az egyéb műsorszámok kategóriája, ahol a 
megkötés annyi, hogy ne ütközzön a törvény által felhozott abszolút tilalmi 
szempontokba. 

Az ajánlás a tiltott termékek esetében külön nevesíti a fegyvert, lő-
szert, robbanóanyagot, továbbá a gazdasági reklámtevékenységről szóló 
2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.) reklámozásból kizárt ter-
mékeit, így például az emberi szervet/szövetet, szexuális szolgáltatást vagy 
állatviadalt. 

Az ajánlás részletesen összefoglalja a termékmegjelenítés feltételeit, 
valamint a tartalmi követelményeket. A nézők tájékoztatása fogyasztóvé-
delmi szempontból is fontos. Az erre vonatkozó ajánlás a függőleges képmé-
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ret 5%-át lefedő vízszintes szöveg, miszerint „A műsorszám termékmegjele-
nítés tartalmaz.”.18 

4. TÁRSSZABÁLYOZÁS 

Mivel Magyarországon önállóan nem alakultak ki korábban olyan szerveze-
tek, melyek az önkéntes jogkövetésben közreműködhettek volna, ezért a 
Médiatanács a folyamatot a„társszabályozás” vagy együttes szabályozás 
intézményével ösztönzi. A legjobb eredmény elérése érdekében együttmű-
ködik a médiaszolgáltatók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a sajtó-
termékek kiadói, a műsorterjesztők és a közvetítő szolgáltatók szakmai ön-
szabályozó szervezeteivel és alternatív vitarendező fórumaival. Ez az előbb 
említett önkéntes jogkövetés előmozdítása mellett jelentős terhet vesz le az 
NMHH „válláról”, és a közhatalmi jogérvényesítést rugalmasabbá teszi. 
Véleményem szerint ez egy rendkívül jó megoldás lesz, amennyiben ered-
ményes lesz az együttműködés. 
Eszerint szakmai szervezetek kapnak felügyeleti jogkört a jogszabály hatálya 
alá tartozó szektorokban, iparágakban, részterületeken működő személyek-
kel, vállalkozásokkal szemben. 

Négy szakmai szervezet között osztották fel a feladatokat, ezek pedig 
az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT), Magyar Lapkiadók Egyesülete 
(MLE), Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE), és a Ma-
gyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME). 

4.1. MAGYAR ELEKTRONIKUS MŰSORSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE
19 

Jelenleg a MEME-vel foglalkozom részletesebben, hiszen a termékmegjele-
nítést annak hatáskörébe utalták. Az Egyesület céljai az erkölcs és szakmai 
munka fejlesztése,a médiaszolgáltatási kultúra emelése, valamint a fejlődés-
hez szükséges szakmai környezet fenntartása. Fő feladata, hogy konzultál, 
ajánlásokat tesz és állást foglal a feladatkörébe tartozó jogszabályok és gaz-
dasági döntések előkészítése, felülvizsgálata és módosítása érdekében. Nem 
csupán a Médiatanáccsal, hanem a további szakmai szervezetekkel és dön-
téshozókkal is együttműködik, és az NMHH-val kötött közigazgatási szerző-
dés alapján vesz részt a társszabályozásban. Azon tagjai felett gyakorolja 
tevékenységét, akik nem vonták ki magukat a társszabályozás alól, illetve 
azon médiaszolgáltatók felett, akik ennek alávetik magukat. További felada-
tához tartozik, hogy immár 2005 óta minden évben közzétesz „Reklámtorta” 
adatokat20, melyekből később néhányat ismertetek.  

Az Egyesület jelenlegi elnöke 2012 márciusától Kovács Krisztián, 
tagja pedig lehet bármely Magyarországra irányuló műsorszolgáltatási és 
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ehhez kapcsolódóan kereskedelmi tevékenységet is folytató közszolgálati és 
kereskedelmi televízió és rádió, továbbá bármely természetes személy, aki a 
tevékenységhez kapcsolódik, és az Alapszabályt magára nézve kötelező 
jellegűnek ismeri el.21 A tagsággá válás önkéntes alapon történik, az eljárás 
írásbeli nyilatkozat benyújtásával indul, melyet a közgyűlés elfogad. A társ-
szabályozási tevékenységet az NMHH Médiatanácsától kapott támogatásból 
fedezi. Ez évente egyszeri normatív és egyedi eljárásokra kapott összegből 
tevődik össze.22 

4.1.1. SZERZŐDÉS 

A közigazgatási szerződést határozatlan időre Málnay B. Levente, a MEME 
akkori elnöke és Szalai Annamária, a Médiatanács elnöke írta alá 2011. júli-
us 20-án.23 Az eredeti szerződést 2012. szeptember 19-én módosították. A 
szerződés az Alapszabályon és a Magatartási Kódexen nyugszik, továbbá a 
Médiatanács a felügyeletet gyakorol a kiadott tevékenység felett a Mttv.-ben 
és a szerződésben meghatározott módon. A felhatalmazás kiterjed a rögzített 
személyi kör egyedi ügyeire, ahol kérelemre vagy panaszra indul eljárás, 
magatartásának ellenőrzésére meghatározott ügyekben, valamint egyéb kü-
lön megállapodás tárgyát képező jogszabályokban nem rendezett, ám a tevé-
kenységhez kapcsolódó ügyekre. 

A MEME arra kapott felhatalmazást a médiatanácstól, hogy internetes 
sajtótermékek és lekérhető médiaszolgáltatások tekintetében felügyelje a 
vonatkozó törvények bizonyos rendelkezéseinek betartását. Emellett kiterjed 
a felhatalmazás emberi méltóság, az alkotmányos rend, az emberi jogok és a 
magánélet védelmére, a közösségekkel szembeni gyűlöletkeltés, a kirekesz-
tés elleni fellépésre, a kiskorúak védelmére, illetve ezen túlmenően a lekér-
hető médiaszolgáltatások esetében eljárhat a műsorkvótákkal, támogatással, 
termékmegjelenítéssel összefüggő ügyekben. A módosított szerződésben a 
felhatalmazás tárgyköréből kikerült az Smtv. 18. §-a, továbbá a 14. és 19. §-
ok egyes részei, azonban ez lényegében csak a pontosítást szolgálta. A sze-
mélyi kör magában foglalja a tagokat, azokat, akik kötelező jellegűnek isme-
rik el az Alapszabályt vagy a Magatartási Kódexet, vagy bárki, aki az eljá-
rást elfogadja. Ahogyan a többi hasonló szerződés, ez is rögzíti, hogy a 
szakmai szervezet különleges esetektől eltekintve (itt saját döntésből) kére-
lemre indíthat eljárást, bírságot nem, csak a magatartási kódexben leírt 
szankciókat szabhatja ki. A szakmai szervezet köteles félévente tájékoztatást 
küldeni a Médiatanácsnak, valamint az eljárásáról is rendszeresen tájékoztat. 

A Médiatanács a panaszokat köteles továbbítani a szervezetnek és 
csak akkor járhat el, ha a szervezet szerint a szerződés alapján nem jogosult 
eljárni. Ha hibát észlel, visszaküldheti új eljárásra és csak abban az esetben 
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semmisítheti meg a döntést, ha az nem felelt meg az előírt eljárási követel-
ményeknek. A döntés mérlegelésének tekintetében csak a hatáskört, a meg-
felelő eljárást és a kellő indoklást vizsgálhatja. 

4.1.2. TÁRSSZABÁLYOZÁSI MAGATARTÁSI KÓDEX
24 

A magatartási kódex részletesen megfogalmazza a felhatalmazásban kapott 
esetek szabályait, köztük a termékmegjelenítést is, melyet a 15. §-ban tár-
gyal. Az előírások a törvényi szöveggel megegyezőek, nagyrészt integrálták 
az abban megfogalmazott szabályokat. A kódex tájékoztat a mérlegelési 
lehetőségekről is. Ilyen például, hogy figyelembe kell venni a jogkövetkez-
ményeknél, hogy milyen hatással van a médiatartalom a társadalomra és a 
szereplő személyek közszereplői minőségére is tekintettel kell lenni. A kó-
dex II. része tartalmazza az eljárási szabályokat, melyekre részletesen kité-
rek. A kódex szabályainak megsértése esetén három tagú (melyből egy jogi 
végzettségű személy) állandó vagy eseti bizottság jár el. Az eljárást, ahogy 
már korábban is említettem, kérelemre vagy Kódexben meghatározott tárgy-
körökben és ütemezés szerinti átfogó ellenőrzés eredménye alapján hivatal-
ból indulhat, és nem nyilvános. További jellemzője, hogy díjköteles és ez 
megegyezik a közigazgatási eljárás megindításakor fizetendő általános tételű 
illetékkel. A kérelem benyújtására a médiaszolgáltatóhoz 30 napja van an-
nak, akinek jogos érdeke vagy joga sérül a médiatartalom miatt. Ha elutasít-
ják vagy nem válaszolnak, akkor 15 napon belül kérheti az eljárás megindí-
tását. 
 

Az eljárás lehetséges jogkövetkezményei: 
1. Az elsőfokú eljárás során hiánytalan kérelem esetében a felhívhatja a 

kérelmezett felet, hogy egyezséget kössön a kérelmezővel 3 napon 
belül. Ha ez nem jön létre a kérelmezettnek 3 napja van javaslatát, 
esetleges ellenkérelmét megtenni, és a bizonyítékokat benyújtani. 

2. Ha a kifogásolt közlést az eljárás során megváltoztatja és megszünte-
ti, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőben sem folytatja, 
akkor az eljárást a Bizottság minden további jogkövetkezmény nél-
kül megszünteti. 

3. A határozatban megállapított jogkövetkezmény lehet: 
a. szükség esetén kötelezi az eljárás alá vontat a magatartás 

megváltoztatására, abbahagyására és az eredeti állapot hely-
reállítására, 

b. kötelezheti a normasértéssel azonos súlyú elégtétel adására, 
akár oly módon is, hogy az elégtétel nyilvánosságot kap,  
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c. kötelezheti egyéb nem vagyoni elégtétel adására, eljárási dí-
jak és egyéb költségek megtérítésére, 

d. meghatározott időre megtilthatja azt a jogot, hogy a Szakmai 
Szervezet járjon el, így a kizárt szolgáltató ezalatt az Mttv. 
szerinti hatósági eljárás alanyává válik. 
 

A Bizottság a fentiek közül egyidejűleg több jogkövetkezményt is alkalmaz-
hat. Jogorvoslatra a döntés átvételétől számított 15 napon belül van lehető-
ség, a Médiatanács felülvizsgálata kérhető. 

5. GYERMEKEK VÉDELME 

Rendkívül kényes kérdéskörrel állunk szemben, amikor a fiatalkorúak vé-
delmét vizsgáljuk a termékmegjelenítés viszonylatában, hiszen ez a reklá-
mozási módszer nem kerülte ki a gyermekműsorokat sem. A „Herbie – Kicsi 
kocsi tele a tank” c. filmet például úgy jellemezték, mint egy olyan alkotást, 
ahol a termékmegjelentés „elszabadult”.25 

Magyarországon a gyermekek tekintetében ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak a termékmegjelenítésre, mint a kereskedelmi közlemény tekin-
tetében. A Médiatanács ajánlása részletezi a szabályokat, többek közt, hogy 
nem szólíthat fel kiskorút az áru vagy szolgáltatás megvételére, illetve nem 
ösztönözheti őket, hogy szüleiket szólítsák fel ilyen tevékenységre. Nem 
ábrázolhatják őket indokolatlanul veszélyes helyzetben, vagy használhatják 
ki a szüleik, vagy tanáruk iránti bizalmukat, hiszékenységüket. Alkoholtar-
talmú italok esetében nem ábrázolhat és nem célozhat kiskorúakat. 

Az Egyesült Államokban jelentős probléma volt a dohánytermékek 
megjelenése, és a filmben való dohányzás jelensége.26 A 2004-es év során 
több demokrata és republikánus szenátor, valamint huszonhét állam ragasz-
kodott hozzá, hogy Hollywood tegyen valamit annak érdekében, hogy a 
gyermekek ne váljanak dohányfüggő felnőttekké.27 Továbbá már a fogyasz-
tók is jelentős befolyást gyakorolnak Hollywoodra, és elérték, hogy minima-
lizálják a képernyőn a dohányzás megjelenítését. Ugyanis ahogy a filmek-
ben, műsorokban növekedett az ilyen jelenetek száma, úgy váltak egyre töb-
ben dohányosokká. Fontos megemlíteni, hogy az ábrázolt személyek nagy 
százalékban vonzóak, egészségesek, mely azt sugallja, hogy a cigaretta nem 
káros. Például Sylvester Stallone 500 000 dollárért kötött szerződést a 
Brown &Williamson céggel, hogy terméküket öt filmjében felhasználja, úgy 
mint a „Rambo”-ban és a „Rocky IV”-ben is.28 Nagy felháborodást váltott ki 
továbbá a „Titanic” azon része, amikor a Kate Winslet által alakított Rose 
egy szál cigarettára gyújt a vacsoraasztalnál, ezzel is mutatva lázadását. 



HEGEDŰS LAURA: AZ ALTERNATÍV REKLÁMOZÁS EGY ÚJ LEHETŐSÉGE, 
AVAGY A TERMÉKMEGJELENÍTÉS IMPLEMENTÁLÁSA A MAGYAR 

JOGRENDSZERBE 
 

73 

A reklámipar itt is állított fel olyan önszabályozó és nem kötelező jel-
legű iránymutatásokat, melyek a beágyazott reklám számára állítanak fel 
korlátokat. Ezen módszernek jelentős szerepe van az alkoholos termékek 
reklámozás terén, hiszen ott is fontos, hogy ne kiskorúaknak szánják. Az 
Egyesült Államokban három nagy testületnek – Beer Institute, Distilled 
Spirits Council of the United States (a továbbiakban DISCUS) és a Wine 
Institute - van saját önkéntes reklámozási előírásai, míg néhány egyéni cég-
nek vannak saját maga által állított szabályai.29 

Többen is felszólaltak a gyermekek és a reklám kapcsolatában. Susan 
Linn, terapeuta szerint például tisztességtelen 8 év alatti gyermekek számára 
reklámozni, hiszen ők még nem tudják elválasztani, hogy a reklám célja az, 
hogy meggyőzze őket arról, hogy akarják az adott terméket. Súlyos problé-
ma ezen felül, hogy például az ételek nagy része, amelyeket gyermekeknek 
sugároznak, magas zsírtartalmúak és cukortartalmúak.30 Ennek hatására pél-
dául Angliában a The Office of Comminucations (továbbiakban: Ofcom)31 
nem engedi, hogy az ilyen típusú termékek product placement tárgyai legye-
nek. Tim Kasser véleménye szerint a kisgyermekeknek még hiányzik a kog-
nitív képesség teljes fejlettsége, ezért nem tudja helyesen megítélni a reklá-
mok meggyőző hatását, hiszen az adott reklámarc mindig boldog. A kama-
szoknak pedig hiába fejlettebb ez a képességük, ők elég sérülékeny időszak-
ban vannak, mely alatt könnyen befolyásolhatók.32 A probléma legfőbb oka 
magán a családon belül gyökerezik, hiszen a szülők nagy részének sem ideje, 
sem energiája nincsen arra, hogy felügyelje gyermeke tévénézési szokásait, 
többször még hálás is, hogy a televízió lefoglalja gyermekét. 

Néhány ismert film látható az alábbi táblázatban és az ezekben szerep-
lő kiemelt fontosságú márkák, termékek láthatók. Megfigyelhető a már ko-
rábban említett aggodalom a támadott gyorséttermi ételek vonatkozásában, 
hiszen a Burger King, a McDonald’s és a Coca-Cola is számos népszerű 
filmben kapott helyet. 
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5. ábra Példák a gyermekműsorokban történő termékelhelyezésre. Forrás HUDSON, 

SIMON - HUDSON, DAVID - PELOZA, JOHN: Meet the Parents. A Parents' 
Perspectiveon Product Placementin Children's Films, in Journal of Business Ethics, 

Vol. 80., No. 2. (2008), 209.o. 
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6. EGYÉB TERMÉK-ELHELYEZÉSI FELÜLETEK 

A televízión kívül manapság rendkívül változatos lehetőségek nyíltak meg a 
hirdetők számára. Az internet térhódításával a blogokban is egyre népsze-
rűbb ez az alternatív reklámozási forma. Ez azonban jelenleg szabályozatlan, 
mely komoly problémákat vethet fel. 

A videoklipek vonatkozásában is nagy a népszerűsége a márkáknak, 
kissé zavaró, hogy egy-egy telefonra vagy órára ráközelítenek, de így egyér-
telműen befolyásolni tudják a fiatalságot is. A színházak ezzel szemben nem 
nyújtanak megfelelő táptalajt e hirdetési formáknak, hiszen a rendezők sem 
szeretnék túlzsúfolni a darabot, másrészről pedig a hirdetők számára sem 
elég tág az a réteg, akit elérhetnének. Feltétlenül szeretném kiemelni a video-
játékokat, melyek csábító felületet nyújtanak. Nagyon sok reklámozónak a 
játékok adják az ideális megoldást a termékek beágyazására, azért mert 
rendkívül népszerűek a fiatalok között és világszerte forgalmazzák őket.33 
Egy 2007-es felmérés szerint a játékpiac forgalma 38 milliárd dollár, a zene-
iparé pedig 36 milliárd dollár lett. Ez még mindig nem egyenlő a filmipar 84 
milliárdos bevételével, azonban rapid növekedést mutat, így érdemes figyel-
ni rá.34 A Nielsen Interactive Entertainment felmérése szerint a játékosokat 
nem zavarja a beágyazott reklám, sőt még örülnek is neki, hiszen így életsze-
rűbb a játék. A reklámok rendkívül hatékonyak, a játékosok 30%-a emlék-
szik rájuk miután felálltak a géptől, sőt még olyan is akad, aki huzamosabb 
időn keresztül nem felejti el.35 Ez a réteg általában a 18 és 35 év közöttieket 
takarja, akik sokat interneteznek és habár a felugró ablakokat blokkolják, 
azonban a játékok során nem túl irritáló a reklámjelenség. Más eredmények 
azonban olyan következtetésekre jutottak, hogy a szem automatikusan kike-
rüli a beillesztett reklámokat, ezért nagyobb hangsúlyt helyeznek a product 
integration-re, mely során a sztoriba illesztik a márkát. Azonban akárhogy is 
nézzük, az advergaming (tehát a játékban való reklámozás) egyre nő. A hir-
detőknek köszönhetően a játékok előállítása kevesebb költséggel jár, így 
nagyobb tömeghez juthat el, ez pedig szélesíti azok körét, akik potenciális 
vevők lehetnek. A fejlődés előtt nagy jövő állhat, egyes források szerint a 
Microsoft Massive reklámügynöksége olyan szoftvert fejlesztett ki, mely 
már személyre szabja a megjelenő reklámokat.36 

7. ZÁRÓ GONDOLATOK 

Úgy gondolom, hogy a termékelhelyezés Magyarországon még gyerekcipő-
ben jár, és a kialakulása után rendkívüli óvatossággal kezelték a műsorszol-
gáltatók. 2012 júniusában a Médiatanács felmérést készített a kereskedelmi 
televíziók körében a termékmegjelenítésről, melyben két csatorna egy-egy fő 
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műsorának szokásait vizsgálta37 Ugyanitt felmérték, hogy hány esetben van 
aktív termékelhelyezés, mivel a figyelmeztető feliratok számának mennyisé-
ge rendkívül magas volt mindenhol. A 3 hónapos felmérés alatt az RTL Klub 
esetében 32,6%-al, míg a TV 2-nél 23,1%-al több figyelmeztetést rögzítet-
tek, mint ahány termékelhelyezésre valójában sor került.38 Az ok azonban, 
hogy biztonsági célból alkalmazzák, vagy pedig előre próbálják ezáltal szok-
tatni a nézőket és csökkenteni ellenállásukat, ismeretlen. A felmérés rendkí-
vül sok adatot tartalmaz, a termékmegjelenítések számát, aktív, passzív for-
májukat, a termékek típusait és a legfőbb hirdetőket is. Tehát elmondható, 
hogy a szolgáltatók óvatosak, inkább kerülik a konfliktust, amíg meg nem 
ismerik a termékelhelyezés menetét. 

Továbbá álláspontom szerint kiemelkedő hatása van a társszabályozá-
si rendszer bevezetésének. Ezáltal törvényes keretek között lehet tehermen-
tesíteni a központi szervet, és ezzel nem utolsó sorban kicsit közelebb hozni 
a mindennapi élethez a szabályozást. Ilyen módon nem olyan intézmény 
gyakorolja a közvetlen felügyeletet, amely semennyire, illetve alig van tisz-
tában a gyakorlatban lejátszódó tendenciákkal. A műsorszolgáltatók na-
gyobb együttműködési hajlandóságot mutatnak olyan szerv felé, mely köz-
tudottan az ő érdeküket is képviseli az államhatalommal szemben. Úgy gon-
dolom azonban, hogy az érintettek, itt például a panaszbenyújtókra gondo-
lok, rendkívül alulinformáltak. A hatékony működés elérésé érdekében rész-
letes és rendszeres tájékoztatást kellene nyújtani az emberek számára, hiszen 
enélkül ez az innovatív terv nem működhet. El kell határolni egyes társsza-
bályozó szervek feladatait és ezt a nyilvánosság számára átláthatóvá kellene 
tenni. Lehetségesnek tartanám azt az elképzelést is, hogy a társszabályozási 
rendszer szabadabb kezet kapjon, miszerint az önszabályozó kereteket jog-
szabály adná meg, viszont a tartalommal nem ugyanezen norma töltené ki. 
Ezzel bizalmat szavaznának az önszabályozó szerveknek, mely hasznossá-
gukat hivatott szolgálni, emellett pedig jelentős deregulációval járna együtt. 
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KELEMEN ROLAND 
ACTIO POPULARIS MEGSZÜNTETÉSE, AVAGY JOGELVONÁS A 

SZUVERÉNTŐL?1 

„Az Alkotmánybíróság hatáskörét nem lehet önmagában, 
csak a törvényi felsorolás alapján értékelni. A hatáskör-
gyakorlás mikéntje a döntő, s ez függ egyrészt egy sor 
egyéb törvényi feltételtől, másrészt magának a bíróság-
nak a szándékától.”2

 

Hans Kelsen 1920-ban az alkotmánybírósággal olyan az alkotmányvédelem 
területén páratlan intézményt hozott létre, amely egyedülálló ellensúlyát 
képezte a jogalkotói akartnak. A törvény felsőbbrendűségének elve és a tota-
litárius államok kiépülése folytán a második nagy világégésig nem terjedhe-
tett el az intézmény. A II. Világháborút követően, mikor felismerték a for-
mális jogállamiságban és tömegdemokráciákban rejlő veszélyeket, rohamo-
san megnőtt a számuk. Magyarországon 1989. október 30-án hatályba lépett 
az 1989. évi XXXII. törvény az Alkotmánybíróságról;3 e törvény egy olyan 
intézményt hívott életre, amelynek nem volt elő modellje a közjogi beren-
dezkedésünkben. Korábban alkotmánybíráskodási részfunkciókat látott el az 
1897. január elsején létrejött Közigazgatási Bíróság, későbbiekben pedig az 
1983-ban Alkotmányba foglalt, 1984-ben pedig működését megkezdő Al-
kotmányjogi Tanács is, azonban egyik szerv sem volt tényleges alkotmányos 
ellensúlya az Országgyűlésnek. Az Alkotmánybíróságról szóló törvény szé-
les körű eljárás kezdeményezési lehetőséget biztosított utólagos normakont-
roll esetén az actio popularis megteremtésével. Ezzel az intézmény kuriózum 
számba ment az egész világon, az actio popularist ezt megelőzően csak a 
bajor alkotmánybíróság gyakorlata ismerte. Ez az Alkotmánybíróság számá-
ra gyors és hatékony reagálási lehetőséget biztosított a régi és új normák 
felülvizsgálatának terén, amely alappillére volt a fiatal jogállam védelmének. 
Paczolay Péter is kiemeli, hogy „az Alkotmány két értelemben is élő orga-
nizmus: maga az alkotmányozó módosítja, és igazítja az új igényekhez. Má-
sodsorban az Alkotmánybíróság tölti meg élettel a nem változó szabályokat 
is.”4 Az actio popularis előnyei mellett hamar láthatóvá vált rendkívüli hát-
ránya, az óriási ügyteher is, amely már-már olyan mennyiségű volt, amely 
alkalmas lehetett volna arra, hogy ellehetetlenítse az Alkotmánybíróság mű-
ködését. 

2012-ben az új Alaptörvény és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. 
évi CLI. törvény5 teljesen új súlypontokat alakított ki az Alkotmánybíróság 
hatáskörei között. Bevezette a valódi alkotmányjogi panaszt, valamint az új 
Abtv. 26. § (2) bekezdésével egy speciális alkotmányjogi panasz intézményt, 
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azonban ezeken túl megszűntette az actio popularist. Ezzel a jogalkotó a 
súlypontot az utólagos normakontrollról áthelyezte az egyéni alkotmányos 
jogok sérelmének orvoslására. A jogalkotó álláspontja szerint a bevezetett új 
intézmények pótolni tudják az actio popularis hiányát. Véleményem szerint 
azonban kérdéses, hogy az újonnan bevezetett speciális alkotmányjogi pa-
nasz és az ombudsman utólagos normakontroll kezdeményezési lehetősége 
együttesen képes-e pótolni azt az alkotmányos deficitet, amelyet az actio 
popularis intézményének megszűntetése eredményez a magyar alapjogvéde-
lem területén. Kérdéses, hogy a jelenlegi rendszer szerint politikai szereplőn 
kívül, más tud-e a jogállamiság eszméjével ellentétes államszervezeti jog-
szabállyal szemben eljárást kezdeményezni az Alkotmánybíróságnál, ha igen 
akkor az ő kezdeményezői hatáskörét mennyire védik garanciális szabályok. 
Ezen kérdések összessége szüli a témaadó kérdést, hogy az actio popularis 
megszűntetése orvosolatlan jogelvonás-e a szuveréntől. 

Dolgozatom első felében a régi Abtv-vel felállított modellt vizsgálom 
meg, kitérve több AB határozatra és az alkotmányjogász szakma szabályo-
zásra irányuló kritikájára. Mindezek alapján levonható konklúziók felhasz-
nálásával elemzem az Alaptörvény és az új Abtv. rendelkezésit és próbálok 
választ találni a korábbiakban felvázolt kérdésekre – többek között a nem-
zetközi szabályozás bemutatásával. Zárásként pedig de lege ferenda javasla-
taimat fogalmazta meg arra tekintettel, hogyan is kellene megváltoztatni a 
jelenlegi szabályozást, amely ezen módosításokkal véleményem szerint or-
vosolná az actio popularis hiányát. 

1. AZ 1989. ÉVI XXXII. TÖRVÉNY AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGRÓL 

ÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG UTÓLAGOS NORMAKONTROLL HA-

TÁSKÖRÉNEK ÉRTELMEZÉSE, A SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA 

A régi Abtv.-t az Országgyűlés 1989. október 19-én fogadta el a tervezetet, 
azt szinte meg sem változtatva, október 30-i kihirdetésével egyidejűleg ha-
tályba is lépett, az AB működését 1990. január 1-én kezdte meg. A 1989. évi 
XXXI. törvény bevezette a hatalommegosztás elvét, egymáshoz való viszo-
nyát, „e hatalomgyakorlás alkotmányosságának legfontosabb garanciális 
intézménye az AB.”6 Működésének alapja az Alkotmány 32./A§ (1) bekez-
dése foglaltak „Az Alkotmánybíróság felülvizsgálja a jogszabályok alkot-
mányosságát, illetőleg ellátja a törvénnyel hatáskörébe utalt feladatokat.”7 
Amint az látható az Alkotmány maga taxatíve nem határozta meg az AB 
hatásköreit azok meghatározását más törvényekre bízta és azáltal, hogy a 
régi Abtv. 1. § h) pontja szerint egyéb törvény által hatáskörébe utalt felada-
tokról is szólt, ezáltal nem valósult meg az a garanciális elv, hogy az Alkot-
mánybíróság hatáskörei Alkotmányba foglalt zárt rendszert alkossanak. Ez 
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azt a veszélyt vonta maga után, hogy egyszerű feles törvényekkel lehetett 
hatáskört elvonni és telepíteni az AB-ra.  

32/A. § (2) bekezdésébe foglaltak szerint az AB az alkotmányellenes 
jogszabályokat megsemmisítheti e szakasznak köszönhetően Magyarorszá-
gon a „kemény” normakontroll valósult meg. A megsemmisítés a régi Abtv. 
szerint részleges vagy teljes lehet. A teljes jogszabály csak akkor dől meg, 
ha „az olyan jelentős szabály a jogszabály egészében, hogy nélküle az értel-
mezhetetlen, ennélfogva alkalmatlan lenne.”8 A részleges megsemmisítés 
esetén csak egyes elemeket, szakaszokat, szavakat vesz ki, ami azonban 
felveti a kérdést, hogy ezáltal az AB pozitív jogalkotást végez-e, hiszen ezzel 
a jogalkotói akarattól eltérő új szabályozást is alkothat. A megsemmisítés 
főszabály szerint ex nunc hatályú (régi Abtv. 42. §), ezáltal főszabály szerint 
nem „nem érinti a határozat a közzététele napján vagy azt megelőzően létre-
jött jogviszonyokat, s belőlük származó jogokat és kötelezettségeket.”9 En-
nek indoka, hogy a jogalkotó ezzel védte a jogbiztonságot és az előre látha-
tóságot. Ez alól kivételként megállapította a törvény, az ex tunc hatályú a 
megsemmisítést, ha lezárt büntetőeljárás esetén az alkotmányellenesség ki-
mondásának idején még nem mentesült az indítványozó a hátrányos jogkö-
vetkezmények alól.10 Az AB pro futoro is megállapíthatta a hatálytalanná 
válás időpontját, ha a jogbiztonság vagy az eljárást kezdeményező különösen 
fontos érdeke indokolta. Ezen szabályok voltak irányadóak az alkotmányjogi 
panasz intézményére is, az ez által okozott problémára későbbiekben vissza-
térek.  

A régi Abtv. az AB hatásköreinek megállapításakor megjelöli az utó-
lagos normakontroll intézményét, amelyet a jogszabályon túl kiterjesztet az 
államirányítás egyéb jogi eszközeire is.11 Ezen eljárását bárki indítványoz-
hatta [régi Abtv. 21. § (2) bekezdés], ennek indoka elsősorban a NEKA-
tárgyalások bemutatása során is ismertetett nézőpont mi szerint, az EKA 
ebben látta azt a garanciát, hogy „a váltás bizonytalanságában… e szervnek 
kellett a visszarendeződés hatékony intézményi akadálya szerepét ellátni”12, 
és ebben nyújthatott volna segítséget az actio popularis intézménye. A tör-
vény indokolása az Alkotmányjogi Tanács intézményének sikertelenségét is 
felhozza a széleskörű normakontroll bevezetésének magyarázatául: „1984 
óta működik az Alkotmányjogi Tanács […] munkáját működése során több 
jogos kritika érte. Részben hatásköri korlátok […] az eljárást indítványozók 
viszonylag szűk köre… miatt az Alkotmányjogi Tanács […] egyetlen hatás-
köri feladatának sem tudott maradéktalanul megfelelni.”13 Az actio 
popularist Alkotmányban is rögzítették, ezáltal alkotmányos intézményi 
státuszt nyert.  

Az indítványok érdemi elbírálásának minimális korlátozásául jelölte 
meg a régi Abtv., hogy az „AB elnöke… a nyilvánvalóan alaptalan indít-
ványt pedig elutasítja. […] a hatáskörébe nem tartozó ügyre vonatkozó in-
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dítványt az arra hatáskörrel rendelkező szervhez átteszi.”14 Ezen szabályozás 
alapján az indítványok kétharmadát hatásköri okoknál fogva az AB elutasí-
totta működésének első három évében.15 Az a limine elutasítás intézményé-
nek azon formája, ahol az AB elnökének diszkrecionális jogköre eldönteni, 
hogy mi számít nyilvánvalóan alaptalan indítványnak, sérti az előre kiszá-
míthatóság jogállami követelményét. Jakab András véleménye szerint azon-
ban „az a limine elutasítás intézményére szükség van az AB ügyterhének 
fényében.”16 Véleményem szerint viszont szükséges lett volna legalább egy 
példálózó jellegű felsorolást adni mely indítványok azok, amelyek nyilván-
valóan alaptalanok vagy a törvényben elhelyezni egy értelmező rendelkezést, 
ami fogalmi szinten definiálta volna ezt a kérdést.  

A régi Abtv. olyan széles hatáskörrel ruházta fel az AB-t, amely ritka-
ságszámba ment Európában és a világon is, ez jórészt az actio popularisnak 
köszönhetően állapíthatjuk meg, amely „az első időkben kétségtelenül hasz-
nos funkciót töltött be, a jogállamiság konszolidációjának előrehaladtával 
azonban már egyre nyilvánvalóbbá váltak a hatalmas munkateher hátrá-
nyai.”17 Már az első évben láthatóvá vált, hogy hosszú távon nem kezelhető 
az a beadványmennyiség, amely az AB-ra érkezett, attól függetlenül, hogy 
mint korábban megjegyeztem kétharmad részét már hatáskör hiányában el-
utasították.  

A mennyiségen túl az is problémát okozott, hogy bár több száz bead-
vány érkezett, ezek sok esetben nem fogtak át egész szabályozási területeket, 
így Lábady Tamás alkotmánybíró szavaival élve a „vaktában torpedózó po-
puláris keresetek”18 közvetve olyan jogszabályokat szüntettek meg, amellyel 
hézagot teremtettek a jogrendben. Ezen probléma áthidalására az AB indít-
vány értelmezési gyakorlatát úgy próbálta szélesíteni, hogy túllépet magán 
az indítványon. Ilyen AB határozat volt többek között a 28/1994. (V.20.) AB 
határozat, melynek kérelmezője a szövetkezetekről szóló törvény azon ré-
szének felülvizsgálatát kérte, amelyek megkönnyítették a korábbi termelő-
szövetkezeti kezelésben lévő természetvédelmi területek magánkézbe adását. 
A határozat viszont első helyen az egészséges környezethez való jog tartal-
mát fejti ki. Az AB más esetben megállapította, hogy „a bárki által beadott 
indítvány visszavonása a bíróságot nem köti.”19 Sólyom László egy 1998-as 
határozatban, különvéleményében ezen felül azt is kijelentette, hogy „az 
alkotmány szabályozása világossá teszi, hogy az absztrakt normakontroll 
esetében az indítványozó nem saját jogsérelme orvoslása érdekében lép fel, 
hanem a köz képviselőjeként az Alkotmánynak megfelelő jogállapot helyre-
állításáért […] ilyen közérdekű kereset indítványozóját nem illeti meg […] 
az ügyfél jogállása […] a perbeli rendelkezés.”20  

Ez a beadványon túllépő értelmezés sok kritika forrása volt Halmai 
Gábor véleménye szerint „az AB – ahelyett, hogy megsemmisítené az általa 
alkotmányellenesnek minősített jogszabályi rendelkezést […] – valójában a 
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jogszabályt és nem az alkotmányt értelmezi mindenkire kötelező érvénnyel, 
erre azonban semmilyen hatásköri szabály nem jogosítja fel.”21 Kritika nem 
alaptalan, azon a téren, hogy az AB egyes esetekben ténylegesen kénytelen 
volt szélesen értelmezni saját hatáskörét, de ennek szükségessége legtöbb 
esetben könnyen bizonyítható, hiszen „az alkotmányozásban kifejezett poli-
tikai konszenzus hiányosságait, illetve annak jogtechnikailag tökéletlenül 
megvalósított következményeit magának kell áthidalnia.”22 Azonban maga 
Sólyom László is érezte, hogy a „popularis actio lehetősége és az AB akti-
vizmusa szinte lehetetlenné teszi a jogfejlesztés összehangolását a Kormány-
nyal és az Országgyűléssel.”23 Erre példa mikor az indítványozó egy köz-
igazgatási szerv döntése ellen fordult jogorvoslattal az AB-hoz24, az túllépve 
az indítványon megállapította az alkotmányos mulasztást és felszólította az 
Országgyűlést, hogy rövid határidőn belül tegye lehetővé, közigazgatási 
döntés bírósági felülvizsgálatát, a kormányt ez patthelyzetbe hozta mivel fel 
akarta állítani különbíróságként a közigazgatási bíróságot, de az idő rövidsé-
ge miatt csak a felülvizsgálat lehetőségét rögzítette törvényben. 

 

 

Lábady Tamás véleménye szerint a popularis actio következménye, 
hogy az AB nem tudta ellátni alapjogvédelmi funkcióját rendeltetésszerűen, 
ez az állítás abból a szempontból mindenképpen helytálló, hogy ha megvizs-
gáljuk az első három év ügytömegét láthatjuk, hogy a konkrét normakont-
rollra vagyis alkotmányjogi panaszra irányuló indítvány elenyésző. Ennek 
okaként vissza kell utalnom arra a korábban említett szabályozására a régi 
Abtv.-nek, hogy az alkotmányjogi panasz során az utólagos normakontrollra 
vonatkozó megsemmisítési szabályokat kell alkalmazni. Vagyis főszabály 
szerint az ex nunc hatályt, mivel így főszabály szerint hiába mondja ki az 
alkotmányellenességét egy alkalmazott jogszabálynak az AB, ha az, az adott 
jogviszonyra visszamenőlegesen nem alkalmazható, mivel ezzel az érintett 
fél esetében a jogorvoslat nem következik be, annak ellenére, hogy a testület 
a régi Abtv-re hivatkozva kifejtette: „A törvény e rendelkezése szerint az 

Statisztikai adatok az AB első három évéből 

  1990 1991 1992 

teljes ügyteher 1625 2302 1700 
magánszemély indítványa 1420 1864 1270 
ügyvédi általi kezdeményezés 73 73 95 
érdekképviseleti szerv kezdeményezése 132 132 110 
alkotmányjogi panasz25 12 6 21 

utólagos normakontroll az egész ügyteher %-ban26 73% 89% 78% 
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alkotmányjogi panasz jogorvoslat.”27 Ennek okán „actio popularis esetében 
az indítványozók túlnyomó többségét a kifogásolt jogszabály személyesen is 
érinti. Ők az absztrakt kontroll igénybevételével mentesültek a rendes bíró-
ságok hosszadalmas eljárásától, amely az alkotmányjogi panasz előterjeszté-
sének előfeltétele lenne.”28 Sólyom László ezen állítása az, amellyel igazo-
lom, hogy Lábady Tamás állítása csak egy részében helytálló, hiszen amint 
látszik is nem az actio popularis intézménye az, ami miatt nem valósult meg 
az alapjogvédelem konkrét normakontroll útján, hanem magának az alkot-
mányjogi panasznak az a helytelen szabályozása, amely alapján az absztrakt 
kontroll joghatásait kellett alkalmazni egyedei jogsérelemre. Így az utólagos 
normakontrollt és az actio popularis intézményét felhasználva az AB „kiter-
jesztő alapjogvédelmet és stabilizáló államszervezeti ítélkezést”29 folytatott 
kezdetektől. Egyedi ügyben megoldást jelenthetett volna az eljáró bíró általi 
alkotmányossági vizsgálatra irányuló kérelem, azonban elenyésző száma 
miatt ez sem pótolhatta a rosszul szabályozott alkotmányjogi panasz által 
keletkezett űrt. 

Összefoglalva tehát, a régi Abtv. látszatra széles hatáskört biztosított 
az AB számára, azonban azáltal, hogy a konkrét normakontroll lehetősége a 
valóságban hiányzott, a szabályozás hatáskör tekintetében mindenképpen 
féloldalasnak mondható. Az actio popularis intézménye bár óriási ügytöme-
get jelentett az AB számára, azonban jól láthatóan jelentős részük inkább 
alkotmányjogi panasz lett volna, amennyiben annak szabályozásánál a jogal-
kotó nem követte volna el azt a hibát, hogy nem nyújt tényleges jogorvosla-
tot az indítványozó számára. Természetesen az ügytömegből az is látszott, 
hogy valamilyen szűrőmechanizmus szükséges lett volna. 

2. A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS ÉS NEMZETKÖZI VISSZHANGJA, A 

NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁS RÖVID ÁTTEKINTÉSE, AZ OMBUDS-

MANI ACTIO 

A 2011 tavaszán elfogadott Alaptörvény és még ugyan ezen évben kodifikált 
2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról alapvetően változtatta meg a 
magyar alkotmánybíráskodás 1989-ben létrejött modelljét. Az Alaptörvény 
Államszervezeti részének 24. cikkében találhatóak az AB-ra vonatkozó ren-
delkezések. 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 Alaptörvény és sarkalatos törvény szabályozhat, ezzel kiküszöböl-
ve a 1949. évi XX. törvénynek azon szabályozási problémáját, amelyet az 
előző fejezetben felvázoltam, vagyis, innentől egyszerű feles törvény nem 
vonhat el és nem ruházhat feladatot az AB-ra.30 A hatáskörök listája kiegé-
szült a valódi alkotmányjogi panasz intézményével, az alkotmányozó ezen 
intézmény életre hívásával kívánja orvosolni, azon problémát, amely az el-
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múlt 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”31, továbbá az „AB az al-
kotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-
ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja 
be.”32 Azonban az alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés, mint befoga-
dási minimum nem került meghatározásra sem az új Abtv.-ben sem az AB 
ügyrendjében. Ezen probléma fennáll a 26. § (1) bekezdése szerinti alkot-
mányjogi panasz esetén – amely alapján alkotmány-ellenes jogszabályt lehet 
megtámadni (érintettség és a valódi alkotmányjogi panasszal megegyező 
jogorvoslati kritériumok esetén) – valamint az alkotmányjogi panasz különös 
eseténél33 is – amelyet akkor lehet kezdeményezni, ha alaptörvény-ellenes 
jogszabály ex lege hatályosulása folytán következik be alapvető jog sérelme 
és jogorvoslati lehetőség nincs vagy már kimerítette az indítványozó. Erősí-
tik a 29. § második fordulatának mindegyik alkotmányjogi panaszra vonat-
kozó rendelkezésként való kezelését a 28. §-ban foglaltak, amely értelmében 
az egyik eljárás magába foglalhatja a másikat. Az alapvető alkotmányjogi 
jelentőségű kérdés legalább exemplifikatív jellegű felsorolással történő meg-
határozása szükséges lenne, egyfelől mivel az AB ügyrendje a visszautasítás 
alapesetének34 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 fogalom 
definiálása által egységes befogadási gyakorlatot tudna kialakítani az AB, 
mivel az eddigi elutasítások során több különvélemény35 és több párhuzamos 
indokolás36 tartalma is a konszenzus hiányát vizionálja. Kiemelendő ezek 
közül Pokol Béla és Paczolay Péter különvéleménye, amely tökéletesen rávi-
lágít arra, hogy még az AB-n belül sincsenek azonos véleményen mit is takar 
az alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés.  Pokol Béla különvélemény-
ében 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 szerint 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 bün-
tetőjog nullum crimen sine lege elvét és az Alaptörvény XXVIII. cikk (4) 
bekezdésébe foglaltakat is, így véleménye szerint ez igen is alapvető alkot-
mányjogi jelentőségű kérdés és a bíróságnak be kellett volna fogadnia az 
indítványt.37  
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Az alapvető alkotmányjogi kérdés fogalmának normatív szabályozá-
sán túl szükséges, a 26. § (2) bekezdésében foglalt speciális alkotmányjogi 
panasz befogadási kritériumainak is minél hamarabbi egyértelmű, vitamen-
tes 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 szánta a 
jogalkotó ezt az intézményt, azonban az AB eddigi bírói által is vitatott gya-
korlata, mely szerint szűken értelmezi a jogszabályba foglalt befogadást, ezt 
erősen kérdésesé teszi, mivel ez a speciális alkotmányjogi panasz lenne hiva-
tott arra, hogy a jogállamiság elvébe ütköző államszervezetre vonatkozó 
alaptörvény-ellenes jogszabályokkal szemben fel tudjon lépni az állampol-
gár. Stumpf István különvéleménye szerint, azáltal, hogy az AB a 26. § (2) 
bekezdés esetén megköveteli a tényleges, aktuális érintettséget és a törvény-
ben foglalt 180 napos benyújtási határidőt, alkotmányjogi deficitet okoz és 
tart fent [amelyet az actio popularis megszűntetése okozott – szerző] ami 
ellentétes az alkotmányjogi panasz intézményével. 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.38 A Velencei Bizottság állásfogla-
lása is kiemeli, hogy a 26. § (2) bekezdése esetén „el kellene tekinteni a jog-
orvoslat lehetőségek kimerítésének követelményétől minden olyan esetben 
is, amikor az e követelményekhez való ragaszkodás helyrehozhatatlan sé-
relmet okozhat az egyén számára.”39 Ahhoz, hogy ez a speciális alkotmány-
jogi panasz intézmény elérje 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 ilyen hatáskörben kialakított gyakorlatának40 –, akkor az intéz-
mény nem alkalmas arra, hogy az államszervezetben megjelenő alaptörvény-
ellenes normák ellen jogorvoslatot, fellépést biztosítson az állampolgárok 
számára. 

Mint korábban is említettem, az Alaptörvény az utólagos normakont-
roll kezdeményezők körét szűkíti és csak a Kormány, az országgyűlési kép-
viselők egynegyede és az alapvető jogok biztosa számára teszi lehetővé 
2012. január 1-től ilyen eljárás kezdeményezését. Az alkotmányozó ezen 
szabály kodifikálása előtt véleményt kért a Velencei Bizottságtól, amely 
jelentésben kiemelte, hogy „az actio popularis megléte az alkotmányosság 
kérdéseiben nem tekinthető európai standardnak, megállapítja továbbá, hogy 
e mechanizmus az átfogó alkotmányossági felülvizsgálat legszélesebb körű 
biztosítékának tekinthető”41, továbbá, hogy „az actio popularis léte nem kö-
vetelmény egy demokratikus jogállamban.”42 Az eredeti koncepcióval szem-
ben, azonban leszögezte – amelyben még csak a Kormány és az országgyű-
lési képviselők egynegyede szerepelt –, hogy szerencsés lenne egy közvetítő 
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szerv beiktatása harmadik kezdeményezőként. Itt példaként említi az om-
budsmant,43 amely ennek folytán be is került a szabályozásba. Az ombuds-
mani akcióra egyértelműen szükség volt, sok vitatott eleme ellenére is, mivel 
a másik két kezdeményező egyértelműen politikai szereplő és így egyedüli 
kezdeményezői létük átpolitizálta volna az AB minden egyes utólagos nor-
makontrollra irányuló döntését. Másfelől pedig azt is látni kell, hogy nehe-
zen képzelhető el az a helyzet, hogy a Kormány az általa vagy a mögötte álló 
országgyűlési többség által elfogadott jogszabály ellen normakontroll eljá-
rást kezdeményezne. Az országgyűlési képviselők indítványozási lehetőségét 
is elég szűkösen húzta meg az Alaptörvény, akkor mikor a minimum kezde-
ményezők 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 for-
dulni. Ebben első Belgium, ahol utólagos normakontrollt, csak a képviselők 
kétharmada kezdeményezhet, Ausztriában a képviselők egyharmadának 
támogatása szükséges (itt azonban a szövetségi tartományok kormányai és az 
AB hivatalból kezdeményezhet eljárást). Magyarország és Németország 
(ahol a szövetségi államok kormányai és Alkotmánybíróságai szintén kez-
deményezhetik az eljárást) található a dobogó alsó fokán. Európai standard-
nak az egyötödös szabályozás tekinthető. Az új szabályozás éles váltást je-
lent 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 ellenzékben lévők képesek lennének a szükséges egynegyed-
nyi mandátumot egy táborba állítani egy alaptörvény-ellenes jogszabállyal 
szemben, így jelenleg úgy tűnik ez egy holt törvényi rendelkezés, de min-
denképpen „alvó” intézmény. 
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Utólagos normakontroll eljáráshoz szükséges mandátum 

Vizsgált ország Szükséges arány vagy Mandátum % 

Magyarország44 1/4 25 
Belgium45 alsóház 1/3 33 
Ukrajna46 45 10 
Szlovákia47 1/5 20 
Litvánia48 1/5 20 
Lettország49 20 20 
Lengyelország50 Szejm 50, Szenátus 30 10,8 és 30 
Csehország51 Alsóház 41, Szenátus 17 20,5 és 21 
Bulgária52 1/5 20 
Ausztria53 1/3 33 
Németország54 1/4 25 

Spanyolország55 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 kérdést vett 
fel. Talán első és a legfontosabb kérdés az, hogy maga az ombudsman ho-
gyan kívánja értelmezni saját önálló indítványkezdeményezői hatáskörét. 
Lehetséges értelmezési formák: (1) postás szerepkör, (2) szűken vagy (3) 
tágan értelmezett hatáskör. A postás szerepkör több szempontból is lehetet-
len. Az új Abtv. miniszteri indokolása mintha nem bízna magában az om-
budsmanban maga is leszögezi, hogy „a biztos indítványa nem jelentheti 
pusztán a hozzá érkezett panaszok, áttételét, ezáltal a megszüntetett actio 
popularis hatáskör visszaszivárgását a jogrendszerbe.”56 Sokkal inkább reális 
Lápossy Attilának e témában alkotott véleménye, hogy „az alkotmányossági 
panasz mindenféle szűrés nélküli postázása jogi nonszensz […] elsődlegesen 
nem […] az ombudsman szakmai presztízsének megőrzése indokolja [hanem 
– a szerző] az egymásnak is ellentmondó tartalmú indítványok magáévá 
tétele szkizofrén helyzetbe hozza az intézményt.”57 Tehát ez a szerepfelfogás 
egyértelműen kizárható. 

A szűken értelmezett normakontroll kezdeményezés esetén csak abban 
az esetben kezdeményezne eljárást, ha az indítványozó Alaptörvénybe fog-
lalt joga közvetlenül sérülne, ebben az esetben csak egy újabb konkrét nor-
makontrollt jelente, ami esetén ugyancsak ki kellene várni a jogorvoslati 
lehetőségek kimerítését és így a gyors reagálás lehetősége eleve kizárt lenne. 
Azonban ez nem jelenti azt, hogy az ombudsman eredeti feladatkörében 
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eljárva, konkrét ügytől elszakadva eljárást kezdeményezzen az AB-nál, 
ahogy a mostani szabályozási modell kialakulását megelőzően is tette. Ezen 
hatáskör értelmezés sem sérti 2011. évi CXI. törvény rendelkezésit és euró-
pai standardba sem ütközik, sőt mint az a Velencei Bizottság állásfoglalásá-
ból kitűnik, Európában két országban valósul meg a széles hatáskör felfogá-
sú ombudsmani intézmény (Észtország, Ukrajna).58 Azonban ha a magyar 
ombudsman hatáskörét így határozná meg és a – német mintát követve – 
szűken értelmezett 26. § (2) bekezdés speciális alkotmányjogi panasz miatt, 
nem lehetne Magyarországon utólagos normakontrollt kezdeményezni olyan 
államszervezetet érintő, jogállamiság elvét sértő jogszabályok ellen, amelyek 
közvetlenül az indítványozónál nem okoznak alapjogsérelmet.  

Talán ezért is látható az, az ombudsman elmúlt 10 havi gyakorlatából, 
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 indítványozóéban fordul az 
AB-hoz, ezért saját meggyőződésével szemben nem képviselhet egyetlen 
álláspontot sem, így kisarkítva például az abortuszról szóló törvény rendel-
kezéseinek megtámadására tett indítvány esetén választania kell a pro choice 
és pro life nézőpont között, de ugyan ez a helyzet eutanázia 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 panaszokat hogyan kívánja kezelni.”59 Ez 
abból is adódik, hogy az állampolgárnak nem alanyi joga az, hogy az om-
budsmanhoz benyújtott indítványát ő mindenképpen előterjessze az AB-hoz, 
ezért bár ez a döntés maga nem Alaptörvény vagy jogszabály ellenes, de 
mindenképpen aggályos a világnézeti szabadság szemszögéből (ha az om-
budsmanra erőltetnék bármelyiket, akkor is az lenne).  

Az ombudsman mérlegelésén túl azonban itt is szükséges, hogy az ál-
lampolgár is tudhassa előre mely ügyek azok, amelyeket valószínűsíthetően 
felkarol a hivatal. Ezért is alkotta meg normatív utasítás formájában azokat a 
szempontokat, amelyek esetében indokolt az utólagos normakontroll megin-
dítása. Ezek a következőek: „(1.) az Alaptörvényben meghatározott alapvető 
jogok, alkotmányos elvek és követelmények érvényesülésével kapcsolatos 
alkotmányossági aggály merül fel, (2.) a különösen védendő helyzetben lévő 
csoportba tartozó személyek alapvető jogainak, illetve az egészséges kör-
nyezethez való jog sérelme áll fenn, (3.) az alapjogsérelem kirívó súlyú, (4.) 
a sérelmet szenvedett személyek száma indokolja.60 Ezen szempontok kellő 
áttekintést adnak mind az állampolgároknak, mind a jövőbeni ombudsma-
noknak, ahhoz, hogy előre lássák, hogyan is kell kezelni egy beadványt. 
Azonban 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 
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hatáskört a szűk értelmezés alá vonja a jogalkotó (konkrét normakontroll), 
vagy széles hatáskört ruház rá. Jelenlegi helyzetben csak a széles lenne elfo-
gadható, azonban erre garanciális szabályozás megléte nélkül nem lehet jog-
állami 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 al-
kalmas lehet, sőt „indokolt felvállalnia az alapvető jogállami követelmények 
betartását szolgáló, akár szimbolikus jellegű normakontroll indítványok be-
nyújtását is.”61 Ez valósult meg az átmeneti rendelkezésekkel és médiatör-
vény egyes rendelkezéseivel kapcsolatos ombudsmani akcióknál is. Azonban 
kérdéses, hogy az AB-n jelenleg formálódó befogadási eljárás, hogy kezeli 
majd azokat a panaszokat, amelyek nem egyéni jogsérelemre irányulnak. 
Fontos az is, hogy a „biztos egyfajta professzionális közvetítő szerepet lát el, 
a jelzett alkotmányossági problémát, szükség szerint azon alakítva, további 
érvekkel ellátva-kiegészítve, a hangsúlyokat átalakítva közvetíti az om-
budsman [...] az AB felé.”62 Meg kell jegyezni, jelenleg nincs is más lehető-
ség arra, hogy valaki ilyen tárgykörben utólagos normakontroll eljárást kez-
deményezzen, azonban ez tekintettel az alapvető jogok biztosának alapfela-
dataira, „azaz a hatósági és közszolgáltatói jogalkalmazási gyakorlat, tevé-
kenység panaszok alapján történő vizsgálatához képest kiegészítő, járulékos 
jellegű jogosítvány.”63 Ez a járulékos jogosítvány azzal járhat – az AB ügy-
terhének legalább a felét átterhelték rá –, hogy alapvető feladatainak ellátása 
csorbát szenvedhet. Ez az ügyteher-megoszlás számokban annyit tesz, hogy 
míg az ombudsmanhoz 2012. július 15-ig 32464 beadvány érkezett, amely 
utólagos normakontrollra kezdeményezésére irányult, addig az AB-ra érkező 
összes beadványa száma 466 volt65 (ebből alkotmányjogi panasz 413). Ösz-
szesen 9 esetben fordult az AB-hoz, ez a kilenc indítvány az AB összes idei 
utólagos normakontroll indítványa, ami igazolja, hogy a másik két csatorna 
jelenleg nem aktív. Az „indítványozó magánya sajnálatos, mivel további 
szakmailag felkészült kérelmezők bevonása hatékonyan növelhette volna a 
hatáskörökhöz való hozzáférhetőséget.”66  

De melyek is ezek lehetséges kérelmezők? Erre nemzetközi kitekin-
téssel próbálok választ találni. Az 1989-ben kialakított modell a lentebb lát-
ható táblázat első helyén helyezkedne el azt megosztva Lengyelországgal. A 
mostani modell, mint látható az alsóbb régiókban helyezkedik 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, az egyik ex officio vagyis 
az AB maga kezdeményezheti eljárását. Németországban és Ausztriában 
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eggyel több csatorna áll rendelkezésre, de itt ez a szám jóval magasabb mi-
nőséget takar, hiszen mindkét országban a tartományi kormányok erős al-
kotmányos ellensúlyt képeznek AB-hoz fordulási lehetőségükkel, sőt Auszt-
riában ilyen eljárást hivatalból is lefolytathat az AB. Szlovákia esete annyi-
ban más, hogy ott önkormányzatisággal rendelkező szerv nem fordulhat 
közvetlenül az AB-hoz, de mind a Legfelsőbb Bíróság elnöke, mind a leg-
főbb ügyész megteheti azt, továbbá törvényhozás tagjai könnyebben tudnak 
eljárást kezdeményezni. Lengyelország, Bulgária és Lettország az, ahol ki-
emelkedően magas a hozzáfordulási csatornák száma. Mindhárom országban 
az önkormányzatok, legfelsőbb bíróság elnöke, a legfőbb ügyész és az om-
budsman is tud eljárást kezdeményezni. Ezen négyes az, amelynek valame-
lyike a legtöbb Európai országban megtalálható mint utólagos normakontroll 
kezdeményező, ezek tekinthetőek Európai standardnak van, hogy ezek közül 
egy-egy hiányzik, de azt egy erősebb csatornával (például ex officio) próbál-
ják pótolni. Lengyelországban korlátozottan bár, de a civil szféra is megjele-
nik (egyházak, szakszervezetek őket érintő ügyekben). 

Magyarországon a jelenleg, egy élő utólagos absztrakt normakontroll 
csatornát ki kellene egészíteni legalább még két-három másik csatornával, a 
legkézenfekvőbbek a Kúria elnöke, legfőbb ügyész és önkormányzatok hár-
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massal történő kiegészítés lenne. Ha az ombudsman ügyterhét is csökkenteni 
kívánja a jogalkotó, akkor szükséges lenne a civil szféra bevonása a civil 
szervezeteknek adott normakontroll indítási lehetőséggel. Esetlegesen csök-
kenteni az országgyűlési képviselők szükséges arányát, nagymértékű arány-
csökkentés 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 szemé-
lyétől függő – ombudsmani akció mellett más intézményeket is fel kellene 
ruházni az absztrakt utólagos normakontroll kezdeményezési hatáskörrel, 
mert hosszú távon csak ez eredményezhet megfelelő szintű alaptörvényvé-
delmet. 

3. ÖSSZEGZÉS ÉS JAVASLAT 

Az 1989-ben létrehozott AB modell hatásköre bár szélesnek tűnt, ez csak az 
actio popularis által okozott délibáb, hiszen azáltal, hogy konkrét norma-
kontroll a gyakorlatban szinte nem létezett féloldalassá tette az intézmény 
működését, a német típusú alkotmányjogi panasz intézménye megoldást 
jelenthetett volna erre a problémára.  

A 2012-es változások, a jelen szabályozást és gyakorlatot tekintve 
szintén féloldalassá tették az AB-t hatásköri oldalon. Most a délibáb szerepét 
a valódi alkotmányjogi panasz intézménye kapta, csak míg az actio popularis 
a fiatal jogállam védelme miatt jött létre és délibáb jellegét csökkentette az a 
tény, hogy az egyéni alapjogvédelem igényét is ki tudta sok esetben szolgál-
ni - az AB kiterjesztő értelmezése folytán - , addig a valódi alkotmányjogi 
panasz intézménye nem alkalmas arra, hogy jogállamiság elvébe ütköző 
alaptörvény-ellenes államszervezetet szabályozó jogszabályokkal szemben 
fellépést biztosítson.  

A szabályozásban üdvözölendő, hogy az Alaptörvény tartalmazza az 
AB hatásköreit és hatáskört sarkalatos törvénynél alacsonyabb szintű jog-
szabály nem vonhat el és nem ruházhat az AB-ra. Szintén üdvözölendő a 
valódi alkotmányjogi panasz intézményének a bevezetése. Viszont a befoga-
dási eljárással kapcsolatban szükséges lenne tisztázni akár fogalmi definíci-
óval, akár példálózó jellegű felsorolással mit is takar az alapvető alkotmány-
jogi kérdés, mint befogadási minimum feltétel, mivel jelenleg nem hogy az 
állampolgár előtt nem teljesen világos, de az AB végzéseiből is az vizionál-
ható, hogy a bírák között sincs egyetértés a kérdésben. 

Az új Abtv. 26. § (2) bekezdésében szabályozott speciális alkotmány-
jogi panasz az, amelyet a jogalkotó az actio popularis pótlására szánt, azon-
ban az AB német alkotmánybírósági gyakorlatot követve a befogadási eljá-
rás értelmezésénél a szűk értelmezést gyakorolja, mint Stumpf István külön-
véleményében kiemelte, csak széles hatásköri értelmezés esetén – nem szük-
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séges közvetlen jogsérelem vagy a 180 napos határidőt a törvény hatályba 
lépéstől kellene számolni- érheti el a jogintézmény azt a célt, hogy némikép-
pen orvosolja létrejött alkotmányos deficitet. 

Az utólagos normakontroll hatáskörének szabályozása az, amely fele-
lős az alkotmányos deficit létrejöttében. Az Alaptörvényben szabályozott 
három csatornás indítványozói modell alkalmatlannak tűnik arra, hogy hosz-
szútávon szükséges ellensúlyt jelentsen az államszervezetben létrejövő alap-
törvény-ellenes szabályozással szemben. Ez egyfelől, annak köszönhető, 
hogy valójában csak egy csatornáról beszélhetünk, másfelől pedig azért mert 
a széles hatáskör értelmezés jelenleg szubjektív, személyhez kötött az alap-
vető jogok biztostól függ. Szükségesnek tartanám azt, hogy a jogalkotó tör-
vényben egyértelműen szabályozza ezt a kérdést és foglaljon állást a széles 
hatásköri értelmezés mellett. E mellett szerencsésnek tartanám, ha bővítenék 
a kezdeményezők körét is, nemzetközi standard alapján legkézenfekvőbb az 
önkormányzatok, Kúria elnöke és legfőbb ügyész utólagos normakontroll 
kezdeményezés hatáskörével történő felruházása lenne. Megoldást jelenthet-
ne, ha csökkentenék az eljárást kezdeményező képviselők minimum arányát, 
itt azonban nem szabad átesni a ló túloldalára, mivel az alacsony arány átpo-
litizálná az AB minden utólagos normakontroll tárgyban hozott döntését. 

Összességében kijelenthető, hogy a jelen szabályozás éppúgy félolda-
las, mint az azt megelőző modell, azonban ez a féloldalasság veszélyezteti az 
AB törvényhozással szembeni ellensúly létét, továbbá mivel csak az om-
budsman az, amely ténylegesen utólagos normakontrollra irányuló indít-
ványt kezdeményez, ezért szabályozásának hiányossága, hosszú távon bi-
zonytalanságot okoz. Jelen helyzetben egy személyben alkotmányőr és alap-
vető jogok biztosa. 

Szabályozási javaslatom, hogy 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 sze-
rint: a) az ombudsman széles hatáskörű kezdeményezési jogkörét jogsza-
bályba foglalni; b) kezdeményezésre jogosult országgyűlési képviselők mi-
nimum arányát 1/4-ről 1/5-re csökkenteni; c) a kezdeményezők körét kiter-
jeszteni az önkormányzatokra (önkormányzati alapjogaikat érintő kérdések-
ben), a Kúria elnökére és a legfőbb ügyészre hatáskörüket, jogaikat érintő 
kérdésekben. Ezekkel a módosításokkal véleményem szerint a hatásköri 
féloldalassága megszűnne az AB-nak. 
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76 Cseh alkotmánybírósági törvény 64. § (1) bekezdés 
77 Litvánia alkotmánya 106. § 
78 Magyarország Alaptörvénye 24. cikk (2) bekezdés e) pont 
79 Románia alkotmánya 146. § 
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KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA 
A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI 

JOGAI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN ÉS BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEKBEN, VALAMINT AZ EBBŐL EREDŐ 

POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK
1 

 
„Az AIDS sokkal több orvosi problémánál.” 

1. BEVEZETÉS 

Egy, a múlt évszázad és korunk járványügyi kérdéseit fejtegető tanulmány2 
első részében található a dolgozatunk mottójául szolgáló mondat. Többek 
között ennek köszönhető, hogy érdeklődésünk az orvosi jog területén belül is 
egy szűk területre, a HIV/AIDS fertőzöttek betegjogainak, személyiségi 
jogainak érvényesülésére, valamint az ezzel összefüggő felelősségi kérdé-
sekre irányul.  

Az orvosi működés az ember személyiségi jogait, érdekeit érinti, ezért 
az orvosi tevékenység során a személyiségvédelmi szempontoknak és elvek-
nek is érvényesülni kell. Ennek okán, az orvosi jog jogrendszerbeli elhelyez-
kedése kapcsán mondhatjuk, hogy az orvosi jog nem önálló jogág, hanem 
egy komplex, koordinációs, viszonylagosan önálló jogterület3, amelynek 
szoros kapcsolata van más jogágakkal, különösen a polgári joggal. Álláspon-
tunk szerint az orvosi jogot jelentősen áthatja a polgári jog, az orvos és a 
beteg között létrejövő jogviszony gondossági, megbízási kötelem, ahol az 
orvos nem az eredmény szolgáltatására, hanem a gondos eljárásra vállal 
kötelezettséget.4 Mindez lehetőséget ad annak, hogy polgári jogi szemmel 
vizsgáljuk a személyhez főződő jogok, és az azok szempontjából releváns 
betegjogok érvényesülését, valamint azok összefüggését.  

Dolgozatunk kezdő fejezetében röviden vizsgáljuk a HIV/AIDS be-
tegség kialakulását, majd rátérünk e betegségben szenvedők mint speciális 
betegcsoport személyiségi jogaira, valamint választ keresünk arra, hogy mi-
lyen összefüggés található a személyiségi jogok, valamint egyes beteg- és 
alapjogok között az egészségügyi ellátásban.  

Tanulmányunk jelentős részét teszi ki a polgári jogi felelősség, tehát 
kártérítési felelősség a HIV-vel történő megfertőzés módjai tükrében. Milyen 
polgári jogi következményei vannak annak, ha egy AIDS vírushordozó, aki 
tudatában van a betegségének, szexuális kapcsolatot létesít más személlyel, 
melynek következtében megfertőzi? A egyén felelőssége mellett mikor álla-
pítható meg az állam felelőssége? 

Ami a dolgozat befejező részét illeti, azt a kérdést fejtegetjük, hogy 
büntetés-végrehajtási intézetekben jogos korlátozások esetén hogyan érvé-
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nyesülnek a személyiségi jogok. Előfordulhat ugyanis, hogy formailag jogos 
korlátozások végrehajtása közben számos jogsértést követnek el. Mikor jo-
gos a korlátozás? Engedni kell-e, hogy a fogvatartott egészségügyi ellátása 
visszautasításával kapcsolatos önrendelkezési joga érvényre jusson súlyos 
fertőző betegségek terjedése esetén, vagy az állam egészségvédelmi, egés-
zség-megőrzési érdekének kell-e előnyt élveznie a fogvatartott jogalany 
személyiségi jogaival szemben?  

Dolgozatunkban részletesen elemezzük a fenti problémafelvetést, il-
letve összehasonlításokat végzünk más európai államok gyakorlatával. 

2. A HIV VÍRUSRÓL ÉS AZ AIDS-RŐL ÁLTALÁBAN 

2.1. A HIV ÉS AZ AIDS 

Az AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) a HIV 
(Immunodeficiency Virus) által előidézett tünetegyüttes.  
 
H = Human, „Humán”, azaz kizárólag emberben fordul elő. 
I = Immunodeficiency, „Immunelégtelenség,” azaz immunrendszerben elő-
forduló elégtelenség. 
V = Virus, vírus, amely nem pusztítható el, csupán a hatását lehet elnyomni. 
 
A = Acquired, „Szerzett”, azaz nem örökletes és nem cseppfertőzéssel terjedő. 
I = Immune, „immun”, azaz immunrendszerrel kapcsolatos. 
D = Deficiency, azaz elégtelenség, amely a leépülésre utal. 
S = Syndrome, „tünetegyüttes”, azaz olyan közösen fellépő gyakori betegsé-
gek és fertőzések, amelyek azért alakulnak ki, mert fennáll a HIV fertőzés, 
az immunrendszer pedig sérült. 
 

A HIV/AIDS tünetegyüttest 1981-ben azonosítottak először, de már 
jóval korábban megjelent. A megnevezés szemléletesen írja le a betegség 
jellegzetességeit. Az AIDS immunhiánnyal jár – a betegség az immunrend-
szer gyengülését váltja ki. Az AIDS tünetegyüttes, ami magában rejti annak 
kockázatát, hogy ebben az állapotban más tünet, probléma jelentkezhet. Az 
immunrendszer gyengülésével járó tünetegyüttes megszerezhető.5 Az emberi 
immunhiányos tünetegyüttest kiváltó vírus a HIV. A HIV fertőzöttség felté-
tele az AIDS kialakulásának. 
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2.2. A HIV ÁTVITEL LEGFONTOSABB MÓDJAI 

Ondó és női nemi 
váladékok útján a 
fertőzött egyénről 

A fertőzött egyén vérének 
vagy szöveteinek átkerülé-

sével 

Anyáról magzatra 
vagy újszülöttre 

• Hüvelybe történő 
heteroszexuális nemi 
érintkezés során 
nőről férfire, vagy 
férfiről nőre 
• Végbélbe történő 
nemi érintkezés so-
rán férfiről nőre, 
vagy férfiről férfire 
• Mesterséges meg-
termékenyítés útján 

• Intravénás kábítószerezés 
során a közösen használt 
tűvel és fecskendővel 
• Vérátömlesztés során 
• Vérkészítmények adago-
lásával 
• Szervtranszplantációval 
• Egészségügyi dolgozókra, 
fertőzött éles eszközzel 
való sérülés és fertőzött vér 
nyálkahártyára való jutása 
során 

• A méhlepényen át 
• Szülés során 
• Anyatejjel 

3. AZ AIDS ÉS A SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 

3.1. A SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK ÉS EGYES BETEGJOGOK ÉRVÉNYE-

SÜLÉSE, VALAMINT ÖSSZEFÜGGÉSEIK A HIV/ AIDS BETEGEK VONAT-

KOZÁSBAN 

Mielőtt rátérünk a HIV/AIDS- betegek vonatkozásában, a Polgári Törvény-
könyvben6 fogalt személyhez fűződő jogok- az azokkal összefüggésben ér-
vényesülő egyes betegjogok és alapjogok vizsgálatára, arról kell meggyő-
ződnünk, hogy voltaképpen hogyan kapcsolódik a jog az AIDS-hez. 

Az emberekben félelmet kelt az AIDS betegség. Az emberek félnek at-
tól, hogy megfertőződnek, és szembe kell nézniük a halállal, vagy elveszítik 
családtagjaikat, barátaikat. Ez a félelem gyakran a fertőzöttekkel szembeni 
előítéletek kialakulásához vezet, melyből fakadóan hátrányos megkülönböz-
tetés alanyává válnak. Sokan azt gondolják, hogy a fertőzöttek nem élhetnek 
tartalmas, értékes életet és ki kell zárni őket kisebb-nagyobb közösségekből, 
a társadalom rendes életéből.7 A jog azonban nem tesz különbséget fertőzött 
és nem fertőzött személyek között. Őket is ugyanazok a jogok illetik meg, 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk is, mint azokra, akik még nem 
fertőződtek meg. Azonban bizonyos járványügyi célok miatt a fertőzöttek-
nek lehetnek speciális kötelezettségeik, valamint speciális jogaik is a kezelé-
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sükkel összefüggésben. Sajátos helyzetükből adódóan felelősségük is na-
gyobb, mint másoknak. Összességében a fertőzöttekre vonatkozó speciális 
szabályok legtöbbje elsősorban az esélyegyenlőségüket hivatott elősegíteni 
és szolgálni. 

Magyarország Alaptörvénye olyan alapvető jogokat határoz meg, ame-
lyek minden embert születésénél fogva megilletnek – fertőzötteket és nem 
fertőzötteket egyaránt. Egyes alkotmányos alapjogoknak azonban különleges 
jelentősége van a fertőzött betegek vonatkozásában. A HIV/AIDS betegek 
vonatkozásában az alkotmányos alapvető jogok, valamint az azokat kitöltő 
egyes betegjogok vizsgálata a dolgozat témáját tekintve megkerülhetetlen, 
azonban terjedelmi okokból csupán azokat az alap- illetve betegjogokat 
érintjük, amelyek a dolgozat témájára, polgári jogi jellegére tekintettel és a 
személyhez fűződő jogokkal összefüggésben elengedhetetlenek. 

Az alapvető emberi jogok – amelyek részint az Alaptörvényben, ré-
szint a Ptk-ban meghatározottak elvonására nincs lehetőség, további jogok 
törvényi szintű szabályozása lehetséges.8 

A Ptk.-ban foglalt személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszte-
letben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak.9 A Ptk. 76. §-a csak 
példálózó, e jogok köre az ott felsoroltnál lényegesen szélesebb. Ide tartoz-
nak különböző alkotmányos szabadságjogok és más – a személyiség értékeit 
érintő egyéb- jogosultságok is. Az embernek alapvető személyhez fűződő 
joga, hogy biológiai és egészségi állapotával kapcsolatos kérdésekben dönt-
sön, így például az is, hogy a betegségével, betegsége megszüntetésével 
vagy hatásainak csökkentésével kapcsolatos kérdésekben állást foglaljon. 
Ehhez megfelelő tájékozottság szükséges, mert kellő szakismeret hiányában 
nem képes megnyugtató döntést hozni.10 A Ptk. csupán néhány, különösen 
jelentős személyhez fűződő jog sérelmét jelöli meg, ennek értelmében a 
személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen […] a testi épség, az 
egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése.11 Az AIDS 
miatti előítéletek, a jogi jártasság hiánya miatt, valamint, a betegjogok sé-
relme esetén a fertőzöttek sok esetben érezhetik, hogy személyhez fűződő 
jogaikban sérelmet szenvedtek.  

Magyarország Alaptörvénye értelmében mindenkinek joga van a testi 
és lelki egészséghez, melynek megőrzését Magyarország többek között az 
egészségügyi ellátás megszervezésével, segíti elő.12 Az Alkotmánybíróság13 
(továbbiakban: AB) a testi és lelki egészség kifejezést a WHO alkotmányá-
ban szereplő definícióval összhangban olyan testi és szellemi állapotnak 
tekinti,14„amely lehetővé teszi a társadalomban való minél hosszabb és testi- 
lelki gondoktól mentes életet”15 Az Alaptörvény e rendelkezése az 1949. évi 
XX. törvény 70/ D. § utóda. Az (1) bekezdésből kikerült a „lehető legmaga-
sabb szintű” kitétel, „ehhez azonban addig sem fűződött jogkövetkezmény, 
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maga az egészséghez való jog is gyenge normatív erejű államcél volt.”16 A 
testi és lelki egészség megőrzéséhez való jog tartalmilag szorosan összefügg 
az egészségügyről szóló törvényben17 (továbbiakban Eütv.) nevesített egyes 
betegjogokkal. 

3.1.1. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ JOG 

Az Eütv.-ben nevesített betegjogok közül elsőként egészségügyi ellátáshoz 
való jogot18 szeretnénk kiemelni. 

Az egészségügyi ellátáshoz való jog a legalapvetőbb betegjog, hiszen 
minden más betegjog – például az emberi méltósághoz való jog19, az önren-
delkezéshez való jog20 – feltétele, hogy az egyén számára az egészségügyi 
ellátás hozzáférhető legyen.21 

Gyakorlati problémákat vetnek fel a következő esetek, amelyekben sé-
rülnek a HIV fertőzöttek betegjogai, és azzal összefüggésben a személyhez 
fűződő jogai, valamint alapjogai. Köztudott, hogy a hazai HIV fertőzöttek 
szakorvosi ellátása nem megoldott. Ha kiderül egy betegről, hogy HIV fertő-
zött, valószínűleg nem látják el. Legtöbb esetben visszaküldik a beteget a 
Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház - 
Rendelőintézet HIV ambulanciájára.22  

Az egészségügyi ellátásban nehéz helyzetben vannak a várandós HIV 
pozitívak. A HIV pozitív várandós anyák speciális kezelésen esnek át, mely-
nek hatására az anya és magzata között nem áll fenn a fertőzésátadás kocká-
zata. A nőgyógyászok sok esetben mégsem vállalják a terhesgondozást és a 
szülés levezetését. A vidéki HIV pozitív kismamákat Budapestre irányítják 
szülni. Koraszülés esetén mi a teendő? Adott esetben az ország túlsó oldalá-
ról, 3-4 órányi utazással, Budapesten fogja csak megkezdeni a szakorvos a 
szülés levezetését? Az anya és magzatának személyiségi jogi és alapvető 
jogainak jelentős mértékű sérelmét jelenti ez a gyakorlat, hiszen mindegyik 
említett esetben megvalósul a testi épség és egészséghez való jog és emberi 
méltóság megsértése.23 A testi épség, és az egészséghez való jog védelme a 
büntetőjogon kívül, a polgári jognak is fontos feladata, hatékony védelemben 
részesíti ezeket az emberi értékeket. Egyrészről kártérítési felelősséget álla-
pít meg,24 másrészről a testi épség és egészség megsértését a személyhez 
fűződő jog sérelmének nyilvánítja, ennek minden következményével együtt. 
Bárki részére, bármilyen módon történjen is a testi épség vagy az egészség 
megsértése, a sérelem általános jellegű. Ezért pl. a gyógykezelő, gondozó 
tevékenység megválasztásánál és foganatosításánál megfelelő körültekintés-
sel kell eljárni. Ennek elmulasztása jelentheti a vonatkozó szakmai szabá-
lyok, valamint a személyhez fűződő, a törvényben biztosított jogoknak a 
megsértését.25 
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A fenti két példa mellett az egészségügyi ellátással kapcsolatos, a fer-
tőzöttség okán való hátrányos megkülönböztetés problémaként jelentkezik a 
fertőzöttek fogászati ellátásában is. Számukra külön fogászatot rendeztek be, 
amely csupán a hét meghatározott napjain fogad betegeket.26 De mi történik 
akkor, ha a HIV pozitív betegnek azon a napon lenne szüksége sürgős fogá-
szati ellátásra, amikor éppen nincs ügyelet a kijelölt fogászati rendelőben? 
Vagy ellátják őket a fogászati ellátásban, vagy nem.  

Jelentősen sérülnek a fertőzéssel érintettek betegjogai, személyiségi és 
alapvető jogaik, illetve sérül az egészségügyi ellátással kapcsolatban a diszk-
rimináció tilalma is. 

Az Eütv. értelmében minden betegnek joga van az egészségi állapota 
által indokolt, megfelelő,27 folyamatosan hozzáférhető28 és megkülönbözte-
tés nélküli ellátáshoz. Az egészségügyi szolgáltatás során tilos bármilyen 
hátrányos megkülönböztetés a betegek között az egészségi állapotukkal ösz-
sze nem függő ok alapján.29 Nem tehető bármiféle indokolatlan megkülön-
böztetés, a HIV pozitív betegeknek ugyanúgy joga van az ellátásra, minden 
más betegnek és az egészségügyi szolgáltatónak kötelessége ezt biztosítani.30 
Az egészségügyi intézmény autonómiájába tartozik azonban annak meghatá-
rozása, hogy a szakmai szabályok alkalmazásával hogyan szervezi meg a 
beteg egészségügyi ellátását. A HIV pozitív betegek ellátásának jól bevált 
módszere, hogy önkéntesek végezzék el a fokozott veszéllyel járó invazív 
beavatkozásokat. Ez különösen igaz a büntetés- végrehajtási intézmények-
ben működő kórházakra, melyről részletesen a IV. fejezetben írunk. Az ál-
lampolgári jogok országgyűlési biztosának véleménye szerint a betegellátás 
megszervezése és módszerek kiválasztása a kórház vezetőjének kompetenci-
ájába tartozik. 

Milyen esetekben tagadhatják meg az egészségügyi dolgozók – nővé-
rek a HIV pozitív beteggel kapcsolatos invazív beavatkozásokat? Az egés-
zségügyi törvény 3. § c) pontja értelmében az egészségügyi ellátás: a beteg 
egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások összessége. 
Ebbe beletartoznak az invazív beavatkozások is. Ennek megfelelően az 
invazív beavatkozások megtagadása az Eütv. alkalmazása szempontjából az 
egészségügyi ellátás részleges megtagadásának minősül. Az Eütv. meghatá-
rozza azokat az eseteket, amikor az egészségügyi dolgozó köteles megtagad-
ni,31 illetve, amikor megtagadhatja az ellátást.32 Fő szabály szerint az orvos-
nak a hozzá érkező beteget el kell látnia, kivételes helyzetekben megtagad-
hatja a vizsgálatot és a további ellátást is. Minden esetben fontos figyelni 
arra, hogy a beteg állapotát károsan ne befolyásolja az ellátás visszautasítása, 
és irányítsa a beteget másik orvoshoz.33 Az OBH 907/2000 sz. határozatban 
foglalt szakvélemény alapján nem lenne joga az egészségügyi dolgozónak 
megtagadni az egészségügyi ellátást, kivéve az Eütv. 131. és 132. §-át és azt 
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a rendkívüli esetet, amikor saját életét közvetlenül veszélyezteti a HIV fertő-
zött ellátása. A HIV beteg ellátása azonban nem esik e kategóriába, különö-
sen nem akkor, ha a megfelelő védőfelszerelések, zárt vérvételi rendszerek, 
gumikesztyű, stb. rendelkezésre állnak. Ennek biztosítása a tulajdonos fele-
lőssége, az óvórendszabályok betartása pedig az egészségügyi dolgozóké. 
Az ellátás megtagadásának jogszerűtlensége tehát csak akkor állapítható 
meg, ha a kórház teljesítette kötelezettségeit az egészségügyi dolgozók mun-
kafeltételeinek megteremtésére, beleértve az egészségügyi dolgozók megfe-
lelő felkészítését és tájékoztatását a HIV pozitív beteg kezelésével kapcsola-
tos speciális követelményekről. 

3.1.2. EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG 

Az Eütv. értelmében az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltósá-
gát34 tiszteletben kell tartani. E jog olyan alapvető jog, amely csak szűk kere-
tek között korlátozható. Ennek biztosítását számos törvényi rendelkezés 
teremti meg. Az emberi méltósághoz való jog személyiségvédelmi funkció-
val bír, e funkció megjelenésekor az AB az emberi méltósághoz való jogot 
azonosította az általános személyiségi joggal, és anyajogként határozta 
meg.35 Az AB az általános személyiségi jog egyes összetevőiként, tartalmi 
elemeiként a személyiség szabad kibontakozásának jogát, az önrendelkezési 
jogot, az általános cselekvési szabadságot és a magánszférához való jogot 
nevezi meg.36 „Az önazonossághoz, a személyiség identitáshoz való jogot, 
illetve a testi integritáshoz való jogot későbbi határozataiban nevesítette.”37 
Az emberi méltóságot mint emberi értéket a polgári jogon kívül büntetőjogi 
és szabálysértési rendelkezések is hatékony védelemben részesítik. A polgári 
jogi védelem keretében az emberi méltóság megsértése lehetőséget ad olyan 
jogkövetkezmények alkalmazására, amelyekkel más jogágak nem rendel-
keznek. A polgári jogi szankciók csak akkor vehetők igénybe, ha az emberi 
méltóságnak valóban a megsértéséről van szó. E vonatkozásokban igen sok a 
bizonytalansági elem, a mérlegelendő körülmény.38 Az emberi méltóságnak 
az AB hivatkozott határozata értelmében egyik fő tartalma az önrendelkezési 
jog, melynek egyik összetevője a szexuális önrendelkezési jog. A szexuális 
önrendelkezés a nemi cselekmények egyes elemeinek megválasztása, ami 
magába foglalja főként a partnerválasztás szabadságát, illetve döntési sza-
badságot abban, hogy hol, mikor, hogyan, és milyen nemi cselekményt foly-
tasson az egyén a partnerével, illetőleg mindenki dönthet arról, hogy véde-
kezik-e a nemi cselekmények során, és ha igen, milyen módon teszi azt.39 
Ennek értelmében a HIV/AIDS beteg is szexuális szabadsággal rendelkezik, 
azaz maga választhatja meg, hogy hol, mikor, hogyan és milyen nemi cse-
lekményt folytasson partnerével, továbbá dönthet arról, hogy milyen módon 
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védekezzen. Kérdésként merülhet fel bennünk az óvszerhasználat problema-
tikája. Lehet-e kötelezővé tenni a HIV/AIDS betegek tekintetében az óv-
szerhasználatot? Ez jelentős mértékű beavatkozásnak tűnik a fertőzöttek 
magánszférájába, ami az érintett személyhez fűződő jogainak megsértését 
vonja maga után, és nem utolsó sorban, ellenőrizhetetlen volna a kötelező 
gumióvszer használat betartása. Nem szabad azonban megfeledkeznünk 
arról az etikai, becsületbeli kérdésről, hogy a HIV fertőzött személynek tájé-
koztatnia kell partnerét betegségéről. A HIV fertőzés terjedésének lassítása, 
illetve a kezelés mielőbbi elkezdésének esélye csak abban az esetben áll 
fenn, ha a fertőzöttek tájékoztatják partnerüket a kockázat veszélyéről. 

4. A HIV- VÍRUSSAL TÖRTÉNŐ MEGFERTŐZŐDÉS POLGÁRI JOGI 

VONATKOZÁSAI 

Elkerülhetetlen volt, hogy az AIDS problémája megjelenjék a tárgyalóter-
mekben is. 

A jogi felelősséggel kapcsolatos peres ügyek kétélű fegyverhez hason-
lítanak. Egyrészről az AIDS-es beteg kártérítést igénylő áldozatként is sze-
repelhet, másrészről olyan AIDS beteg is lehet, aki a felelősségi elv alapján 
az általa okozott kár megtérítésére kötelezhető, sőt büntetőeljárás esetén 
elítéltként is kikerülhet az ügyből.  

4.1. POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK AZ AIDS- SZEL KAPCSO-

LATBAN A HIV EGYES ÁTVITELI MÓDJAI TÜKRÉBEN, KÜLÖNÖS TEKIN-

TETTEL A SZEXUÁLIS PARTNER FELELŐSSÉGÉRE ÉS AZ ÁLLAM KÁRTA-

LANÍTÁSÁRA 

Különbséget kell tennünk az egyes felelősségi formák között azért, hogy 
lássuk, egyes fertőzések, így a HIV/AIDS esetében is, kit, vagy mit terhel a 
felelősség. Az etikai, a büntetőjogi és a fegyelmi felelősség minden esetben 
egy konkrét személyt keres felelősként, míg a polgári jog40 vonatkozásában 
megkülönböztethetjük az egyén polgári jogi felelősségét, és bizonyos ese-
tekben, meghatározott feltételek fennállása esetén az állam kártalanítását. 

Az orvosi tevékenység gyógyító- megelőző orvosi munka. A beteg és 
az orvos közvetlen szerződéses kapcsolaton alapuló jogviszonya polgári 
jellegű, és a megbízás ismérvei jellemzik.41 

Általános szabály szerint a külön jogszabályi rendelkezés alapján más-
ra át nem hárítható károsodás veszélyét a károsult viseli. Az élet, egészség és 
testi épség mint személyiségi értékek károsodása szorosan a személyhez 
tapad, ennek veszélye a személyre hárul. Bizonyos esetekben jogunk lehető-
vé teszi a kár áthárítását arra, aki okozta. Ennek két esetcsoportja a kártérítés 



KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA: A HIV/AIDS FERZŐTÖTTEK 

BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI JOGAI A MAGYAR EGYÉSZÉSÉGÜGYI 

ELLÁTÁSBAN ÉS BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZETEKBEN… 
 

105 

és a kártalanítás. Kártérítésre csak jogellenes magatartás alapján kerülhet sor, 
a kártalanítás viszont valamely jogszerű – a károkozó érdekét, illetve közér-
deket szolgáló – magatartás következménye. Főszabály szerint az orvosi 
szolgáltatás teljesítésével okozott kár megtérítésére a polgári jogi felelősség 
szabályai szerint akkor kerülhet sor, ha a kár az eljáró egészségügyi intéz-
mény, illetve az orvos jogellenes magatartása okozta. Lehetnek azonban 
olyan káros eredménnyel járó orvosi tevékenységek, amelyek elvégzése 
közérdekű célt szolgál. Ilyenkor nem lenne indokolt, hogy a közérdekű be-
avatkozás kockázatát az egyén viselje, hanem indokolt, hogy a közérdekből, 
közcélból végzett jogszerű intézkedések az egyének érdekeit érintő káros 
következményeit a közösség, illetve a közösség nevében eljáró állami szerv 
viselje.42 Az Eütv. rendelkezései az orvosi működéssel kapcsolatban több 
esetben írnak elő az állam terhére kártalanítási kötelezettséget. 

Az AIDS betegség elterjedésével, egyre inkább a társadalom realitásá-
vá, hogy a beteg élni akar azzal a lehetőséggel, hogy kártérítést kapjon az 
általa elszenvedett kárért. 

4.1.1. A HIV ÁTVITELE NEMI ÉRINTKEZÉS ÚTJÁN ÉS A POLGÁRI JOGI, VALA-

MINT ESETLEGES BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉG 

A HIV- vírussal történő megfertőzés polgári jogi vonatkozásai 

Minek lehet minősíteni a partner megfertőzését, milyen felelősségre vonás 
lehetséges? 

A polgári jog körében a leglényegesebb kérdés az, hogy mik a polgári 
jogi következményei annak, ha egy AIDS vírushordozó, aki tudatában van a 
betegségének, szexuális kapcsolatot létesít más személlyel, és ennek követ-
keztében megfertőzi. A kérdés tekintetében különös jelentőséggel bír az, 
hogy a fertőzöttség az egészség súlyos, esetenként halálos kimenetelű káro-
sodása. Az egészség megsértése, pedig a személyhez fűződő jogok megsér-
tését jelenti.43 E jogok sérelme esetén az, akit személyhez fűződő jogában 
megsértettek, kártérítést követelhet a polgári jog felelősség szabályai szerint. 
44 

A Ptk. felelősségre vonatkozó általános érvényű generálklauzulája ér-
telmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni, mente-
sül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott hely-
zetben általában elvárható.45 Az AIDS vírushordozó egy másik személy 
megfertőzésével jogellenesen a másik személy súlyos egészségkárosodását 
idézi elő. Tudatosan tanúsít súlyosan elítélendő károsító magatartást, a pol-
gári jogra vonatkoztatva, nyilvánvalóan nem úgy járt el, ahogyan az adott 
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helyzetben általában elvárható. A kártérítési felelőssége megállapításának 
tehát valamennyi feltétele fennáll. 

Az AIDS vírushordozó kártérítési felelőssége rendkívül nagy, hiszen 
fertőzöttségének súlyos anyagi következményei vannak. Figyelembe jönnek 
az orvosi, gyógykezelési költségek, illetve az érintett elveszítheti munka-
helyét, aminek további jelentős anyagi következményei vannak. Az érintett 
halála esetén, a temetési költségen túlmenően számolni kell a tartásra jogo-
sult hozzátartozók igényeivel is. A kártérítési felelősséggel kapcsolatban 
fontos megvizsgálni azt a kérdést, hogy mi a jogi helyzet akkor, ha az AIDS 
vírushordozóval szexuális kapcsolatba lépő személy, akár partnere közlésé-
ből, akár egyéb, hiteles forrásból tud arról, hogy partnere AIDS beteg. E 
kérdés a jogellenesség szempontjából releváns, hiszen a kártérítési felelősség 
csak jogellenes károkozás esetén állapítható meg. A Ptk. értelmében nem jár 
kártérítés, ha a kárt a károsult beleegyezésével okozták és a károkozás társa-
dalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet.46 Ha tehát a partner tudja, hogy 
AIDS beteggel van dolga és ennek ellenére szexuális kapcsolatot létesít, a 
saját veszélyére cselekszik. Ha baj éri, vagyis megfertőződik, kártérítést nem 
igényelhet.47 

Igen fontos polgári eljárásjogi kérdésként merül fel a bizonyítás kér-
dése a szexuális úton történő megfertőződés esetén. A károsultnak egyrész-
ről a klasszikus polgári jog felelősségi szabálya szerint a károsultnak, vagy 
halála esetén hozzátartozójának kell bizonyítani, hogy anyagi, egészségi, 
vagy erkölcsi kár érte. A bírói gyakorlat szerint ennek bizonyítása nem okoz 
nehézséget. Másrészt igazolnia kell a károsultnak azt is, hogy az általa fele-
lősnek tartott személy okozta a kárt. Ennek bizonyítása sok esetben nehézsé-
get okoz, főleg az olyan magatartások esetében, amelyek jórészt gondatlan-
ságra, figyelmetlenségre vezethetők vissza. A felróhatóságot ezen esetekben 
kizárólag a bíró állapíthatja meg az eset összes körülményének figyelembe 
vétele és mérlegelése alapján. Neki kell megítélni többek között azt, hogy 
alapul szolgálhat-e a polgári jogi felelősség megállapításához az a körül-
mény, hogy egy szexuális kapcsolat során a partnerek nem használtak óv-
szert. Harmadrészt, a keresetet benyújtó félnek bizonyítania kell, hogy ok- 
okozati összefüggés áll fenn a jogellenes magatartás és a kár között.48 E kér-
dés tekintetében gyakran merülnek fel bizonyítási nehézségek. Vajon hogyan 
állapítható meg, hogy kitől származik a fertőzés, ha a károsult többekkel állt 
úgy nemi kapcsolatban, hogy nem használtak óvszert? Ilyen esetben a szak-
értői vélemény lehet megalapozott és kétséget kizáró bizonyíték? Az effajta 
bizonyítási nehézségek kényes problémákat vetnek fel és csökkenthetik a 
kártérítést igénylő beteg esélyeit. 
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A HIV- vírussal történő megfertőzés büntetőjogi vonatkozásai 

Büntetőjogi szempontból mely törvényi tényállásnak feleltethető meg a part-
ner megfertőzése, a vírushordozó betegségek elhallgatása? Emberölési kísér-
let, testi sértés, súlyos egészségromlást, vagy halált okozó testi sértés, avagy 
egyszerű erkölcsi kár? 

Az AIDS betegséggel kapcsolatos büntetőjogi felelősség vizsgálatánál 
az 1978. évi Büntető törvénykönyv49 (továbbiakban: Btk.) rendelkezéséből 
kell kiindulni. Az AIDS- betegség jellegénél fogva fertőzés útján terjed és az 
egészség rendkívül súlyos sérelmét idézi elő. Az ilyen betegséget előidéző 
cselekmény, vagy mulasztás súlyosan sérti az áldozat egészségét, személyét 
és jogait, tehát maga a cselekmény veszélyes a társadalomra. A Btk. 170. §- 
szerinti testi sértés bűncselekményének minősített esetével állunk szembe, ha 
a testi sértés maradandó fogyatékosságot, vagy súlyos egészségromlást okoz, 
szigorúbb elbírálás alá esik, ha a testi sértés életveszélyt, vagy halált okoz. 50 
Az AIDS vírushordozó, aki betegsége tudatában végez olyan cselekményt, 
amely más személy fertőzését idézi elő, nyilvánvalóan súlyos egészségrom-
lást, adott esetben életveszélyt, vagy halált okozó módon sérti más egészsé-
gét. Ha az AIDS vírushordozó szándékosan követi el a cselekményt – annak 
következményét kívánja, vagy e következménybe belenyugszik – és ezzel 
súlyos egészségromlást okoz, szándékosan elkövetett, súlyos egészségrom-
lást okozó testi sértés bűntette állapítható meg. Az AIDS vírushordozó gon-
datlanságból követi el a bűncselekményt, ha előre látja magatartásának le-
hetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában; úgy-
szintén az is, aki e következmények lehetőségét azért nem látja előre, mert a 
tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.51 

4.1.2. MIKOR ÁLLAPÍTHATÓ MEG AZ ÁLLAM FELELŐSSÉGE? 

Az egészségügyi jogszabályok már 1972 óta rendelkeznek az állam kártala-
nítási kötelezettségéről.  

Az egészségügyi kártalanítási tényállások többségének közös jellem-
zője, hogy olyan károkozás eseteiben járnak, amely senkinek sem felróható, 
és amikor a beavatkozáshoz valamely közösségi érdek fűződik. Így indokolt 
lehet, hogy az állam a károsultat ne hagyja magára a kárával, hanem megté-
rítse azt.  

A kártalanítás feltétele az életben, az egészségben, vagy testi épségben 
szenvedett károsodás, aminek okozati összefüggésben kell lennie az Eütv.- 
ben a kártalanítás feltételeként meghatározott közérdekű tevékenységgel, 
illetve az átültetési célt szolgáló szerv, szövet, vér adományozásával. 
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5. HIV/AIDS BETEGEK A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS RENDSZERÉ-

BEN 

5.1. ALAPVETÉSEK 

A büntetés-végrehajtási szervezet egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó 
hazai szabályozása polgári jogi szempontú megközelítésben személyiségvé-
delmi, egészségvédelmi alapelveken nyugszik. E szerint a fogvatartottak 
általános, egyenlő és feltétlen jogalanyiságukból eredően ugyanúgy jogosul-
tak az egészségügyi ellátásra, mint szabad embertársaik. 

A büntetés-végrehajtási szervezeten belül kialakított, elítéltek egés-
zségvédelmi szolgálata három fő működési területet foglal magában: a gyó-
gyító, megelőző ellátás; a közegészségügyi-járványügyi munka; valamint az 
egészségügyi anyag és gyógyszerellátás. Témánk szempontjából a büntetés-
végrehajtás közegészségügyi-járványügyi feladataira koncentrálunk, hiszen 
ez az a terület, amely a fertőző betegségek körébe tartozó HIV/AIDS fertő-
zött betegekkel kapcsolatban relevanciával bír. 

A büntetés-végrehajtás közegészségügyi-járványügyi feladatai kap-
csán 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 vissza-
utasításával kapcsolatos önrendelkezési joga, saját és a közösség egészségé-
nek védelme érdekében, közegészségügyi-járványügyi érdekből korlátozha-
tó.52 A beteg egészségügyi önrendelkezési joga alapján, szabadon dönthetné 
el, hogy mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket 
utasítja vissza. Azonban e jog korlátozására nemcsak az említett IM rendelet, 
hanem a Bvtvr. felhatalmazása alapján az Eütv. is lehetőséget biztosít.53 Né-
zetünk szerint a HIV fertőzés megelőzése közegészségügyi oknak minősül, 
így, ha a beteg előzetes tájékoztatás ellenére megtagadja egészségügyi ellá-
tásában való közreműködést, adott esetben nem engedi, hogy elvégezzék 
rajta a fertőző betegség diagnosztizálásához szükséges szűrővizsgálatot, 
kényszerítő eszköz alkalmazható vele szemben.54 Fontos megjegyeznünk, 
hogy ez az eset a beteget megillető speciális személyiségi jogok körébe tar-
tozó gyógykezeltetés szabadságának, illetve személyes szabadságának jogel-
lenes 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 hatályos jogszabályaink szerint. Erre sor kerülhet a 
büntetés-végrehajtásban, a fogvatartottak gyógykezelésénél, beleértve a fer-
tőző betegségeket, járványügyi okokat.  
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Mindezek alapján felvethetjük azt a jogi problémát, hogy jogos korlá-
tozások esetén hogyan érvényesülnek a személyiségi jogok? Előfordulhat 
ugyanis, hogy egyébként formailag jogos korlátozások, intézkedések végre-
hajtása közben számos jogsértést követnek el. Hozzá kell tennünk, ez éppen 
az elméleti-jogszabályi kidolgozatlanság miatt következhet be.  

A fogvatartott egészségügyi ellátása visszautasításával kapcsolatos ön-
rendelkezési jogának korlátozása látszólag szemben áll az Alaptörvény és a 
Polgári Törvénykönyv által biztosított alapvető és személyiségi jogokkal. 
Vizsgáljuk meg ez alapján, hogy mit mondanak a hatályos jogszabályok:  

Alaptörvényünk szerint „Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése 
vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szüksé-
ges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges 
tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható”.55 

Az Eütv. kimondja: „A beteget megilleti az önrendelkezéshez való jog, 
amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozha-
tó.”56 

A Büntetőeljárásról szóló (1998. évi XIX.) törvény kimondja, hogy 
„az eljárási cselekmények végzésekor az emberi méltóságot, az érintettek 
személyiségi jogait … tiszteletben kell tartani, és biztosítani kell…”57 Így az 
elítéltekkel szemben a fertőző betegségek diagnosztizálásához 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 követően ön-
kéntes alapon, a fogvatartott kérésére végezhető.58 Nézetünk szerint ez a 
rendelkezés ellentétben áll korábbi fejtegetésünkkel, és némi vitára adhat 
okot.  

Ugyanis e rendelkezés szerint nem lehet a fogvatartottal szemben 
olyan intézkedést alkalmazni, amely kötelezővé teszi számára 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, ami-
kor az ellátás elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyezteti.59  

Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a fertőzés elsősorban az egyes 
személyek életét, testi épségét, egészségét sérti vagy veszélyezteti, ugyanak-
kor, ha e veszélyeztetés az emberek nagyobb csoportját, az emberek megha-
tározott közösségét érinti, akkor már a közösség egészségéről, a közegész-
ségről is beszélhetünk. Minden betegség főként a benne szenvedőnek az 
egyéni baja, ha úgy akarja, joga van ahhoz is, hogy betegségét illetve a fáj-
dalmakat viselje. Az embernek, mint a társadalomban élő lénynek azonban 
nincsenek korlátlan jogai, az egyéni jognak háttérbe kell szorulnia, ha közér-
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dekkel kerül összeütközésbe. Erről van szó a betegséggel való megfertőzés, 
illetve a fertőzés esetleges továbbadása esetén. 

Ha e jogértelmezés után feltesszük a kérdést, hogy mely feltételek 
fennállása esetén lehet törvényes a személyes szabadság korlátozása, és ez-
zel párhuzamosan kényszerítő eszköz alkalmazása a bv. intézeti egészség-
ügyi ellátásban, azt látjuk, hogy három elvnek kell érvényesülnie. 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 kerete-
ket. Végül a jogkorlátozás tartalmának törvényes kereteiről kell szót ejte-
nünk, ahol ismét az alkotmányossági követelmények között ismert célszerű-
ség, alkalmasság és arányosság elvei meghatározóak, illetve mindvégig tisz-
teletben kell tartani az elítélt emberi méltósághoz való jogát. 

Nézetünk szerint, e törvényi felhatalmazás alapján a büntetés-
végrehajtás során alkalmazhatók olyan intézkedéseket, melyek a fogvatartott 
személyiségi jogainak korlátozását jelenthetik. Véleményünk szerint ez oda 
vezet, hogy az állam egészségvédelmi, egészség-megőrzési érdeke előnyt 
élvez a fogvatartott jogalany személyiségi jogaival 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. intézetekben az 
elítéltnek nem áll módjában több orvos közül választani, illetve a 
gyógyintézményt elhagyni, amivel ugyan sérül a beteg gyógykezeltetési 
szabadsága és önrendelkezési joga, azonban e jogok sérülése elkerülhetetlen 
a speciális, zárt börtönkörülmények miatt.  

5.2. JOGESET-ÉRTELMEZÉS AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGI JOGOK ORSZÁGGYŰ-

LÉSI BIZTOSÁNAK 907/2000. SZÁMÚ JELENTÉSE ALAPJÁN 

Nézzünk meg egy esetet, amelyben a Büntetés-végrehajtás Központi Kórhá-
zának hat nővére panasszal fordult az Országgyűlési Biztosok Hivatalához. 
Sérelmüket abban látták, hogy a kórház vezetése kötelezte őket egy HIV 
pozitív beteg ellátására, amelybe beletartoznak azoknak az invazív beavat-
kozásoknak az elvégzése, melyeket ők nem voltak hajlandók teljesíteni.60 
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 szállítot-
tak be a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházába, akinek HIV fertőzöttsége 
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csak később derült ki. A nővérek panasza szerint alapvető fontosságú a biz-
tonsági felügyelők és egészségügyi személyzet zavartalan együttműködése, 
hiszen egy betegnél, ha kiderül a HIV fertőzöttség, fokozottan kell tartani a 
támadás veszélyétől, mert nem lehet tudni, hogy a fertőzöttség milyen pszic-
hés reakciót vált ki belőle. A nővérek ez alapján kifogásolták, hogy az elkü-
lönítéssel kapcsolatban semmilyen információt 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 kap-
csolatos beavatkozásokat nem végzik el, azon kívül azonban továbbra is 
biztosítani kívánják a beteg ellátását.61 

Ez alapján vizsgálnunk kell a beteg Eütv.-ben meghatározott egés-
zségügyi ellátáshoz való jogát, illetve az egészségügyi dolgozókat megillető 
ellátás megtagadásának jogát. Az Eütv. értelmében minden betegnek joga 
van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáfér-
hető és megkülönböztetés nélküli ellátáshoz62, amely e körben a legalapve-
tőbb 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 ellátáshoz, mint minden más betegnek, és 
ezt az egészségügyi szolgáltató köteles biztosítani. Az intézményt megilleti 
az a jog, hogy szakmai szabályok betartásával maga szervezze meg a beteg 
egészségügyi ellátását. Orvosi szakvélemény alapján mondhatjuk, hogy a 
HIV pozitív betegek ellátásának jól bevált módszere, hogy önkéntesek vége-
zik el a fokozott veszéllyel járó beavatkozásokat. Meg kell jegyeznünk, en-
nek kiemelt jelentősége van a bv. intézetekben, ahol a fogvatartott kiszámít-
hatatlan viselkedése miatt nagyobb a kockázata a szándékos megfertőzés-
nek.63 

Vizsgálnunk kell, hogy az ellátást végző nővéreknek joguk volt-e 
megtagadni a HIV pozitív elítélttel kapcsolatos invazív beavatkozást. E kér-
dés kapcsán ismét az Eütv. rendelkezéseiből kell kiindulnunk, ami meghatá-
rozza azon esetek körét, amikor az egészségügyi dolgozó köteles megtagad-
ni, 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 szakvéle-
mény szerint nincs joga az egészségügyi dolgozónak megtagadni az egés-
zségügyi ellátást, kivéve azt az esetet, amikor saját életét közvetlenül veszé-
lyezteti. HIV fertőzött beteg ellátása azonban nem lehet ez a kategória, külö-
nösen nem abban az esetben, ha a megfelelő védőfelszerelések biztosítva 
vannak. A fertőző betegségtől való jogos félelem miatt az egészségügyi dol-
gozó még a bv. intézetben sem tagadhatja meg az ellátást. Hozzá kell ten-
nünk, az ellátás megtagadásának jogszerűtlensége csak akkor állapítható 
meg, ha a kórház teljesítette kötelezettségeit az egészségügyi dolgozók biz-
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tonságos munkafeltételeinek megteremtésére, beleértve az egészségügyi 
dolgozók megfelelő felkészítését a HIV pozitív beteg kezelésével kapcsola-
tos 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 szol-
gálja.64 

Egyetértünk a fenti állásponttal, hiszen, ha az egészségügyi dolgozó 
pusztán annál a ténynél fogva, hogy fertőző betegről van szó, megtagadhatná 
az ellátást, az ellátás megtagadása elindíthatna egy olyan folyamatot, amely 
a fertőző betegségben szenvedők ellátásának súlyos veszélyeztetéséhez ve-
zetne. Ez egyben személyhez fűződő jogok sérelmét is jelentené, hiszen sé-
rülne a beteg emberi méltósága, az egyenlő bánásmód követelménye, vala-
mint egészséghez való joga. 
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SZILI-KIS ÁDÁM 
KÖZÖSSÉG A BÉKÉÉRT

1 
Avagy az Európai Unió Békefenntartó tevékenysége 

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Az Európai Unió fejlődése megköveteli a világban betöltött szerepének 
időnkénti felülvizsgálatát, átértelmezését. A gazdasági integrálódás előbb-
utóbb átvezet a politikai integráció síkjára. Az Unió az alkotmányos szerző-
dés megalkotásának kísérletét követően újradefiniálta önmagát: az alapszer-
ződésében rögzítette, hogy sui generis nemzetközi jogalanyisággal rendelke-
ző regionális nemzetközi szervezet. Ezzel pontot tett annak a folyamatnak a 
végére, melyben megfogalmazódott, hogy az EU-nak gazdasági erejéhez illő 
világpolitikai státust kell betöltenie. Ehhez a közös kül- és biztonságpolitika 
jelentette és jelenti a kiindulópontot. 

Az Unió a kül- és biztonságpolitika keretében önálló és egységes fel-
lépést valósít meg. Ennek alapja, hogy a tagállamok kötelezettséget vállal-
tak: követik az Unió által kialakított közös álláspontot a nemzetközi politi-
kában. Ennek köszönhető, hogy az Unió közvetve megjelenik a nagyhatalmi 
viszonyrendszerben. Azonban ez nem jelenti azt, hogy képes lenne globáli-
san érvényre juttatni politikai akaratát. Ehhez hosszú út vezet, melynek során 
bizonyítani kell, hogy az EU rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, me-
lyek alkalmassá teszik a fellépésre. Így nemzetközi szinten képesnek kell 
lennie, hogy önállóan fenntartsa egyes térségekben a nemzetközi békét és 
biztonságot. 

A nemzetközi béke és biztonság fenntartásához katonai, gazdasági és 
politikai hatalomra van szükség. Békefenntartás e három komponens nélkül 
elképzelhetetlen. Az EU rendelkezik a válságkezelési feladatok gazdasági 
hátterével, de sem katonailag, sem politikailag nem képvisel olyan erőt, 
amely önálló cselekvésre predesztinálná. A közös kül- és biztonságpolitika 
egyik célja, hogy ezen változtasson. Ezért az Unió gazdasági potenciálját 
kihasználva – óvatos politikával – utat tör a világban konzerválódott nem-
zetközi politikai viszonyokban azzal, hogy a 21. században a békefenntartó 
műveletek részesévé válik. 

Az EU békefenntartásban való részvétele a nemzetközi jogon alapul, 
de nem valósulhatna meg az uniós döntéshozatali mechanizmusok, azaz az 
uniós jogi szabályok alkalmazása nélkül. Az Unió szerepe növekszik a vál-
ságkezelés területén. Ezzel párhuzamosan megjelennek azok a problémák, 
melyek az ENSZ békefenntartó tevékenységével kapcsolatosan is felmerül-
tek, valamint tapasztalhatóak olyan új kihívások, melyek az EU mint regio-
nális nemzetközi szervezet sajátosságaiból fakadnak. 
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Kérdéses, hogy az Unió békefenntartó tevékenysége hogyan épül be a 
nemzetközi viszonyok rendszerébe, és milyen eredményre juthat, ha a nem-
zetközi béke és biztonság egyik letéteményesévé válik. 

2. AZ EURÓPAI UNIÓ BÉKEFENNTARTÓ TEVÉKENYSÉGE 

Az Unió missziós tevékenysége a közös kül- és biztonságpolitika külvilág 
számára is érzékelhető aspektusa. Nem könnyű azonban elhelyezni a nem-
zetközi jog területén. Az is bonyolítja a helyzetet, hogy az ENSZ békefenn-
tartó tevékenysége sem kifejezett módon szabályozott, hanem a nemzetközi 
gyakorlat alakította ki azokat a szokásjogi normákat, amelyek meghatározták 
a békefenntartó missziók feladatát, hatáskörét és megvalósulásának módját. 
Ennek eredménye, hogy nehezen értelmezhető a regionális nemzetközi szer-
vezetek – mint az EU – által megvalósított békefenntartás. 

Az Unió a közös kül- és biztonságpolitikájának „közösségiesítése” 
következtében vált potenciálisan képessé arra, hogy nemzetközi szinten is 
egységesen fellépjen. A békefenntartás mint az Unió egyik feladata ezt köve-
tően merülhetett fel, hiszen addig nem volt bizonyos, hogy az Unió rendel-
kezik-e a szükséges világpolitikai státussal ahhoz, hogy önállóan végezzen 
békefenntartó tevékenységet. 

2.1. AZ UNIÓ BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEI 

Az EU műveleti tevékenysége az elmúlt évtizedben szaporodott el. Azóta a 
világ különböző tájain tűntek fel az Unió missziós erői. Az Unió békefenn-
tartó tevékenységét két módon csoportosíthatjuk: egyrészről a művelet célja 
szerint – ezt horizontális értelemben vett felosztásnak nevezem; másrészről a 
más missziókkal, nemzetközi szervezetekkel fennálló kapcsolat alapján, 
mely a vertikális tagozódást juttatja kifejezésre. 

A horizontális megosztás esetében a meghatározó tényező a műveleti 
képesség felhasználásának iránya. A missziók három csoportba sorolhatóak: 
léteznek katonai, rendőri és polgári műveletek. Azért lehetséges az Unió 
békefenntartó műveleteit horizontálisan osztályozni, mert az EU nem indít 
komplex műveleteket. Minden művelet valamely előbb meghatározott cél-
csoportba tartozik, még abban az esetben is, ha egy adott fogadó állam terü-
letén több missziót is végrehajt az Unió. Példaként említhetjük a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban lebonyolított és továbbra is tartó uniós béke-
fenntartó műveleteket. A helyi háború befejeződésével az ENSZ szükségét 
érezte, hogy a béke és biztonság fenntartása érdekében fellépjen, ennek okán 
indult el a MONUC elnevezésű ENSZ misszió, amely 2010-ben MONUSCO 
néven alakult át és folytatta az előd misszió tevékenységét. Az Unió e misz-
sziók egyes feladatainak átvállalása érdekében fellépett a térségben, egymás-
tól időben elkülönülten, katonai, rendőri és polgári műveletek keretében. 
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Kezdetben az EUSEC RD Congo működött, mely a kongói hadsereg újjáépí-
tése, kiképzése, tekintettel a nemzetközi jog szabályaira, az emberi jogokra 
és az átláthatóság, valamint jogállamiság alapvető elveire.2 Ezzel párhuza-
mosan indult az EUPOL Kinshasa, amely a kongói rendőri erők kiképzésé-
ben és a nemzeti rendőri egység (IPU) kialakításában vett részt.3 Ezeken 
kívül az ENSZ főtitkár felkérésére az ENSZ BT 1484. számú határozatának 
végrehajtása érdekében elindult az Artemis nevet viselő misszió, mely Bunia 
térség stabilizálását, az emberi és humanitárius jogok betartását hivatott el-
végezni.4 A későbbiekben az EUPOL RD Congo váltotta fel a rendőri fela-
datok elvégzését, 2006-ban az EUFOR RD Congo – az első uniós polgári 
békefenntartó művelet – a választások biztonságát kívánta garantálni. 

A kongói példával azt kívántam szemléltetni, hogy az Unió minden 
esetben bizonyos részfeladatok ellátására vállalkozik, vagyis horizontálisan 
megosztja az egyes békefenntartó műveleteket. Ennek előnye, hogy átlátha-
tóan működik az Unió missziós tevékenysége, pontosan követhetőek a fel-
használt források, valamint a világpolitikában sem mutat nem megengedhe-
tő, túlzott aktivitást. 

A következő táblázatban összefoglaltam az eddigi Unió által indított 
békefenntartó műveletek horizontális megoszlását: 
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A vertikális értelemben vett megoszlás azt fejezi ki, hogy az adott bé-
kefenntartó művelet hogyan viszonyul a misszió célállamában zajló más 
nemzetközi szervezetek által folytatott békefenntartáshoz, illetve hogy min-
dezektől teljes mértékben függetlenül végzi-e tevékenységét. Az Unió béke-
fenntartó műveleteinek jelentős hányada az ENSZ által indított missziókhoz 
kapcsolódik, azokat követi, vagy azokkal együttesen működik. 

Az EU gazdasági súlya következtében az ENSZ egyik fő támogatójá-
vá vált a békefenntartó műveletek tekintetében. A missziók tevékenységi 
köre beleillik a horizontális megoszlásba, vagyis az EU-missziók katonai, 
rendőri és polgári feladatok ellátásával támogatják az ENSZ-műveleteket. 
Az ENSZ ezáltal jelentős terhektől szabadul meg. Az EU szemszögéből 
azonban ez azt jelenti, hogy az általa finanszírozott misszió köteles együtt-
működni, információkat átadni és követni az ENSZ békefenntartást. Vagyis 
a nemzetközi béke és biztonság fenntartása tekintetében, adott területen az 
„ügy ura” az ENSZ. Ezt támasztja alá az a gyakorlat is, hogy az ENSZ Biz-
tonsági Tanácsának határozatait követően az ENSZ főtitkára felkéri az Uni-
ót, hogy lépjen fel segítőként a meghatározott konfliktussal összefüggésben, 
vagy kezdeményezi a célállamnál, hogy bizonyos feladatok ellátásához kérje 
az Unió segítségét. Ilyen uniós műveletnek tekinthető például az EULEX 
Kosovo,5 az EUTM Somalia,6 az EUFOR Lybia,7 az EUAVSEC Sudan,8 az 
EUJUST LEX Iraq9 etc. 

A vertikális értelemben vett kapcsolat esetenként kevésbé tekinthető 
szorosnak. Ilyenkor az Unió kvázi önállóan lép fel a konfliktuskezelés terü-
letén, de mindezt úgy teszi, hogy közben biztosítja a kooperációt az ENSZ-
szel. A valóságban ez azt jelenti, hogy az Unió missziós tevékenysége a 
misszió célállamának invitálására indulhat meg, az ENSZ-szel való kapcso-
latot pedig minden esetben a Tanács határozata deklarálja. Ilyen misszió 
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például az EUMM Georgia,10 amely az UNOMIG mandátumának lejártát 
követően (2009-ben) vette át a válságkezelési feladatok ellátását. 

Az Unió fogyhatatlannak tűnő aktivitásának eredménye, hogy minde-
zeken a missziókon kívül végrehajt saját hatókörben, más nemzetközi szer-
vezetektől teljes egészében független békefenntartó feladatokat is. A vertiká-
lis felosztás tekintetében ez jelenti a csúcsot, hiszen az Unió missziója nem 
tagozódik be egy másik nemzetközi szervezet missziójába, hanem önállóan, 
egészében saját erőforrásból teljesíti válságkezelési feladatait. A következő 
példák alapozzák meg ezt: az EUCAP Sahel Niger a líbiai háború következ-
ményeként indult el, melynek célja, hogy megakadályozza a terrorizmust és 
a szervezett bűnözést; az EUBAM Rafah, amely a Rafahban található határ-
átkelő védelmének ellátását szolgálja; valamint az EUPOL COPPS, amely a 
palesztin rendőri erők (PCP) mentorálását vállalta el. Közös ezekben az ese-
tekben továbbá, hogy a fogadó államok kormányai kérték fel az Uniót, hogy 
missziós műveleteivel segítse államukat. Az EUBAM Rafah esetében két 
állam, Izrael és Palesztina közösen kérte az EU-t, hogy biztosítsa a Rafah-i 
határátkelő semleges védelmét. 

Az előzőek azt mutatják, hogy az Unió, mint regionális nemzetközi 
szervezet – ahogy egyébiránt a békefenntartás alapjainál is jeleztem – első-
sorban kiegészítő jellegű békefenntartó tevékenységet végez, a globális fel-
lépéshez nem rendelkezik a szükséges katonai, gazdasági és politikai képes-
séggel. Azonban új perspektívák is nyílnak, hiszen az EU bátran vállalja azt 
a terhet, amely együtt jár a világ békefenntartó misszióiban való részvétellel. 

2.2. AZ EU KATONAI KÉPESSÉGE 

A békefenntartó missziók immanens részét képezik a katonai műveletek, 
melyek feladata az adott térség stabilizálása, és annak biztosítása, hogy a 
békefenntartó erők biztonságban tudják elvégezni küldetésüket. Az ENSZ e 
műveleteinek elvégzése az Alapokmány értelmében a tagállamok által az 
ENSZ részére „átengedett” haderő igénybevételével történik. 

Az Unió esetében a haderő kérdése a közös védelempolitika kialakítá-
sával kapcsolatosan merült fel. A terület elsősorban Európa kollektív védel-
mi jogának megteremtése érdekében került az uniós szakpolitikák körébe. 
Ebből is következtek azok az alapvető problémák, amelyek az Unió katonai 
kompetenciájának kialakulását akadályozták. A közös védelempolitika 
ugyanis konkurál az Észak-atlanti szerződés egyes rendelkezéseiben foglal-
takkal, példának okáért azzal, hogy a részes államok külön-külön és együtte-
sen, folyamatos és hathatós önsegély és kölcsönös segítség útján, fenntartják 
és kifejlesztik egyéni és kollektív védelmi képességüket fegyveres támadás-
sal szemben.11 

A hatáskör-összeütközés következménye, hogy az Unió védelempoli-
tikája kizárólag az ún. petersbergi feladatok ellátását szolgálja. Az említett 
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nyilatkozatban kötelezettséget vállaltak a Nyugat Európai Unióban részes 
államok, hogy esetről esetre készen állnak arra, hogy támogassák, és saját 
eljárás keretében biztosítsák a nemzetközi konfliktusok létrejöttének meg-
akadályozását, a krízishelyzetek kezelését, beleértve a békefenntartó művele-
tek levezénylését.12 A nyilatkozat kettős célt szolgált, egyrészről biztosította 
a NATO katonai befolyását az európai védelmi kérdésekkel összefüggésben, 
másrészről pedig utat nyitott egy új fejlődési irányvonalnak, amely mentén 
előre léphetett az Unió védelempolitikája. 

A kölni nyilatkozat már oly módon deklarálta a válságkezelési felada-
tok ellátását, mint az Unió kül- és biztonságpolitikájának részét, ezzel némi-
leg kiüresítve a NYEU szerepét az európai védelempolitikában. A tagállam-
ok úgy ítélték meg, hogy a NYEU betöltötte történelmi szerepét és tovább 
kell fejleszteni a biztonságpolitikát. Mivel az Unió világpolitikai szerepe 
nem került előtérbe, ezért csak megfontolt lépések keretében tudta biztosíta-
ni befolyását a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában. A kölni nyilat-
kozat átvette a petersbergi feladatokat, valamint kijelentették a tagállamok, 
hogy biztosítanak minden szükséges anyagi és nem anyagi feltételt ahhoz, 
hogy sikerrel járjanak a válságkezelési feladatok teljesítése során. Kiemelés-
re került továbbá, hogy a hatékonyságra törekvés érdekében mindezt a NA-
TO-val karöltve teljesítik, létrehozva egy olyan rendszert, mely a konzultá-
ción, az együttműködésen és az átláthatóságon alapszik.13 

A Helsinki Nyilatkozat – tovább erősítve az Unió pozícióit – megis-
mételte az előbbieket, illetve megteremtette az Unió katonai fellépésének 
alapjait. Kifejezte, hogy az Unió csak akkor képes hatékonyan ellátni a vál-
ságkezelési feladatokat, ha az ahhoz szükséges katonai és nem katonai erő-
forrásokkal rendelkezik. E nélkül ugyanis nemzetközi konfliktusokkal össze-
függésben fellépni nem lehetséges. Másik nézőpontból ez lényegében egy 
kisebb szakítás volt a NATO-val, hiszen az Unió ezt követően elvileg alkal-
massá vált arra, hogy önállóan kezelje a válsághelyzeteket. Ennek globális 
következményeit elkerülendő továbbra is „megkötötte” saját kezét az Unió, 
hiszen a nemzetközi béke és biztonság fenntartása tekintetében elismerte az 
ENSZ elsőbbségét, valamint deklarálta azt is, hogy csak akkor lép fel önál-
lóan, ha az nem ütközik a NATO érdekeibe.14 Felállításra került egy gyors 
reagálású, 50-60 ezer fős katonai alakulat, melyet krízishelyzetekben vethet 
be az Unió. Vagyis rendelkezésre áll az a katonai képesség, amellyel béke-
fenntartó műveletek keretében stabilizálható egy válsághelyzet. 

Az előzőekben kifejtettek alapján látszik, hogy bonyolult eljárások, 
rengeteg politikai konszenzus szükséges ahhoz, hogy az Unió lehetőségeivel 
élve önálló békefenntartó műveleteket indítson. A katonai kapacitás megte-
remtése – a szűkös keretek miatt – csak azt a célt szolgálhatja, hogy védel-
mezze az Unió által indított műveleteket, és megteremtse azt a biztonságot, 
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amellyel a főként humanitárius és jogi célokkal zajló békefenntartói tevé-
kenység zökkenőmentesen teljesíthető. 

2.3. AZ EU-BÉKEFENNTARTÁS JOGI HÁTTERE 

Az Unió az alapszerződések értelmében kül- és biztonságpolitikájának alakí-
tásában figyelemmel van az ENSZ Alapokmányában foglaltakra, a nemzet-
közi béke és biztonság fenntartásában az Alapokmány szabályainak megfele-
lően vesz részt. Ezzel azonban az Unió nemcsak a tételes nemzetközi jogot, 
hanem a nemzetközi jog más forrásait is kötelezőnek ismerte el magára néz-
ve. Ennek hatásaként irányadóak a békefenntartásra vonatkozó nemzetközi 
szokásjogi szabályok is. 

Az EU békefenntartó tevékenységét szükséges tehát elhelyeznünk a 
nemzetközi jog terrénumában. Ennek egyik oka, hogy az Unió teljesen önál-
ló békefenntartó műveletek indításához nem rendelkezik a szükséges kato-
nai, valamint politikai értelemben vett erővel. Másik oka, hogy a közös kül- 
és biztonságpolitikai feladatokat az Unió csak a már létező nemzetközi kere-
tek és gyakorlatok között tudja ellátni. Mit is jelent ez a gyakorlatban? 

Az EU válságkezelési feladatainak ellátása során minden esetben fi-
gyelemmel kell lennie az ENSZ tevékenységére, valamint katonai műveletek 
esetében a NATO érdekeire. Ebből az következik, hogy békefenntartó műve-
leteket kizárólag e nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodások kereté-
ben valósíthat meg. Tehát kvázi hozzájárulásukat kell kérni ahhoz, hogy az 
EU eljárhasson krízishelyzetekben. 

A nemzetközi béke és biztonság fenntartásának területén az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa bír kiemelt jelentőséggel, amely lényegében meghatáro-
zó szerepet játszik az egyes békefenntartó műveletek indításában. A Bizton-
sági Tanácsnak lehetősége van arra, hogy regionális megállapodások kereté-
ben biztosítsa a helyi jellegű viszályok rendezését, a béke fenntartását.15 
Ebből következik, hogy az Unió csak akkor léphet fel, ha a szükséges megál-
lapodást megkötötte az ENSZ-szel. Arra következtethetnénk ebből, hogy az 
ENSZ Alapokmánya és az Unió alapszerződéseiben foglaltak között hierarc-
hia áll fenn, hiszen csak akkor léphet fel az Unió, ha erre valamilyen módon 
felhatalmazást kap, vagy konkrét megállapodás, vagy akár „tétlenség” alap-
ján. A hierarchia gondolata azonban problematikus, mert nem az ENSZ kö-
veteli meg azt, hogy a válságkezelési feladatok tekintetében az Unió kérje a 
hozzájárulását, hanem az Unió hozott létre egy olyan önkorlátozó szabályo-
zást, amelynek célja, hogy ne konkuráljon más nemzetközi szervezetek ha-
sonló tevékenységével. Az más kérdés, hogy az önkorlátozás alapvetően a 
konfliktusok és a nemzetközi rosszallás elkerülése érdekében volt szükséges. 
De megállapíthatjuk, hogy a békefenntartó műveletek sikerességét negatív 
irányban nagymértékben befolyásolná, ha az egyes nemzetközi szervezetek 
hatásköri villongásai miatt az adott területen fennálló konfliktushelyzet 
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megoldása helyett a nemzetközi béke és biztonság veszélyeztetése valósulna 
meg. 

A következő lépés, amely szükséges az Unió missziós tevékenységé-
nek ellátásához, az a közösségi döntéshozatal, mely meghatározza a válság-
kezelési feladat céljait, módját, megvalósítási tervét, valamint biztosítja a 
költségek fedezetét.16 A műveleti fellépéssel összefüggésben a döntés meg-
hozatalára az Európai Tanács és a Tanács rendelkezik hatáskörrel. A Tanács 
önálló észlelés útján, a közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő vagy a 
főképviselő a Bizottság támogatásával, illetve bármely tagállam kezdemé-
nyezésére megvizsgálja az adott helyzetet,17 és amennyiben szükségesnek 
ítéli a békefenntartó művelet indítását, akkor meghozza az erre vonatkozó 
határozatát. A missziós tevékenység magas költségvonzattal bír, ezért a dön-
téshozatalban jelentős szerepet játszik a költségek meghatározása. A finan-
szírozás két módon valósul meg: amíg az igazgatási és működési költségek a 
közösségi költségvetést terhelik, addig a katonai és védelmi költségeket a 
tagállamokra hárítja az Unió.18 

Az EU békefenntartó tevékenységéhez ezenkívül esetenként szüksé-
ges megállapodást kötni azzal az állammal, amelynek területén a misszió 
feladatait ellátni kívánja. Ez abból az alapvető elvből ered, hogy békefenn-
tartó műveleteket, melyek kvázi intervenciót valósítanak meg a célállamban, 
kizárólag az adott állam hozzájárulásával lehet folytatni. Ha nem egyezik 
bele, akkor semmilyen körülmények között sem lehet békefenntartó művele-
tekkel beavatkozni az adott területen.19 Eltekintve a nemzetközi jogban fel-
merült problémáktól, az Unió a lehetőségekhez képest törekszik minden 
esetben megállapodást kötni a békefenntartó misszió által érintett állammal. 
Ez mindkét fél számára egyfajta garanciát jelent, mert egyrészről korlátozás-
ra kerül a békefenntartó művelet, melynek ellenőrzésére az érintett állam is 
jogosult, másrészről biztosítékot jelent, mert a megkötött nemzetközi szer-
ződés megszegéséből eredő felelősség az Uniót terheli. Továbbá a békefenn-
tartó műveletben résztvevők biztonsága is szavatolható, amely minden misz-
szió esetében kiemelt jelentőséggel bír. 

A nemzetközi szerződések megkötésére az államok és a nemzetközi 
szervezetek jogosultak. Az államok jogképességének eleme, hogy szerző-
déskötési képességgel is rendelkeznek, így nemzetközi jogviszonyokat léte-
síthetnek szerződéses úton.20 Az államiságnak négy általános ismérve van, 
melynek meg kell felelnie egy államnak. Ezek az állandó lakosság, a megha-
tározott terület, a legitim kormány és a képesség arra, hogy a többi állammal 
kapcsolatba léphessen.21 Elméleti vitákba bele nem bonyolódva fogadjuk el, 
hogy legitimnek azt a kormányzatot tekintjük, amely hatalmát a nép tagjai-
nak közös akaratából nyeri, állami közhatalommal pedig a nép érdekében és 
beleegyezésével rendelkezik. A szerződések megkötésére tehát akkor kerül-
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het sor, ha a fogadó állam rendelkezik legitim kormányzattal, amely képes 
nemzetközi szerződést kötni. 

Az Unió főként az ENSZ békefenntartó műveleteiben vesz részt, 
azonban esetenként olyan területeken is végeznek a békefenntartás fogalmi 
körébe tartozó tevékenységet, ahol az ENSZ nem lép fel, vagy már elvégezte 
a feladatát. Ezekben az esetekben szükséges megkötni a fentiekben ismerte-
tett szerződéseket. Példaként említhetjük az Európai Unió bosznia-
hercegovinai rendőri misszióját, melynek státuszát egy nemzetközi szerző-
dés határozza meg. A szerződés szabályozza a misszió hatókörét, a fogadó 
államhoz való kapcsolatát, a résztvevő rendőri erőkre irányadó diplomáciai 
mentességeket és kiváltságokat, sőt még az egyenruha kinézetét is.22 Továb-
bi példa lehet az Unió macedóniai megfigyelő missziója, melynek feladata 
az volt, hogy megfigyelje a fogadó állam politikai, védelmi rendszerét, va-
lamint a kisebbséggel való bánásmódot. A szerződés biztosítja az ehhez 
szükséges információszerzés lehetőségét, a misszió védelmét, valamint az 
időtartamát.23 A nemzetközi megállapodás megkötésének hátterében általá-
ban egy felkérés húzódik meg, melyben egy adott állam felkéri az Uniót 
valamilyen békefenntartó művelet ellátásara.24 

Az előzőek alapján azt mondhatjuk, hogy az Unió békefenntartó mű-
veleteinek megindítása bonyolult eljárási rendet követ. A művelet megindí-
tását megelőzően meg kell bizonyosodnia az EU-nak arról, hogy az adott 
területen nem ütközik valamely másik misszió tevékenységébe az általa ter-
vezett válságkezelési feladat. Ha mégis, akkor egyeztetéseket kell folytatni 
azzal a nemzetközi szervezettel – általában az ENSZ-szel –, amely már kép-
viselteti magát az adott területen. Mindez értelmét veszti azokban az esetek-
ben, amikor az ENSZ kéri fel az Uniót, hogy bizonyos békefenntartó műve-
leteket végezzen el. Ezen kívül minden esetben életbe kell lépniük az Unió 
önálló döntéshozatali mechanizmusainak a misszió előkészítése érdekében. 
Ennek keretében megállapítják az elérendő célokat, a feladatokat és dönte-
nek a pénzügyi fedezet kérdéséről is. Továbbá tekintettel vannak a fogadó 
államok szuverenitására azzal, hogy nemzetközi megállapodásokat kötnek a 
célállam legitim kormányzatával. Azonban meg kell jegyezni, hogy számos 
esetben a békefenntartó művelet indítását éppen a legitim kormányzat buká-
sa, vagy a nemzetközi béke és biztonság súlyos veszélyeztetése előzi meg. 
Utóbbi olyan érték, melynek védelme a nemzetközi közösség egészének 
feladata, ezért általában nemzetközi megállapodás megkötése nélkül avat-
koznak be a terület stabilizációja érdekében. E gondolat pontos megítélése 
problematikus, de fogadjuk el a fennálló gyakorlatot. Az Unió békefenntartó 
tevékenysége nem mentes tehát az alakiságoktól, azonban a nemzetközi béke 
és biztonság fenntartása mindenkor megköveteli a kellő körültekintést, 
amely ily módon biztosított. 
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3. AZ EU KÜLKAPCSOLATAI A BÉKEFENNTARTÁS TERÉN 

A nemzetközi béke és biztonság fenntartásának feladatai megoszlanak azok 
között a nemzetközi szervezetek között, amelyek birtokolják a békefenntartó 
műveletek végrehajtásához szükséges katonai és gazdasági képességeket. Az 
Unió az elmúlt évtizedben vált részesévé annak a rendszernek, amelynek 
keretében a világ egyes konfliktusait kezelik. Ennek hátránya azonban, hogy 
a már kialakult gyakorlathoz kell alkalmazkodnia, vagyis tiszteletben kell 
tartania olyan nemzetközi szervezetek tevékenységét, amelyek a békefenn-
tartásban már közel fél évszázada szerepet játszanak. 

AD 1. 

Az előzőek folyamán több alkalommal találkozhattunk az ENSZ szerepével 
az Unió békefenntartó műveleteivel összefüggésben. Az is megállapításra 
került, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartása összeforrt az ENSZ 
nevével, ezért az EU sem hajthat végre válságkezelési feladatokat az ENSZ 
munkájára tekintet nélkül. A kapcsolat szorosságát mutatja, hogy az Unió 
műveleteinek vertikális tagozódása az egyes missziók „ENSZ függőségét” 
ábrázolja.25 

A világszervezet és az EU közötti kapcsolat alapjai a közös kül- és 
biztonságpolitika fejlődésével alakultak ki és szilárdultak szoros kooperáció-
vá. Az egységes fellépés, a közös álláspontok kialakítása a külpolitikában 
befolyásolta az EU-tagállamok ENSZ-ben betöltött szerepét. Az említett 
uniós jogi eszközök azt eredményezték, hogy az EU közvetve képes volt 
hatást gyakorolni a békefenntartó műveletekre, mert az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának két állandó tagja (Franciaország, Nagy-Britannia) és a nem ál-
landó tagok megoszlásának elvei szerint is további EU-tagállamok vesznek 
részt a nemzetközi béke és biztonság tárgyában hozott döntések megalkotá-
sában. Ennek következménye az a felismerés, hogy az Unió gazdasági erejé-
nek megfelelő politikai státusz elismerése nem várathat magára. 

Az ENSZ, kihasználva ezt az aktivitást, igyekezett bevonni az Uniót a 
nemzetközi béke és biztonság fenntartásának rendszerébe. Mindezt oly mó-
don, hogy megtartsa a már konzerválódott, és nehezen változó politikai vi-
szonyokat a világban. Az ENSZ óriási pénzösszegeket költ a konfliktusok 
rendezésére, és ezzel együtt különböző fajtájú és terjedelmű békefenntartó 
műveletekre. Az Unió nemzetközi szerepvállalásával azonban megváltoztak 
a financiális viszonyok a békefenntartásban. Az Unió egyrészről saját költ-
ségvetése terhére missziókat hajt végre, másrészről az EU-tagállamok az 
ENSZ részére teljesített önálló befizetéseikből finanszírozzák az ENSZ 
missziók költségeinek 40 %-át. Ezt mutatják a következő diagramok. 
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Forrás: How the EU and UN cooperate26 

A válságkezelés költséges feladat, ezért szükség van olyan szerveze-
tekre, amelyek képesek jelentékeny összegeket fordítani a békefenntartásra. 
Nem hiába került be annak idején az ENSZ Alapokmányába, hogy a nem-
zetközi béke és biztonság fenntartásában szerepet vállalhatnak regionális 
nemzetközi szervezetek. Ez a pénzügyi terhek megosztását is előirányozta. 

Az EU és az ENSZ kapcsolata azonban nem merül ki az ENSZ költ-
ségvetésének tehermentesítésében. 2003-ig a kapcsolat csak szimbolikus 
volt: az ENSZ üdvözölte az Unió aktív külpolitikáját. Ezt követően viszont 
több dokumentum27 is született arra vonatkozóan, hogy a kooperáció a terve-
zéstől a végrehajtásig terjed. Ennek megvalósítása érdekében a felek igye-
keznek hatékonnyá tenni a kommunikációt, valamint egységesíteni az irányí-
tási feladatokat. Utóbbi abban nyilvánul meg, hogy az egyes missziók irányí-
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tási feladatait ellátó szervezeti egységben helyet kapnak az EU képviselői, 
illetve ez fordítottan is működik. 

A két nemzetközi szervezet közötti kooperáció mindkét fél számára 
jelentős előrelépést jelent. Az ENSZ nem marad egyedül a nemzetközi béke 
és biztonság fenntartásában, nem kell megküzdenie a költségekkel összefüg-
gésben fellángoló belső feszültségekkel, biztosítható a missziók infrastruktú-
rája, megoszlik a békefenntartás sikertelensége miatt felmerülő, a nemzetkö-
zi közösség felé vállalandó felelősség, valamint erősödik az ENSZ pozíciója 
a nemzetközi viszonyok meghatározásában. Az EU a kooperáció realizáló-
dásával elérte azt a célját, hogy nemzetközileg is elismertté váljon a közös 
kül- és biztonságpolitikájának létjogosultsága. Azt is mondhatjuk, hogy az 
Unió felkerült a nemzetközi politika térképére, mely gazdasági erejének és 
befolyásának is megfelel. De látnunk kell, hogy a válságkezelési feladatok 
ellátásán kívül egyelőre a konzerválódott világpolitikai viszonyok miatt az 
EU nem tud globális szinten fellépni, melynek elsődleges oka, hogy az EU-
nak nincsenek a világpolitikai véleményét kellően alátámasztó katonai ké-
pességei.28 

AD 2. 

Az EU-nak ahhoz, hogy békefenntartó – főleg a katonai erők igénybevételét 
igénylő – műveleteit el tudja végezni, katonai képességekkel kell rendelkez-
nie. A 2000-es évek elejére kialakításra került az EU válságkezelési feladata-
it kiszolgáló, gyors reagálású katonai haderő. Azonban ez nem alkalmas arra, 
hogy a világban zajló összes Unió által vezetett misszió szükségleteit kielé-
gítse. 

Az EU katonai képességeinek fejlesztésére vonatkozó koncepció a nem-
zetközi politikában nem talált támogatókra, mivel egyes álláspontok szerint 
az EU ezzel kiüresítené a NATO katonai szerepét a világban. A korábbiak-
ban írtak szerint a konfliktus elkerülése érdekében az Unió óvatosan alakítot-
ta ki a jogi környezetet, amely lehetővé tette a missziók katonai hátterének 
megteremtését. Az EU és a NATO kapcsolata az együttműködéssel csak 
befagyasztotta a fennálló konfliktusokat, melyek főként az Unió és a nem 
EU-tagállam NATO-tagok közötti véleménykülönbségen alapulnak.29 Ezen 
kívül az amerikai érdekek sérelmét is jelentené, ha az Uniós tagállamok ka-
tonai képességeit kivonnák a NATO kötelékéből, habár ennek nem katonai 
okai vannak (az USA katonai potenciálja páratlan a világon), hanem tisztán 
politikai. 

Az EU és a NATO a viszonyok rendezése érdekében a stratégiai partner-
séget elmélyítve hozták létre a Berlin Plus megállapodást, melynek célja a 
kommunikáció, a kooperáció, és az átláthatóság biztosítása a két nemzetközi 
szervezet között. Továbbá a megegyezés részét képezi, hogy kialakítanak 
hatékony és gyors döntési mechanizmusokat mindkét szervezetben a válsá-
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gok kezelése érdekében.30 Az EU békefenntartó feladatainak ellátásához 
katonai erőre van szükség, melynek egy részét a kooperáció keretében a 
NATO bocsátja rendelkezésre. Megállapodás született arról is, hogy a kato-
nai feltételeket koherensen, egymással együttműködve fejlesztik tovább.31 

A NATO fontos szerepet játszik a katonai típusú uniós békefenntartó 
műveletekben, de nemcsak az infrastrukturális képességeket biztosítja, ha-
nem jogosult arra is, hogy szoros együttműködés alakítson ki a misszió so-
rán. Ennek keretében a misszió tervezésétől annak végrehajtásáig részt vesz 
a folyamatban, sőt a kooperáció mélyítése érdekében a NATO folyamatos 
szakmai segítséget nyújt az EU-nak, abban az esetben is, ha egyébként a 
NATO-tól független missziókat hajt végre.32 

Az EU és a NATO kapcsolata elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy 
az Unió missziós tevékenységet végezhessen. A feleknek tehát nemcsak 
saját érdekeik mentén kell alakítaniuk kapcsolatukat, hanem figyelemmel 
kell lenniük a felmerülő viták világpolitikai hatásaira is.33 

AD 3. 

Az Unió saját példájából kiindulva felismerte, hogy a nemzetközi béke és 
biztonság fenntartásában a regionális nemzetközi szervezetek átvehetik az 
ENSZ feladatainak nagy részét. De az idáig tartó út rögös, hiszen az Unió az 
egyetlen olyan regionális nemzetközi szervezet, amely rendelkezik a szüksé-
ges képességekkel békefenntartó műveletek indításához. A regionalizálódás 
már a többi földrészen is megindult, de ezek az integrációk korántsem képe-
sek közös kül- és biztonságpolitikai álláspontot létrehozni. 

Amerikában az USA koordinálja a szükséges gazdasági és politikai 
viszonyokat, így ezen a területen nincs létalapja a békefenntartásnak. Az 
ENSZ is csak a karibi térségben lépett fel válságkezelési műveletek kereté-
ben, ezért e területtől távol marad az EU is. Ennek következménye, hogy az 
amerikai regionális nemzetközi szervezetekkel sem alakult ki szoros kapcso-
lat a békefenntartó tevékenységével összefüggésben. 

Ázsiában sincs olyan regionális nemzetközi szervezet, amely a közös 
fellépés alapjait biztosítaná. Az ellentétes érdekek miatt az integrálódás a 
térségben egyelőre kizárt. Az Unió szerepvállalására korlátozottan van lehe-
tőség, csak az ENSZ missziók támogatásával egyidejűleg jelenhet meg a 
térségben. 

Afrikában az Afrikai Unió igyekszik integrálni az egyes afrikai álla-
mokat annak érdekében, hogy stabilizálódjon a konfliktusokban gazdag tér-
ség. Az EU elkezdte a kapcsolatok kiépítését az Afrikai Unióval, melynek 
keretében főként tudástranszfer valósul meg. A cél az Afrikai Unió képessé 
tétele az ENSZ-szel és az EU-val történő közös fellépésre a nemzetközi béke 
és biztonság fenntartása érdekében. De meg kell állapítanunk, hogy még sok 
időre van szükség ahhoz, hogy ez hatékonyan funkcionáljon. 
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Az Unió tehát reformgondolatokkal lép fel a nemzetközi politikában, 
hiszen a regionális nemzetközi szervezetek kooperációja alkalmas lehet arra, 
hogy a világ gyorsabban reagáljon a felmerülő konfliktushelyzetekre. 

AD 4. 

Az EU külkapcsolatai szerteágazóak a békefenntartás területén, hiszen 
nemcsak nemzetközi szervezetekkel épít ki együttműködéseket, hanem 
olyan államokkal is, melyek részt kívánnak venni az Unió válságkezelési 
munkájában. 

Az EU stratégiájának részét képezi, hogy kialakítson egy olyan haté-
konyan működő multilaterális rendszert, amelynek keretében tovább lehet 
fejleszteni a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának technikáját, a 
nemzetközi közösség hozzáállását, valamint a vonatkozó nemzetközi jogot.34 
Ennek érdekében nemzetközi szerződést köt minden olyan harmadik állam-
mal, amely részt kíván venni az Unió misszióiban. 

Az EU által harmadik államokkal kötött nemzetközi szerződések két-
féle viszonyt alakítanak ki a felek között. Egyik esetben keretegyezmény 
megkötésére kerül sor, amely általánosan biztosítja az együttműködést az 
EU-val a békefenntartó missziókban.35 Másik esetben ad hoc köt részvételi 
megállapodást az Unió. A részvételi megállapodás keretében a harmadik 
állam kötelezettséget vállal arra, hogy aláveti magát a Tanács döntésének, a 
misszió tervezett menetének és szabályainak, kioktatja delegációit a béke-
fenntartó művelet jogi hátteréről, valamint a misszióban résztvevő katonai és 
polgári személyzetet az EU misszió parancsnoksága alá helyezi.36 A részvé-
teli egyezmények elméleti célja a már említett multilaterális rendszer kialakí-
tása, míg gyakorlati haszna, hogy az Unió békefenntartó műveletei nem 
szenvednek infrastrukturális, valamint személyi állománybeli problémákban. 
Az Unió misszióiban részvételi megállapodással a nem EU tagállam európai 
országok vesznek részt, valamint azok az államok, amelyek tagjelölti státus-
ban vannak.37 

Az Unió külkapcsolatait összegezve elmondhatjuk, hogy az EU a 
nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében egy olyan multilaterális 
rendszert épít ki, amellyel kvázi integrálja a békeszerető államokat. Minde-
közben tovább erősíti a kapcsolatot az USA-val, a NATO-val és az ENSZ-
szel annak érdekében, hogy a nagyhatalmi konfrontálódás ne akadályozza a 
válságkezelési műveletek végrehajtását. Az Unió felismerte továbbá, hogy a 
nemzetközi közösségben szükséges reform alá vonni a békefenntartó műve-
leteket. Ennek keretében konkrét irányvonal is megfogalmazódott, mely 
szerint hatékonyabb koordinációt kell megvalósítani a krízishelyzetek keze-
lésében a békefenntartó műveletek felesleges megkettőződésének elkerülése 
érdekében.38 A multilaterális rendszer sikeres működésének eredménye pe-
dig egy konfliktusokban szegényebb világ létrejötte, melyben joghatósággal 
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rendelkező nemzetközi szervezetek gyorsan és hatékonyan tudják felvenni a 
harcot a béke védelme érdekében. 

4. AZ UNIÓS BÉKEFENNTARTÁS KIHÍVÁSAI 

Az EU békefenntartó tevékenysége folyamatosan kitermeli azokat a problé-
mákat, melyek a missziók sikerességét befolyásolják. Ezek a kihívások a 
gyakorlati tapasztalatokból származnak, és a jövőben konfliktusok alapjai-
ként szolgálhatnak. Ennek okán szükséges ezeket felismerni és minél előbb 
megtenni azokat a szükséges lépéseket, melyek révén megelőzhetőek a konf-
rontálódások. A következőkben bemutatok néhány problémakört, melyek 
hatással vannak az Unió válságkezelési feladatainak ellátására. 

4.1. KÖLTSÉGEK 

A békefenntartás költséges tevékenység, amely komoly megterhelést jelent 
az abban aktívan résztvevő nemzetközi szervezetek számára. A korábbiak-
ban említettem, hogy az ENSZ a költségek visszaszorítása érdekében kvázi 
„kiszervezi” az egyes válságkezelési feladatokat, melyeket így regionális 
nemzetközi szervezeteknek kell elvégezniük. Ez jelenleg úgy valósul meg, 
hogy az Unió aktívan részt vesz az ENSZ-missziók végrehajtásában és így 
finanszírozásában. 

A költségek megoszlása nehezen állapítható meg, mivel az EU költ-
ségvetési szerkezete eltér az ENSZ költségvetésének szerkezetétől. Amíg az 
EU hét éves perióduson belül, éves szinten állapítja meg a felhasználható 
pénzösszegeket, addig az ENSZ a békefenntartás büdzséjét minden év június 
30.-tól következő év június 30.-áig határozza meg. Mindezektől eltekintve 
érdemes összevetni a két költségvetést. A 2011-re vonatkozó számadatokat 
veszem figyelembe, mondván itt már mindkét nemzetközi szervezet esetében 
megtörtént a zárszámadás. 

Az ENSZ költségvetése erre az időszakra kb. 360 millió dollárt irány-
zott elő,39 melyet aztán fel is használt egyes misszióinak finanszírozására. Az 
Unió erre az időszakra 327 millió eurót állapított meg, melyből 305 millió 
eurót fordított békefenntartó műveletekre, a 2011-es év átlagárfolyamán40 
számítva ez kerekítve 424 millió dollár. Ennek 85 %-a olyan missziók finan-
szírozását biztosítja, melyek szoros összefüggést mutatnak az ENSZ béke-
fenntartó műveleteivel, így az eredmény 360 millió dollár. Arra következtet-
hetünk ebből, hogy az EU mint nemzetközi szervezet a nemzetközi béke és 
biztonság fenntartása éves, globális értelemben vett költségének felét bocsát-
ja rendelkezésre. 

A tendenciákat figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a békefenntartás 
költségei folyamatosan növekednek az Unióban. Az EU hétéves költségveté-
si terve erre a területre 2.062 millió eurót irányzott elő,41 melyben az éves 
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megoszlás alapján folyamatosan növekszik a ráfordítás és a felhasznált 
pénzösszegek mértéke is.42 Érdekesség, hogy az ENSZ vonatkozó költségve-
tése 320 millió dollárra csökkent. 

A békefenntartás finanszírozása mindig problematikus volt, már az 
Unió fellépését megelőzően is. Az ENSZ költségvetése folyamatosan hiány-
nyal küzd, aminek az az oka, hogy a világszervezet tagállamainak egy része 
nem fizeti meg azt az – általános és békefenntartásra vonatkozó költségveté-
si – kvótát, amelyet egy korábbi Közgyűlési határozat állapított meg.43 En-
nek okán az Alapokmány rendelkezései értelmében regionális nemzetközi 
szervezeteket kell bevonni a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érde-
kében. Az Unió ezt a szerepet tölti be jelenleg a békefenntartó műveletek 
tekintetében. 

A békefenntartás költségeinek előteremtése problematikus, ráadásul az 
európai államok befizetései megduplázódnak, hiszen mint ENSZ tagállamok 
megfizetik a szükséges kvótákat az ENSZ részére, valamint az EU számára 
teljesített befizetéseket a költségvetéssel megvalósított redisztribúció útján 
szintén válságkezelési feladatokra költik el. A korábban bemutatott diagra-
mok azt mutatták, hogy az EU államok az ENSZ békefenntartó műveleteinek 
40 %-át finanszírozzák. Mit jelent mindez? Azt, hogy – a 2011-re vonatkozó 
adatoknál maradva – a békefenntartás globális, éves költségének 70 %-át az 
európai államok fizetik meg, részben úgy, hogy az ENSZ-nek fizetik meg a 
kvótát az egyes tagállamok, mint önálló szuverén államok, részben pedig az 
EU misszióinak finanszírozása révén. 

A probléma ezzel, hogy az európai államoknak korántsem akkora a 
beleszólása a nemzetközi politikába, mint amit gazdasági teljesítményük és a 
nemzetközi közösség részére történő befizetéseik révén megkövetelhetné-
nek. Az alapkonfliktus tehát adott, amelyből az következik, hogy az Unió, 
amennyiben le tudja küzdeni a belső feszültségeket, a nemzetközi politika 
meghatározó tényezőjévé válhat. Nem állítom, hogy globális szinten képes 
lesz fellépni, de a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában politikailag 
is meghatározó tényezővé válhat. 

4.2. A GLOBÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Az Unió biztonsági stratégiájának egyik eleme az, hogy ki kell építeni a 
nemzetközi béke és biztonság fenntartásának multilaterális rendszerét. Az 
EU külkapcsolataival összefüggésben már bemutattam azokat a szereplőket, 
akik részt vesznek, illetve a későbbiekben részt vehetnek e rendszer működ-
tetésében. A cél eléréséhez azonban még sok kihívással kell megküzdenie az 
EU-nak. 

Az egyik problematikus terület az Unió katonai képességeinek fejlesz-
tése. Ennek a területnek a továbbgondolása megakadt a 2000-es évek elején, 
amikor felállításra került egy gyors reagálású, hatvanezer fős, krízisek keze-
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lését teljesítő haderő. Az USA és a NATO ellenezte az EU katonai irányú 
fejlődését, ezért vált szükségessé a két szervezet közötti megállapodás meg-
kötése. A megállapodásban – a korábban írtakra utalva – rögzítették, hogy az 
EU missziói során a NATO katonai képességeit igénybe veheti. A gond ez-
zel az, hogy így az egyébként is körülményes döntéshozatal tovább bonyoló-
dik, hiszen a békefenntartó művelet jogi hátterének megteremtése előtt szük-
séges a NATO-val egyeztetni a katonai kérdésekről. Az következik mindeb-
ből, hogy az Unió nem képes gyorsan fellépni a konfliktushelyzetek eseté-
ben. 

A multilaterális rendszer további hiányossága, hogy mindenki részt 
akar vállalni a misszió irányításában. Kooperáció címén ugyanis az Unió 
békefenntartó műveleteinek folyamatosan együtt kell dolgoznia az ENSZ 
egyes szerveivel/misszióival, valamint ha katonai misszióról van szó, akkor 
a NATO-val, hiszen a hadi infrastruktúrát a NATO bocsátja az EU rendelke-
zésére. Mindezeken kívül információszolgáltatási egyezmények kötelezik az 
Uniót, hogy ossza meg a missziók tapasztalatait, valamint azokat a titkos 
dokumentumokat, melyek az egyezmények hatálya alá tartoznak.44 Az kö-
vetkezik ebből, hogy bonyolódik a békefenntartó műveletek megindítása és 
lebonyolítása, hiszen a döntések meghozatalához körbe kell futtatni a szük-
séges iratokat. Úgy vélem, hogy ilyen körülmények között nem beszélhetünk 
hatékony rendszerről, hiszen a kommunikáció akadozik, a missziók pedig 
nem tudnak előrelépni a gyors megoldást követelő esetekben. 

Az eddigiekből az tűnhet ki, hogy az Uniót hátráltatják azok a megál-
lapodások, melyek mentén megvalósulhatott az uniós válságkezelés. Az EU-
ban vannak ezt kiegészítő, és felerősítő problémák is, melyek megoldása 
szükséges lenne az effektivitás megteremtéséhez. Ezek közül ki kell emel-
nünk a központi irányítási, és koordinációs rendszer hiányát, amelyet az 
Európai Védelmi Ügynökség létrehozásával kívántak megoldani. Az Ügy-
nökség feladata többek között, hogy előmozdítsa a műveleti igények harmo-
nizálását, gondoskodjon a tagállamok által végrehajtott programok össze-
hangolásáról és a külön meghatározott együttműködési programok irányítá-
sáról.45 Azonban ez csak tág értelemben véve járul hozzá a békefenntartás 
irányításához/szervezéséhez. Szükséges volna megalakítani egy központi 
irányítási szervet vagy bizottságot, amelyben helyet kapnának azok a nem-
zetközi szervezetek is, amelyekkel az EU-nak együtt kell működnie. A köz-
ponti irányítás biztosítaná a hatékony kommunikációt a nemzetközi szerve-
zetek között, valamint növelné a missziós csapatok reakcióképességét. Erre 
alapozva pedig sikeresebbé lehetne tenni a válságkezelési műveleteket. 

Az egységes irányítási mechanizmusok hiánya további nehézségeket 
okoz abban az esetben, ha az ENSZ misszióját EU-s békefenntartó művelet 
váltja fel az adott térségben. A váltásnak ebben az esetben gördülékenynek 
és hatékonynak kell(ene) lennie. Nem lehetnek holtidők, mert az befolyásol-
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hatja a térség stabilitását. Példaként említhetjük Grúziát, ahol az UNOMIG 
missziót az EUMM Georgia misszió váltotta fel, aminek alapvetően az volt 
az oka, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem tudta elfogadni az UNOMIG 
misszió meghosszabbítását (az orosz-grúz háború miatt az ENSZ BT állandó 
tagjai között kialakult ellentétek miatt). De szükséges volt a térség stabilitá-
sának biztosítása, ezért kapott szerepet az EU megfigyelő missziója. A két 
misszió közötti váltás azonban nem volt zökkenőmentes, ugyanis az Unió 
grúziai műveletét eredendően 12 hónapra tervezte, s mindkét művelet man-
dátuma 2009 nyarán zárult le. Így szükségessé vált az EUMM mandátumá-
nak meghosszabbítása. Ezzel párhuzamosan az ENSZ misszió befejezte te-
vékenységét, melyet az Uniónak kellett tovább folytatnia. A probléma ilyen-
kor az, hogy a békefenntartó műveletben résztvevő személyi állomány lét-
számának felemelése ugyanolyan alakiságokat követel meg, mint maga az 
alapdöntés meghozatala. 

A multilaterális rendszer kialakítása tehát két irányban is problémák-
kal küzd. Egyrészről az Unió nem rendelkezik olyan központi kommuniká-
ciós és irányítási rendszerrel, amely képes lenne a békefenntartó műveletek 
gyors koordinálására, a NATO-val és ENSZ-szel történő kooperáció haté-
konyságának növelésére. Másrészről a katonai képességek hiánya megköti 
az Unió kezét a fellépésben, az erre vonatkozó döntések alakiságai pedig 
tovább lassítják a műveletek megindulását és végrehajtását. Az EU-nak tehát 
olyan politikát kell folytatnia a kooperáció területén, hogy biztosítható le-
gyen a halmozódó feladatok gyors és hatékony ellátása, egyéb esetben sérül-
het a nemzetközi béke és biztonság célkitűzése. 

4.3. AZ UNIÓS BÉKEFENNTARTÁS LEGITIMÁCIÓJA 

A békefenntartás egyik problémája annak legalizálása a nemzetközi közös-
ségben és abban az államban, amelynek területén a misszió a feladatát végzi. 
A legális alapok nélkül történő fellépés a nemzetközi ius cogens szabályaiba 
ütközik. Az Uniónak, mint regionális nemzetközi szervezetnek, különösen 
tekintettel kell lennie a békefenntartás legalizálásának kérdésére, mert fele-
lőssége kettős: helytállással tartozik egyrészről a nemzetközi közösség, más-
részről pedig az unió tagállamai felé is. 

Az Unió válságkezelési feladatainak jogszerűvé tétele két szinten tör-
ténik. Az egyik a nemzetközi jog szabályainak követése. Az EU kötelezte 
magát arra, hogy tiszteletben tartja az ENSZ Alapokmányát, melyből az 
következik, hogy az ENSZ BT határozatai is érvényesülnek az európai unió 
jogában. Ezen kívül akceptálásra kerültek azok az alapvető nemzetközi szer-
ződések, melyek a nemzetközi közösség viszonyrendszerének alapjait jelen-
tik. Például az Unió Atalanta katonai missziója során alkalmazni kellett a 
tengerjog releváns forrásait.46 Alkalmazandó a nemzetközi humanitárius jog 
is, azonban meg kell állapítanunk, hogy kevés olyan EU békefenntartó mű-
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velet volt/van, ahol ezek a szabályok relevánsak lennének.47 Érvényesül to-
vábbá a nemzetközi szokásjog, és természetesen tiszteletben kell tartani a 
nemzetközi ius cogens szabályait is. 

A másik szint az EU döntéseinek szoros alakisághoz kötése, melynek 
keretében az Unió arra törekszik, hogy nemzetközi szerződéseket kössön a 
célállammal, sőt, esetenként szomszédos államokkal is megállapodás szüle-
tik az EU misszió jogi státusáról. 

Az eddigiek alapján azt mondhatnánk, hogy az Unió műveletei ren-
delkeznek azzal a jogi felhatalmazással, mely alapján legálisan megvalósít-
hatják válságkezelési feladataikat az adott területen. Ennek ellenére a béke-
fenntartás a legalizálás tekintetében deficitben szenved. Ugyanis ha az Unió 
ENSZ-misszióban működik közre, akkor csak a nemzetközi jog szabályai 
szentesíthetik a tevékenységét. Ezen a ponton legitimitássá tágul a legalitás, 
mert a nemzetközi konfliktusok során a beavatkozás helyessége, azaz a legi-
timáció bír nagyobb jelentőséggel. A legitimáció a nemzetközi jogban egy-
részről a mindenkori nemzetközi jogi szabályozásnak való megfelelőséget 
jelenti, vagyis részben a legalitáson alapul.48 Nem hagyható azonban figyel-
men kívül, hogy a nemzetközi jogot a nemzetek közössége alkotja, így a 
másik legitimáló tényezőként éppen ennek a közösségnek a döntéshozatal-
ban való reprezentativitását jelölhetjük meg, ami azonban jelenleg hiányzik 
az ENSZ BT tekintetében.49 A békefenntartás kérdésében egy 15-tagú testü-
let (ENSZ BT) hozza meg a végső döntést. Az eljárás menete, az állandó 
tagok vétójoga olyan konstrukciót eredményez, amely alapján nehezen le-
hetne állítani, hogy az ENSZ BT döntése tükrözi a nemzetközi közösség 
egészének akaratát. Ezt erősíti, hogy az öt állandó tag közös konzultációk 
révén csökkenti az ENSZ BT döntéshozatalának átláthatóságát.50  

Az következik mindebből, hogy a békefenntartás a Biztonsági Tanács 
állandó tagjainak nemzetközi politikája szerint alakul. Példával alátámaszt-
va: Grúziában az UNOMIG misszió azért fejeződött be, mert az ENSZ BT 
az állandó tagok közötti eltérő politikai álláspont miatt nem döntött a mandá-
tum meghosszabbításáról. Egyébként nem indokolta más a misszió lezárását, 
még az sem, hogy az Unió megfigyelő missziója már funkcionált az ország-
ban. Ezekben az esetekben az EU hiába törekszik arra, hogy utólag a saját és 
a fogadó állam kontextusában nemzetközi szerződéssel legalizálja a misszi-
ót. Ekkor ugyanis már politikai kényszerhelyzetben van a célállam, hiszen ha 
nem köti meg a szerződést, akkor nemcsak az Unióval helyezkedik szembe, 
hanem az ENSZ-szel is, ami akár súlyosabb beavatkozást is maga után von-
hat. 

Abban az esetben, ha az EU önállóan terveli ki, tervezi meg és hajtja 
végre a missziókat, akkor más helyzet áll elő. Ilyenkor a célállam kéri fel az 
Uniót, hogy valamely feladat ellátása érdekében indítson missziót az állam 
területén. Ilyenkor nem beszélhetünk a legális alapok hiányáról, hiszen a 
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közösségi döntésen kívül nemzetközi szerződések is megerősítik a misszió 
jogi státusát. Az is kiemelhető, hogy ezek az egyezmények részletesen meg-
határozzák a missziók kereteit, illetve biztosítják a fogadó állam számára a 
misszió tevékenységének ellenőrzését. 

Mindezeket egybevetve megállapíthatjuk, hogy az uniós békefenntartó 
műveletek legalitásának szintje attól függ, hogy mennyire közvetett az EU 
hatásköre a misszióra vonatkozó döntéshozatalban. A békefenntartás jogsze-
rűvé tétele azért lényeges kérdés, mert egyébként csak a világpolitikai érde-
kek mentén megvalósuló békeépítésről beszélhetnénk. Ezen kívül azt is rög-
zíthetjük, hogy az illegális békefenntartás a nemzetközi ius cogens szabálya-
iba ütközik – pl.: beavatkozás tilalma, szuverén egyenlőség elve, erőszak 
tilalma –, amely felveti a missziót végrehajtó országok nemzetközi jogi fele-
lősségét. Az Uniónak tehát minden esetben biztosítania kell azokat a jogi 
kereteket, melyek jogszerűvé teszik tevékenységét a misszió célállamában. 

Az EU válságkezelési feladataival összefüggésben felmerülő kihívá-
sokat megvizsgálva arra a megállapításra juthatunk, hogy az elmélet messze 
áll a gyakorlattól. Értem ezt úgy, hogy az EU békefenntartó műveleteinek 
gyakorlati megvalósítása során kerültek felszínre azok a problémák, melyek 
megoldása a hatékonyság biztosítása érdekében szükséges. A költségekből 
eredő konfliktus, a műveletek helyessége és jogszerűsége és a megálmodott 
multilaterális rendszer hiányosságai befolyásolják az EU misszióinak sike-
rességét, ezért ezeken a területeken elkerülhetetlen a további fejlesztés, 
melynek irányát az EU nemzetközi politikai státusa fogja meghatározni. 

5. ZÁRÓ GONDOLATOK 

Az Unió békefenntartó tevékenysége a közös kül- és biztonságpolitika glo-
bális szintű manifesztálódása. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása a 
nemzetközi közösség elsődleges feladatává vált, enélkül semmilyen más 
terület fejlődése/fejlesztése nem lehetséges. Az európai államok fontos sze-
repet vállaltak és vállalnak az ENSZ misszióinak finanszírozásában és lebo-
nyolításában. Ezt erősítette meg a kül- és biztonságpolitika közösségiesítésé-
nek folyamata. Megteremtődött az egységes fellépés lehetősége, aminek 
eredménye, hogy az Unió beékelődött a tagállamok és az ENSZ közé. Így az 
Uniót mára a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának meghatározó 
résztvevőjeként aposztrofálhatjuk. 

Az EU a válságkezelési feladatok ellátásával javítja az esélyeit a nem-
zetközi politikában. Úgy is mondhatjuk, hogy az Unió gazdasági potenciálját 
kihasználva egy új, releváns szereplővé válik a nemzetközi közösségben. Ez 
a pozíció pedig a közös kül- és biztonságpolitika létjogosultságát és fejlődé-
sét alapozza meg. 
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Az Unió békefenntartó tevékenységének jövőbeni státusát számos té-
nyező befolyásolja. A békefenntartás multilaterális rendszerének gondolatát 
a gyakorlatba átültetve létrejönne egy olyan szintű kooperáció a nemzetközi 
béke és biztonság területén, mely biztosítja a hathatós fellépés lehetőségét. 
Az EU helyzetét alapjaiban határozza meg továbbá az USA-hoz és Oroszor-
szághoz való viszonya. Ha ezekben a kapcsolatokban a kooperáció mélyítése 
helyett annak szinten tartása és leépítése valósulna meg, akkor valószínűleg 
az EU is elveszítené nemzetközi pozícióját a békefenntartás vonatkozásában. 
Hatással lehet a jövőre a regionális nemzetközi szervezetek megerősödése, 
különösen az Afrikai Unió esetleges térnyerése a regionális válságkezelés 
kontextusában. További perspektívákat nyitna az EU föderalizálódása, ami 
egyrészről megoldást jelenthetne az Unió közös problémáira, másrészről a 
tagállamok szövetségbe tömörülésével összeadódó szuverenitás a globalizá-
ció korában több hatalmat biztosíthatna.51 

Azt bizton állíthatjuk, hogy az Unió terveiben a nemzetközi béke és 
biztonság fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása továbbra is fontos 
szerepet fog játszani. Ez azonban mára már nemcsak egyoldalú törekvésként 
jelenik meg: immáron a nemzetközi közösségnek is szüksége van az Unióra. 
Az Unió gazdasági erejéből, jövőképéből arra következtethetünk, hogy 
előbb-utóbb a nemzetközi politika meghatározójává válik. 

A dolgozatot egy idézettel fejezem be, mely kifejezi mindazt, amit a 
békefenntartás legfőbb céljaként kell meghatároznunk, és amelyet vezérelv-
ként kell figyelembe vennie az Uniónak is válságkezelési tevékenységének 
megvalósítása során: 

 
„Az erőszaknélküliség a tökély egyik állapota.  

Jelenti a célt, amely felé az emberiség természettől fogva,  
ha talán öntudatlanul is, halad.” 

 
(Mahatma Gandhi) 
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TOMPA TAMÁS 
A MAGYAR ÉS A NÉMET VÉGREHAJTÓ HATALOM 

MEGALAKULÁSA, ELLENŐRZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
1 

„Az olyan társadalomnak, […] ahol a törvényhozó  
és a végrehajtó hatalom szétválasztását  

nem hajtották végre, semmiféle alkotmánya nincs.” 
(Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata, 1789., 16. cikkely) 

1.BEVEZETÉS 

Pályamunkám központi témája a magyar és a német végrehajtó hatalom 
megalakulása, ellenőrzése és a megszűnés eseteinek vázlatos ismertetése és 
összehasonlítása. Németországban folytatott hároméves főiskolai tanulmá-
nyaim során megismerkedhettem a német alkotmányjog rejtelmeivel, majd 
hazatérve felvetődött bennem a kérdés, hogy a rendszerváltás idején a ma-
gyar alkotmányjog részére mennyire szolgáltatott mintát a német Alaptör-
vény. E kérdésnek a nyomában járva, a rendelkezésemre álló német nyelvű 
szakirodalommal a kezemben, a magyar és a német végrehajtó hatalmat váz-
latosan mutatom be. Németország vonatkozásában, dolgozatomban mindvé-
gig szövetségi szinten vizsgálom az összefüggéseket. Témaválasztásom ak-
tualitását fokozza a közelmúltban Magyarországon végbement alkotmányos 
átalakulás, ezért pályamunkámon az Alkotmány és a jelenleg hatályos Alap-
törvény kettősége, illetve ezek egymással történő összevetése is végigvonul. 
Továbbá utánajárok annak is, hogy az egyértelműen német gyökereket fel-
mutató konstruktív bizalmatlansági indítvány milyen mértékben került ha-
zánkban az elmúlt években eredeti céljának megfelelően alkalmazásra. Leg-
végül röviden az államfők végrehajtó hatalommal kapcsolatos jogkörét is 
ismertetem. 

2. A MAGYAR ÉS A NÉMET VÉGREHAJTÓ HATALOM MEGALAKU-

LÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE  

2.1. A MAGYAR KORMÁNYALAKÍTÁS ÉS MEGSZŰNÉS ÁTTEKINTÉSE 

A 2011. december 31-ig hatályos 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztár-
saság Alkotmányáról2 33. § (1) bekezdése szerint a kormány miniszterelnök-
ből és miniszterekből áll. A kormányalakítással kapcsolatban a kormány 
összetételét vizsgálva Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)3 16. 
cikke is úgy rendelkezik, hogy a kormány tagjai a miniszterelnök és a minisz-



TOMPA TAMÁS: A MAGYAR ÉS A NÉMET VÉGREHAJTÓ HATALOM 

MEGALAKULÁSA, ELLENŐRZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 
 

140 

terek, ezért az alábbiakban a kormányalakítást elemezve a miniszterelnöki és 
miniszteri megbízatás létrejöttét és megszűnésének eseteit vizsgálom.  

Az Alkotmány 33. § (3) bekezdése szerint a miniszterelnököt a köztár-
sasági elnök javaslatára az Országgyűlés választotta tagjai többségének sza-
vazatával, tehát abszolút többséggel. A miniszterelnök megválasztásáról, 
továbbá a kormány programjának elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre 
határozott. Kormányalakításra az Országgyűlésben képviselettel rendelkező 
pártok képviselőcsoportjainak vezetői, továbbá a pártokhoz nem tartozó 
képviselők megbízottjának a meghallgatása után a köztársasági elnök adott 
megbízást. 

A kormány tagjainak kinevezése, felmentése - a miniszterelnök javas-
latának fenntartásával - a köztársasági elnök hatáskörébe tartozik. Az Al-
kotmány tehát elkülöníti a miniszterelnök megválasztását és a miniszterek 
kinevezését. A kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. A kormány 
tagjai a kormány megalakulása után az Országgyűlés előtt esküt tesznek. A 
miniszterelnököt az általa kijelölt miniszter helyettesíti.  

A kormánytagsággal kapcsolatban az Alkotmány megszorító feltétele-
ket nem tartalmazott. A kormány tagjának csupán büntetlen előéletű, az or-
szággyűlési képviselők választásán választójoggal és magyar állampolgár-
sággal rendelkező személynek kell lennie.4 Továbbá az előző fejezet kor-
mánytagsággal kapcsolatos részére visszautalva megállapíthatjuk, hogy Ma-
gyarországon a miniszter lehet országgyűlési képviselő és nem képviselő 
egyaránt.5  

Az Alaptörvény a kormányalakításra vonatkozó fejezete a következő 
újításokat hozza. A kormány tagjai az Alaptörvény szerint is a miniszterel-
nök és a miniszterek. A miniszterelnököt továbbra is az Országgyűlés a köz-
társasági elnök javaslatára választja. Az Alkotmányt és az Alaptörvényt 
ezen a ponton összevetve megállapítható, hogy a miniszterelnök választásá-
hoz az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata, tehát továbbra 
is abszolút többség szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatal-
ba lép. Az Alaptörvény 16. cikk (3) bekezdése szerint a miniszterelnököt az 
Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg. Újdonság az 
Alkotmányhoz képest, hogy az Alaptörvény a Kormány programjának elfo-
gadását már nem tartalmazza.   

Az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök miniszterelnök személyé-
re tett javaslatát, ha a miniszterelnök megbízatása az újonnan megválasztott 
Országgyűlés megalakulásával szűnt meg, az új Országgyűlés alakuló ülésén 
teszi meg. Avagy az Alaptörvényben nevesített másik esetben, ha a minisz-
terelnök megbízatása lemondásával, halálával, összeférhetetlenség kimondá-
sával, a megválasztásához szükséges feltételek hiánya miatt, vagy azért szűnt 
meg, mert az Országgyűlés a bizalmi szavazáson a miniszterelnökkel szem-
ben bizalmatlanságát fejezte ki, akkor a köztársasági elnök javaslatát a mi-
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niszterelnök megbízatásának megszűnésétől számított tizenöt napon belül 
teszi meg. 

Az Alaptörvény 16. cikk (5) bekezdése szerint, amennyiben a köztár-
sasági elnök által miniszterelnöknek javasolt személyt az Országgyűlés nem 
választotta meg, a köztársasági elnök az új javaslatát tizenöt napon belül 
teszi meg. Kérdéses tehát mi történik akkor, ha az Országgyűlés nem vá-
lasztja meg a köztársasági elnök által javasolt személyt. Erre a kérdésre, az 
Alaptörvény 3. cikke ad választ, miszerint a köztársasági elnök a választások 
egyidejű kitűzésével feloszlathatja az Országgyűlést, ha a kormány megbíza-
tásának megszűnése esetén a köztársasági elnök által miniszterelnöknek 
javasolt személyt az Országgyűlés az első személyi javaslat megtételének 
napjától számított negyven napon belül nem választja meg.  

Továbbá kérdéses, hogy mi történik akkor, ha köztársasági elnök által 
javasolt személyt az országgyűlési többség nem fogadja el, azonban van 
olyan személy, aki miniszterelnökként rendelkezik az országgyűlési képvise-
lők többségének a bizalmával. Ebben az esetben az Országgyűlés a köztársa-
sági elnök miniszterelnök személyére tett javaslatát színlelésből elfogadhat-
ja, ellene azonban nyomban bizalmatlansági indítványt terjeszthet elő. A 
magyar alkotmányos gyakorlat eddig nem szembesült olyan helyzettel, 
amelyben többség híján az Országgyűlés az államfő javaslatára nem válasz-
tott miniszterelnököt.6  

A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök ne-
vezi ki. Az Alaptörvény szerint is a kormány a miniszterek kinevezésével 
alakul meg. A miniszterelnök rendeletben a miniszterek közül egy vagy több 
miniszterelnök-helyettest jelöl ki. A kormány tagja az Országgyűlés előtt 
esküt tesz.  

A kormányalakítást követően áttérek a megszűnés eseteinek vázlatos 
áttekintésére. Az Alkotmány 33/A. §, illetve 33/B. § foglalkozott a kormány 
és a miniszter megbízatásának megszűnésével. Eszerint a kormány megbíza-
tása hat esetben szűnt meg. 

Az Alkotmány alapján a miniszter megbízatása a következő öt esetben 
szűnt meg: a kormány megbízatásának megszűnésével, a miniszter lemondá-
sával, felmentésével, halálával, választójogának elvesztésével, összeférhetet-
lenségének megállapításával.   

Az Alaptörvény 20. cikke foglalkozik a kormány és a miniszter meg-
bízatásának megszűnésével. Az Alaptörvény külön kiemeli, hogy a minisz-
terelnök megbízatásának megszűnésével a kormány megbízatása is megszű-
nik. Továbbá az Alkotmány felépítését követve tételesen felsorolja, hogy a 
miniszterelnök megbízatása mely esetekben szűnik meg. Véleményem szerint 
ezek az estek egy esettől eltekintve megegyeznek az Alkotmányban nevesí-
tett esetekkel. A miniszterelnök megbízatása hét esetben szűnik meg. A 
megszűnési okokat összevetve eltérés az Alkotmányhoz képest ott tapasztal-
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ható, hogy az Alkotmány 33/A. §-a nem nevesíti a bizalmi szavazást, mint 
megszűnési okot, annak ellenére, hogy a bizalmi szavazás intézménye az 
Alkotmány 39/A. § (4)–(5) bekezdéseiben is megtalálható. Az Alkotmány 
szerint, ha az Országgyűlés nem szavazott bizalmat a kormánynak, a kor-
mány köteles volt lemondani, azaz a lemondás volt a megszüntetési ok. Az 
Alaptörvény azonban ezt a helyzetet egyértelműen fogalmazza meg, így a 
fent felsorolt megszűnési okok között nevesítette a bizalmi szavazást.  

Az Alaptörvény továbbá említést tesz a miniszterelnök megválasztá-
sához szükséges feltételek hiányának megállapításáról és az összeférhetet-
lenség kimondásáról, melyekről az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazatával dönt. 

Az Alaptörvény 20. cikk (3) bekezdése szabályozza a miniszteri meg-
bízatás megszűnésének esetköreit. Eszerint a miniszter megbízatása az alábbi 
négy esetben szűnik meg: a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével, 
a miniszter lemondásával, felmentésével, valamint halálával. 

2.2. A NÉMET KORMÁNYALAKÍTÁS ÉS MEGSZŰNÉS VÁZLATOS ÁTTEKIN-

TÉSE 

A szövetségi kormányzat létrejöttekor kettő, egymástól teljesen különböző 
szakaszt kell megkülönböztetni. Nevezetesen a szövetségi kancellár megvá-
lasztását, és a miniszterek kinevezését.  

A szövetségi kancellár választását a Grundgesetz 63. cikkelye szabá-
lyozza. Eszerint a választási eljárás három fordulóra terjedhet ki. Az első 
fordulóban csak a szövetségi elnök által javasolt személyre lehet szavazni, 
majd a második fordulóban nyílik lehetőség a Szövetségi Gyűlés által java-
solt személy megválasztására.7 Megválasztásra az kerül, aki a Bundestag 
képviselőinek az abszolút többségét magáénak tudhatja. A harmadik válasz-
tási fordulóban elegendő az egyszerű többség is a megbízatás elnyeréséhez. 
Meglátásom szerint a stabil szövetségi kormányzat iránti igényt fejezi ki a 
63. cikkely (3) bekezdése, mivel a Szövetségi Gyűlés a második forduló 
szabályai szerint többször megismételheti a választást, így véleményem sze-
rint megegyezésre kényszerítve a frakciókat az államfő személyét illetően. 

A sikeresen megválasztott szövetségi kancellárt a szövetségi elnök ne-
vezi ki. Itt azonban fontos kitérni a 63. cikkely (4) bekezdésére, melyben az 
alkotmányozó hatalom rögzítette, hogy sikeres első és második fordulót kö-
vetően a szövetségi elnök legkésőbb hét napon belül kinevezi az abszolút 
többséggel újonnan választott szövetségi kancellárt. Amennyiben a harmadik 
fordulóban sem sikerül az abszolút többség elnyerése, akkor egyszerű több-
ség esetén – ami kisebbségi kormányzáshoz vezethetne –, a 
Bundspräsidentnek két választási lehetőséget biztosít a Grundgesetz. Az 
egyik lehetőség szerint az egyszerű többséget elért jelöltet hét napon belül 
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kinevezheti, vagy a másik lehetőség szerint ugyanezen hét napon belül fel-
oszlathatja a Bundestagot annak reményében, hogy az újonnan alakuló gyű-
lés képes lesz abszolút többséggel szövetségi kancellárt választani.      

A szövetségi elnöknek nemcsak joga, hanem kötelessége is a kancel-
lárjelölt személyére javaslatot tenni. A Grundgesetz-et olvasva úgy tűnhet, 
hogy az elnök szabad kezet kap a jelöltállításban, mivel nincs arra kénysze-
rítve, hogy a legerősebb frakció vezetőjét jelölje. Továbbá nem szükséges az 
sem, hogy a jelölt a Bundestag soraiból kerüljön ki.8    

 Ténylegesen azonban az államfőnek, ahogy hazánkban is, mindig fi-
gyelembe kell vennie, hogy olyan jelöltet állítson, aki valóban esélyes a par-
lament abszolút többségének az elnyeréséhez. A jelöltállítását ezért mindig a 
frakciócsúcsokkal folytatott megbeszélések előzik meg.9 Véleményem sze-
rint Németországban egy kisebbségi kormányfőjelölt színlelt megválasztásá-
nak, majd konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal történő eltávolításának 
jogával nem élne a Bundestag, hiszen ellentétben hazánkkal a kormányfője-
lölt-állítási monopólium nem marad mindvégig a Bundespräsidentnél.        

  A szövetségi kancellár megválasztását követően a továbbiakban átté-
rek a miniszterek kinevezésére, ami a szövetségi kancellár javaslatára a szö-
vetségi elnök által történik, és a Grundgesetz 64. cikkelye szabályoz. A kan-
cellár javaslata nélkül nem jöhet létre érvényes kinevezés.  

A Grundgesetz a politikai államvezetést és felelősséget egyértelműen 
a parlamentnél és a kormányzatnál, valamint a kormányzati területen belül 
különösképpen a szövetségi kancellárra összpontosította, ezért a kancellárt 
megilleti a miniszterek számának a meghatározása, valamint a kormányzat 
személyi összetételével kapcsolatos politikai döntéshozatal is.10 Ebből kifo-
lyólag ezen a ponton kell megemlíteni, hogy a német kormányzati rendszert 
gyakran nevezik kancellárdemokráciának, amely kifejezi a kancellár politi-
kai súlyát.11 

Formailag a szövetségi elnök nevezi ki a minisztereket. Kinevezés 
előtt jogosult a jogszabályi feltételeket megvizsgálni12, és amennyiben a 
kinevezés nem jogszabályellenes úgy köteles a kinevezést foganatosítani. A 
szövetségi elnök semmiféle szakmai, vagy politikai felülvizsgálati joggal 
sem rendelkezik, amivel a miniszterek kinevezést visszautasíthatná.13 Ez 
nemcsak a kinevezésre, hanem a miniszterek hivatalából történő elmozdítá-
sára is vonatkozik.14    

A minisztereknek nem kell, hogy tagjai legyenek a Szövetségi Gyű-
lésnek, igaz ez ritkán fordul elő, de volt már rá példa az eddigi német kor-
mányok soraiban.15              

A kormányalakítás áttekintését követően röviden áttérek a megbízatás 
megszűnésének eseteire. A szövetségi kancellár megbízatásának megszűnése 
az alábbiak szerint alakulhat: hivatali idő lejárta, konstruktív bizalmatlansá-
gi indítvány, lemondás és bizalmi kérdés alkalmazásával.  



TOMPA TAMÁS: A MAGYAR ÉS A NÉMET VÉGREHAJTÓ HATALOM 

MEGALAKULÁSA, ELLENŐRZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 
 

144 

A szövetségi miniszterek megbízatásának a megszűnési esetei: hivatali 
idő lejárta, a szövetségi kancellár megbízatásának a megszűntével, a szövet-
ségi kancellár felmentésére vonatkozó indítványával, amit a kancellárnak a 
szövetségi elnökhöz kell benyújtania. Végül a szövetségi minisztereknek is 
élhetnek a lemondás lehetőségével.  

2.3. A MAGYAR ÉS A NÉMET KORMÁNYALAKÍTÁS ÉS MEGSZŰNÉS ÖSZ-

SZEVETÉSE 

A parlamentáris kormányformára láthattunk példát mind a magyar, mind a 
német kormányalakítás és megszűnés bemutatásakor, hiszen mindkét eset-
ben a kormányfő választása az Országgyűléstől, illetve a Bundestag bizalmá-
tól függ. Majd megválasztásukat követően mindkét esetben a köztársasági 
elnök, illetve a szövetségi elnök nevezi ki a miniszterelnököt, illetve kancel-
lárt, valamint a minisztereket is.  

A kormányalakítást vizsgálva eltérés a miniszterelnök, illetve a kan-
cellár megválasztásához kapcsolódó eljárások menetében tapasztalható. Né-
metországban a kormányfőjelölt-állítás joga, átszáll a parlamentre, ha az, 
sikertelen első fordulót követően nem választja meg kancellárnak a szövet-
ségi elnök jelöltjét. Ezzel szemben Magyarországon az Alkotmány, illetve az 
Alaptörvény szerint is a kormányfőjelölt-állítás joga nem száll át az Ország-
gyűlésre, hanem kormányfőjelölt-állítás monopóliuma a köztársasági elnök-
nél marad, és sikertelen kormányalakítást követően a köztársasági elnök a 
választások egyidejű kiírásával feloszlathatja a parlamentet, amennyiben az 
általa javasolt személyt az első személyi javaslat megtételének napjától szá-
mított 40 napon belül nem választja meg. A német alkotmányos megoldás 
kitűnően mutatja a kormányzati stabilitás iránti igényt. A parlamentnek nem 
csupán az a feladata, hogy a kormányfő választásában közreműködjön a 
kormány létrehozásában, hanem a kormánynak stabilnak is kell lennie. 16    

További eltérés a szavazatarányokban mutatkozik. Magyarországon 
mind az Alkotmány, mind az Alaptörvény szerint a képviselők abszolút 
többségének a szavazta szükséges a miniszterelnök-jelölt megválasztásához. 
Németországban a kancellárválasztás harmadik fordulójának szabályai sze-
rint, amennyiben a kormányfőjelölt nem érte el a Bundestag abszolút több-
ségének a támogatását, a szövetségi elnök hét napon belül dönthet, hogy az 
egyszerű többséggel megválasztott személyt kinevezi-e kancellárnak, vagy 
feloszlatja a Szövetségi Gyűlést. 

Szente gondolatait követve kapunk választ a kormányalakítás során az 
abszolút többség hiánya esetén felmerülő probléma jelentőségére, illetve 
annak megoldására. A parlament kormányfő-választási jogkörének korláto-
zásai azt célozzák, hogy rászorítsák a törvényhozást a kormány megválasztá-
sára. Ennek huzamosabb vagy többszöri elmulasztása, illetve sikertelensége 
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a parlamentet feloszlatással fenyegeti. Ebben azonban nem annyira valamifé-
le alkotmányos szankciót kell látnunk, inkább azt, hogy az új kormány meg-
választásának tartós elhúzódásával járó közjogi és politikai bizonytalanság-
nak az új választás kiírásával, s ezáltal új összetételű parlament megalakulá-
sával remélnek véget vetni.17  

A kormányalakítást követően a magyar és német kormányok megbíza-
tásának megszűnését illetően az alábbi megállapításokat tehetjük.  

Mind Magyarországon, mind Németországban a megszűnés esetei kö-
zött első helyen említhetjük, amikor a kormány megbízatása az újonnan 
választott Országgyűlés, illetve Szövetségi Gyűlés megalakulásával ipso iure 
megszűnik. A legiszlatív periódus főszabály szerint, mindkét országban négy 
év. 

Mindkét ország esetében a megszűnési okok között megtalálhatjuk az 
1949-es bonni alkotmányból átvett, és az Alaptörvényünkben is változatlan 
formában megtalálható konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményét, 
továbbá a bizalmi szavazás, avagy a német megfelelőjét a bizalmi kérdés 
intézményét is. A bizalmatlansági indítvány joghatását vizsgálva a magyar 
megoldás unikumnak számít, Magyarországon ugyanis a sikeres bizalmat-
lansági indítvánnyal a kormány megbízatása ipso iure megszűnik, és a mi-
niszterelnök-jelölt minden további aktus nélkül miniszterelnökké válik.18 
Németországban a Grundgesetz szerint sikeres bizalmatlansági indítványt 
követően a Szövetségi Gyűlés megkeresi a szövetségi elnököt a kancellár 
felmentése végett.  

A megszűnési okok között találjuk továbbá a miniszterelnök, illetve 
kancellár lemondását, melyekből megállapítható, hogy a magyar Alaptör-
vényben a szabályozás álláspontom szerint részletesebb, mivel a fentebb 
ismertetett megszűnési okokhoz egyenként nevesített átmeneti rendelkezése-
ket tartalmaz. Sőt az Alaptörvény 22. cikk (4) bekezdésében található ügyve-
zető miniszter szabályozásával az Alkotmányhoz képest is részletesebb ide-
iglenes rendelkezést tartalmaz.  

Végezetül a miniszteri megbízatás megszűnést jelentő esetköröket 
összevetve az állapítható meg, hogy az új Alaptörvény ezen a területen a 
Grundgesetz-hez közeledik, mivel a megszűnési okok, a miniszterelnök 
megbízatásának megszűnése, a miniszter lemondása, felmentése megegyezik 
a Grundgesetzben foglalt megszűnési esetekkel. 

Jelen fejezetet lezárva azt a végkövetkeztetést vonhatjuk le, hogy a 
mindkét ország alkotmányos berendezkedése, illetve parlamentáris kormány-
formája nagy hasonlóságokat mutat fel, azonban az egyértelműen az 1949-es 
bonni alkotmányból származó és átvett konstruktív bizalmatlansági indít-
vánnyal kapcsolatosan is láthattunk olyan magyar sajátosságot, amely uni-
kumnak számítanak. 
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3. A KORMÁNY PARLAMENT ELŐTTI FELELŐSSÉGÉRŐL HAZÁNK-

BAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN  

3.1. A MAGYAR ÉS A NÉMET KORMÁNY PARLAMENTI ELLENŐRZÉSÉRŐL 

ÁLTALÁNOSSÁGBAN 

Az 1989-es Alkotmány előkészítése során rögzítették, hogy a parlament elé 
terjesztendő indítványok közül az Alkotmányban kell rendezni a törvénykez-
deményezés, az interpelláció, a bizalmi és bizalmatlansági indítvány szabá-
lyait. A bizalmi és bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban rögzíteni kí-
vánták, hogy bizalmi szavazást kérhessen a Kormány saját maga ellen, ille-
tőleg meghatározott számú képviselő, vagy valamelyik országgyűlési bizott-
ság bizalmatlansági indítványt nyújthasson be a kormány, illetőleg a kor-
mány valamely tagja ellen. A bizalmatlansági indítványt a következő alcím 
alatt tárgyalom részletesen.19  

Smuk Péter a parlamenti ellenőrzést tárgya és tartalma szerint rend-
szerezte. Tárgya elsősorban a kormány, a végrehajtó hatalom működése, 
tartalmát pedig mindazon politikai célzatú eljárások jelentik, amelyek a kor-
mány és a közigazgatás tevékenységének megismerésére, ellenőrzésére, 
megítélésére, s végső soron felelősségre vonására vonatkoznak. A parlamen-
ti kontroll fogalmának helyes értelmezéséhez kiemelendő, hogy a törvény-
hozó testület egész működése a kormány tevékenységének meghatározására 
irányul, továbbá hogy létrehoz olyan külső szerveket, amelyek közreműköd-
nek az ellenőrzésben (számvevőszék, országgyűlési biztos).  A kontroll a 
kormány parlament előtti felelősségének folyamatos megjelenítését szolgál-
ja.20 

A parlament természetesen csak akkor képes a végrehajtó hatalom el-
lenőrzésére, ha megfelelő információkkal rendelkezik annak működéséről. 
Sőt, az információszerzés folyamata maga is a parlamenti kontroll fontos 
része. Így Magyarország és Németország közjoga is előírja a kormány be-
számolási kötelezettségét. A parlamentnek lényegében mindenhol joga van 
arra, hogy ülésére megidézze a kormány bármely tagját ún. idézési jog. Ha a 
parlament vagy annak bizottságai azt kérik, a kormány tagjai kötelesek részt 
venni azok ülésein és kérdéseikre be kell számolniuk a kormány hatáskörébe 
tartozó ügyek intézéséről. A Grundgesetz megfogalmazása szerint a kor-
mány köteles folyamatosan tájékoztatni a parlamentet, vagy a magyar Al-
kotmány szóhasználata alapján rendszeresen beszámolni neki.21 Az Alkot-
mány alapján a Kormány és tagjai a munkájukról rendszeresen kötelesek 
beszámolni. A magyar Alaptörvény Kormánnyal foglalkozó fejezetében nem 
találni a rendszeres beszámolásra történő utalást, csupán a Kormány Ország-
gyűléssel szembeni felelősségét nevesíti. 
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Az információk szerzése az ellenőrzés és a felelősségre vonás alapját 
jelenti. A német Szövetségi Alkotmánybíróság mindazonáltal az informáci-
ókhoz való jogot a parlamenti képviselőknél a parlament munkájában való 
részvételi jogból is levezethetőnek tartotta. Az ellenőrzés közjogi következ-
ménye végső soron a kormány parlament előtti felelősségének érvényesítése 
lehet.22  

A magyar Országgyűlés tagjai számára az Alkotmány 27. §-a adta 
meg a jogot, hogy interpellációt, illetve kérdést intézzenek bizonyos állami 
szervekhez. Az országgyűlési biztosokhoz, az Állami Számvevőszék és a 
Magyar Nemzeti Bank elnökéhez címzett kérdések, valamint a Legfőbb 
Ügyésznek intézett interpellációk és kérdések nem az ellenzéki funkciókat 
támogató intézmények.23 Az Alaptörvény 7. cikke szerint az országgyűlési 
képviselő kérdést intézhet az alapvető jogok biztosához, az Állami Számve-
vőszék elnökéhez, a Legfőbb Ügyészhez és a Magyar Nemzeti Bank elnöké-
hez a feladatkörükbe tartozó bármely ügyben. 

Az információszerzés intézményes formái és egyidejűleg végrehajtó 
hatalom parlament általi ellenőrzésének eszközei a kérdés és az interpellá-
ció, melyek a parlamentáris kormányformához kötődnek, a parlamentnek 
felelős kormány alapelve alapján. A kérdés célja a kormány és a közigazga-
tás működésével kapcsolatos információszerzés. Bármely képviselő felteheti, 
címzettje a kormánynak a kérdés témája szerint illetékes tagja. Az interpellá-
ciótól részben az különbözteti meg, hogy a kérdésre adott válaszról nem 
tartanak plenáris vitát, vagy ha tartanak is, az a kérdező és a kérdezett közti 
vitára korlátozódik. A kérdés továbbá nem szorul indoklásra és a válaszról 
nem tartanak szavazást. 24      

Németországban a kérdés intézménye gondosan szabályozott. A né-
met parlamenti jog a kérdezési jog tekintetében ugyanolyan különbséget tesz 
az egyénileg, illetve a csoportosan gyakorolható jogosítványok között, mint 
a javaslattételi jogot illetően. Az egyéni képviselőknek kétféle kérdés felté-
teléhez van joguk. Egyfelől szóbeli választ kérhetnek a heti kérdezési idő 
alatt, vagy ugyanaz a képviselő egyazon alakalommal legfeljebb két ilyen 
kérdést tehet fel. Havonta pedig négy olyan kérdést intézhet a szövetségi 
kormányhoz, melyre írásos választ vár.25   

Az interpellációt mindig vita, s néha szavazás követi. Egyes esetekben 
az interpelláció olyan politikai vitát indukálhat, amely bizalmatlansági sza-
vazáshoz is vezethet. Ennek megfelelően hosszabb felszólalási idők állnak 
rendelkezésre, mint a kérdéseknél. Németországban interpellációt csak meg-
határozott számú képviselő kezdeményezhet, azaz nem egyéni, hanem kol-
lektív jogosítvány.26 Magyarországon az Alaptörvény szerint országgyűlési 
képviselő interpellációt és kérdést intézhet a Kormányhoz és a Kormány 
tagjához a feladatkörükbe tartozó bármely ügyben,27 tehát hazánkban mind-
két intézmény egyéni képviselői jogosítványként értékelhető.   
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Az információszerzés egyik leghatékonyabb módja a parlamenti vizs-
gálóbizottság felállítása. Az információszerzéshez való jog azonban nem 
korlátozódik a vizsgálóbizottságokra, noha azoknak esetleg különleges vagy 
erősebb jogosítványaik lehetnek bizonyos információkhoz való hozzáférés-
hez.28 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény szerint az Or-
szággyűlés bármely kérdés megvizsgálására vizsgálóbizottságot küldhet ki, 
valamint vizsgálóbizottságot létre kell hozni, ha azt a képviselők legalább 
egyötöde indítványozza. A 64/1998-2002. Ügyrendi Bizottság állásfoglalása 
szerint a bármely kérdés olyan közérdekű kérdés lehet, amely interpelláció-
val és kérdéssel nem tisztázható.29 A vizsgálóbizottságok működésének 
megkezdéséhez a parlament tagjainak meghatározott hányadának kezdemé-
nyezése, mint láthattunk Magyarországon a képviselők legalább egyötöde, 
Németországban egynegyede szükséges. 30 

Végül meg kell említeni a költségvetés elfogadását, mint a végrehajtó 
hatalom ellenőrzésének talán a legklasszikusabb eszközét, ami azért jelenthet 
erős kontrollt, mert a parlament lényegében e formában adja meg az anyagi 
forrásokat a végrehajtó hatalom működéséhez.31 

3.2. A KONSTRUKTÍV BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY EREDETI RENDEL-

TETÉSÉRŐL, VALAMINT CÉL SZERINT TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁRÓL 

A parlamentáris rendszer egyik központi elemét a parlament és a kormány 
közötti viszony képezi. Ennek kettő fontos tényezője, a parlamenti bizalom 
érvényesítése és a kormány stabilitása adott esetben ellentétbe kerülhet egy-
mással. Ezen konfliktus feloldása érdekében Németországban a Grundgesetz 
kialakította a konstruktív bizalmi eljárást.32 Ez az először az 1949-es német 
alaptörvény által intézményesített forma abban különbözik a hagyományos, 
destruktív bizalmatlansági indítványtól, hogy a javaslatban az előterjesztő-
nek meg kell jelölniük az új kormányfő személyét is. 

Magyarországon, német mintára az 1990. június 19-i alkotmánymódo-
sítás a miniszterelnök és a kormány pozíciójának szilárdítása érdekében, az 
Alkotmány 39/A. §-ában intézményesítette a konstruktív bizalmatlansági 
szavazást. Az Alaptörvény 21. cikkébe is ezzel a tartalommal került be a 
konstruktív bizalmatlansági indítvány, amit a Grundgesetz 67. cikke szabá-
lyoz. 

Az indítvány benyújtása és az arról folytatott szavazás között megha-
tározott úgynevezett lehűlési időnek kell eltelni, melynek jogpolitikai indo-
ka, hogy ne lehessen erős felindulásból, a pillanatnyi elégedetlenséget ki-
használva megvonni a kormánytól a bizalmat.33 Magyarországon az indít-
vány feletti vitát és szavazást legkorábban a beterjesztéstől számított három 
nap után, de legkésőbb a beterjesztéstől számított nyolc napon belül kell 
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eldönteni az Országgyűlésnek34, amely idő több, mint a Grundgesetz 67. 
cikk (2) bekezdésében biztosított negyvennyolc óra, ami az indítvány előter-
jesztése és a szavazás között kell, hogy elteljen. 

Az Alkotmány a képviselők olyan hányada, legalább egyötöde számá-
ra fogalmazza meg a kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítvány előter-
jesztésének jogosítványát, hogy a kisebb létszámú ellenzéki frakciók is él-
hessenek a politikai protestálásnak ezzel az eszközével. Az indítvány a kor-
mány stabilitásának, a kormányválság esetleges időbeli elhúzódásának meg-
előzése érdekében fenntartandó a konstruktív bizalmatlansági szavazásnak és 
annak eredményessége esetén szinte automatikusan végbemenő kormányvál-
tásnak, az 1949. évi bonni alkotmány 67. cikkéből adaptált rendszere.35 

Beyme a bizalmatlansági indítványt a parlamenti többség kezében lé-
vő fegyverek koronájának és a parlamentáris rendszerek conditio sine qua 
non-jának tekintette. Beyme a bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban 
szóba jöhető ellenszereket három csoportba osztotta, melyek azoknak a 
kormányzatoknak állnak a rendelkezésére, amelyek megbízatása egy bizal-
matlansági indítvánnyal megszűnéshez vezetne. Az első csoportba a kor-
mány lemondása tartozik, ezzel kikerülhető egy sikeres bizalmatlansági in-
dítvány. A második csoportba tartozik a bizalmi kérdés, illetve bizalmi indít-
vány, szavazás lehetősége. A harmadik csoportba pedig a parlament-
feloszlatással történő fenyegetést látta, azért hogy a képviselőket egy sikeres 
bizalmatlansági indítvány megszavazásától elriassza. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a képviselők félnek a parlament-feloszlatás lehetőségétől, 
mivel ezáltal arra kényszerülnek, hogy újraválasztásukért küzdjenek.36 

A felelős kormányzás elve azt jelenti, hogy a kormány megbízatásá-
nak teljes ideje alatt a parlament többségi támogatása alapján működik, azaz 
léte a parlament bizalmához kötött. A parlamenti bizalom megvonása a kor-
mány politikai felelősségre vonásának eszköze, feltéve, hogy a politikai fele-
lősség fogalmi elemének tekintjük a közjogi szankciót.37 

A fent leírtak alapján a konstruktív bizalmatlansági indítvány célját 
összegezve megállapítható, hogy az indítvány eredeti rendeltetése egy új 
parlamenti többség létrehozása, amit Müller György célját tekintve az ellen-
zék eszközének tekint,38 igaz, sikeres indítvány esetén az ellenzékből kor-
mányoldal lesz. Kezdeményezői mind az Alkotmány, mind az Alaptörvény 
szerint az országgyűlési képviselők és nem a Kormány, illetve nem a minisz-
terelnök.39 

 Magyarországon egy alkalommal fordult elő, amikor a konstruktív 
bizalmatlansági indítványt nem eredeti rendeltetésének megfelelően, hanem 
más cél elérése érdekében alkalmazták. 

Németországban szövetségi szinten, kétszer került sor a konstruktív 
bizalmatlansági indítvány benyújtására. Véleményem szerint mindkét eset-
ben eredeti rendeltetésének megfelelően. Először 1972-ben, majd 1982-ben. 
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1972-ben az akkori ellenzéki Kereszténydemokrata Párt vélte azt, hogy a 
Szociáldemokrata Pártból és a kisebb Szabaddemokrata Pártból álló többségi 
koalícióból ki tudja csábítani a kisebb szabaddemokratákat. Így az ellenzék 
Willy Brandt ellen konstruktív bizalmatlansági eljárást indított, azonban a 
liberális frakció többsége hű maradt a koalícióhoz, így az új elnök megvá-
lasztása meghiúsult. 1982-ben az ellenzéki Kereszténydemokrata Párt Hel-
mut Kohl vezetésével próbálta meg rávenni a szociáldemokrata-liberális 
kormánykoalíció kisebbik partnerét a koalícióváltásra, amely kísérlet sike-
resnek bizonyult és a Bundestag 1982. október 1-jén Helmut Schmidt szö-
vetségi kancellárt megbuktatta.40  

Magyarországon 2004-ben az MSZP-SZDSZ koalíció le akarta váltani 
az akkori kormányfőjét, Medgyessy Pétert. Medgyessy 2004 nyarán, kor-
mánypártjainak az európai parlamenti választáson való rossz szereplése mi-
att akarta kormányát átalakítani. A liberális partnerpárt azonban ezt a koalí-
ciós szerződésbe ütközőnek ítélte, sőt a szocialista párt sem védte meg kor-
mányfőjét.41 A rendeltetésszerű eljárásban a miniszterelnöknek le kellett 
volna mondania, azonban ennek hátránya az lett volna, hogy az új miniszter-
elnök-jelölt személyére a köztársasági elnök tehet javaslatot. Magyarorszá-
gon a köztársasági elnök jelöltállítási monopóliuma csak egyetlen esetben 
nem érvényesül, mégpedig az Alkotmány 39/A. § (1) bekezdése szerint a 
miniszterelnöki tisztségre jelölt személy megjelölésével bizalmatlansági 
indítványt nyújthatnak be a képviselők. Medgyessy miniszterelnök lemon-
dott miközben a kormánypárti képviselőcsoportok még fontolgatták, hogy 
alkalmazzák-e a bizalmatlansági eljárást erre a célra. Medgyessy lemondását 
követően közjogi vita bontakozott ki a kormányfő megbízatásának megszű-
néséről. Ha ugyanis az akkor hatályos kormány tagjainak jogállásáról szóló 
törvény szerinti 30 napos lemondási határidő alatt teljes jogú és nem ügyve-
zető a kormányfő, akkor a köztársasági elnök bevonása nélkül, konstruktív 
bizalmatlansági indítvánnyal is tudtak volna a kormánypártok új miniszter-
elnököt választani.42 Azonban a köztársasági elnök által javasolt személyt, 
Gyurcsány Ferencet választotta az Országgyűlés 2004. szeptember 9-én mi-
niszterelnökké.  

A fentiek alapján 2004-ben a színlelt bizalmatlansági eljárás csupán 
megvalósítatlan opció maradt, 2009-ben viszont ténylegesen alkalmazták a 
Gyurcsány-Bajnai csere alkalmából. 2009-ben kisebbségi kormány volt hi-
vatalban, így a kormányon belüli személyzetcsere során a kormány a köztár-
sasági elnök bevonását mindenképpen el akarta kerülni. A miniszterelnök, 
mint egyetlen alkotmányos lehetőséget az ellene irányuló színlelt bizalmat-
lansági indítványt választotta, melynek eredményeként az Országgyűlés 
Bajnai Gordont választotta új miniszterelnökké. 

Végezetül megállapítható, hogy a Gyurcsány-Bajnai csere alkalmával 
nem valódi bizalmatlansági indítványokról beszélhetünk, mert alkalmazásá-
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nak hátterében az a szándék állt, hogy a kormányzati csúcsszemélyzet kicse-
rélését a kormány belügyeként, a köztársasági elnök közreműködése nélkül 
lehessen végrehajtani.43 

4. ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÉS A 

BUNDESPRÄSIDENT VÉGREHAJTÓ HATALOMMAL KAPCSOLATOS 

JOGKÖREIRŐL 

A hagyományos végrehajtó hatalom körében a két orgánumnak, a köztársa-
sági elnöknek és a kormánynak a helyzete sok részletkérdést vet fel. Törté-
netileg indokolatlan szaporítani a hatalmi ágak körét. Ruszoly szerint a köz-
társasági elnök és a kormány hagyományosan a végrehajtó hatalom részesei 
lehetnek anélkül, hogy hatáskörük összefonódna.44 Jelen fejezetben mutatom 
be, illetve hasonlítom össze, hogy a hatályos alkotmányjogi szabályozás 
szerint milyen jogköröket gyakorol hazánkban, illetve a Németországban az 
államfő. 

A parlament-feloszlatás leggyakoribb eljárási feltétele a kormányala-
kítás sikertelensége, illetve a kormánnyal szembeni bizalmatlanság kifejezé-
se.45  

A Bundespräsident jogköre alapvetően a tiszta parlamentáris modell 
szerint alakul, de a politikából kikapcsoltsága mellett két esetben is érdemi 
választási jogot kap. Az egyik eset a kormányalakítás során, amikor mérle-
gelési jogot kap a korábbi fejezetben ismertetett harmadik forduló szabályai 
szerint relatív többséget szerzett kancellárjelölt kinevezésével kapcsolatban. 
Ilyen esetben a szövetségi elnök dönthet, hogy kinevezi-e a csak kisebbségi 
kormányzásra képes kancellárt, vagy inkább feloszlatja a Szövetségi Gyű-
lést. Az államfőnek a másik mérlegelési joga a maga ellen bizalmi szavazást 
kérő és ezt elvesztő kancellár parlament-feloszlatási javaslatának mérlegelé-
sekor keletkezik.46 

Magyarországon a parlament feloszlatást két esetben rendelheti el az 
államfő, és ezt önálló jogkörként, ellenjegyzés nélkül biztosítja számára az 
Alaptörvény 3. cikk (3) bekezdése. Egyik eset, amikor a kormányalakítás 
során az államfő által miniszterelnöknek javasolt személyt az első személyi 
javaslat megtételének napjától számított 40 napon belül nem választja meg 
az Országgyűlés kormányfőnek. Az Alaptörvény nem vette át az Alkot-
mányban szereplő másik parlament feloszlatási jogkört, amikor ugyanazon 
Országgyűlés megbízatása alatt egy éven belül legalább négy esetben e testü-
let a bizalmat a kormánytól megvonta. Gyakorlatilag egy éven belül négy 
ilyen eset nem nagyon volt elképzelhető. Az Alaptörvényben deklarált másik 
eset, ha az Országgyűlés az adott évre vonatkozó központi költségvetést már-
cius 31-ig nem fogadja el. 
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A magyar alkotmányjogi szabályozás szerint a javaslattételi jog mo-
nopóliuma mindvégig fennmarad az államfő számra.47 Ez a szabályozás, 
mint ahogy az már a korábbi kormányalakítással foglakozó fejezetben rész-
letesen bemutatásra került, lényegesen eltér a német alkotmányjogi szabá-
lyozástól. 

Ezen a ponton a két ország alkotmányjogi szabályozásban hasonlóság 
az államfői javaslattételi jog kijátszásának lehetőségében mutatkozik. 

  Németországban a választási eljárás első fordulójának szabályai sze-
rint a szövetségi kancellárt a szövetségi elnök előterjesztésére a Bundestag 
vita nélkül választja. Abban az esetben azonban, ha a törvényhozás a kancel-
lártól a bizalmat megvonja, az új kancellár személyére is javaslatot kell ten-
ni. Ilyenkor már a szövetségi elnök köteles az előterjesztésnek megfelelően 
eljárni, és a megválasztott személyt kinevezni.48 A konstruktív bizalmatlan-
sági indítvánnyal megbuktatott és újonnan megválasztott kormányfő intéz-
ménye a német szabályozást követve a magyar alkotmányjogi szabályozás-
ban is lehetőséget ad az államfő javaslattételi jogának a kikerülésére és így a 
parlamenti többség keresztül tudja vinni akaratát. Megjegyzendő azonban, 
hogy véleményem szerint ez a lehetőség Magyarországon kap nagyobb je-
lentőséget, mivel hazánkban a kormányalakítás során egyébként a javaslatté-
teli jog monopóliuma mindvégig az államfőnél marad. 

Összefoglalva az államfők parlament-feloszlatási jogkörét, megálla-
pítható, hogy a meghiúsult kormányalakítás miatt, mind Magyarországon, 
mind Németországban ez a lehetőség – a relatív többséggel választott kan-
cellár esetén –, az államfők mérlegelési jogkörét képezi. 

5. ÖSSZEGZÉS 

Pályamunkám terjedelmére tekintettel vázlatosan bemutattam a magyar és a 
német végrehajtó hatalmat, amely átfogó megértéséhez és ismertetéséhez 
nemcsak magyar nyelvű, hanem német nyelvű alkotmányos szintű elemzés 
is segítséget nyújtott. Az alábbiakban fejezetenként ismertetem megállapítá-
saimat.   

Az első fejezetben magyar és a német végrehajtó hatalom megalakulá-
sának és megszűnésének vázlatos ismertetésére vállalkoztam, majd a fejeze-
tet lezárva, összehasonlító megállapításokat tettem. A kormányalakítást 
vizsgálva eltérés a miniszterelnök, illetve a kancellár megválasztásához kap-
csolódó eljárások menetében tapasztalható. Németországban a kormányfője-
lölt-állítás joga, átszáll a szövetségi gyűlésre, ha az, sikertelen első fordulót 
követően nem választja meg kancellárnak a szövetségi elnök jelöltjét. Ezzel 
szemben Magyarországon az Alkotmány, illetve az Alaptörvény szerint is a 
kormányfőjelölt-állítás joga nem száll át az Országgyűlésre, hanem e mono-
pólium mindvégig a köztársasági elnöknél marad. 
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A megszűnés eseteit vizsgálva a bizalmatlansági indítvány joghatásá-
nál megállapítást nyert, hogy a magyar megoldás unikumnak számít. Magya-
rországon ugyanis a sikeres bizalmatlansági indítvánnyal a kormány megbí-
zatása ipso iure megszűnik, és a miniszterelnök-jelölt minden további aktus 
nélkül miniszterelnökké válik. Németországban az Alaptörvény szerint sike-
res bizalmatlansági indítványt követően a Szövetségi Gyűlés megkeresi a 
szövetségi elnököt a kancellár felmentése végett.  

A fejezet végén a miniszteri megbízatás megszűnést jelentő esetkörö-
ket összevetve megállapítható, hogy az új Alaptörvény ezen a területen a 
német Alaptörvényhez közeledik, mivel a megszűnési okok, a miniszterel-
nök megbízatásának megszűnése, a miniszter lemondása, felmentése meg-
egyeznek a Grundgesetzben foglalt megszűnési esetekkel. 

A második fejezet első alcímében a magyar és a német kormány par-
lamenti ellenőrzésével foglalkoztam. Alkotmányos érdek a törvényhozás és a 
végrehajtás elválasztása, valamint kölcsönös ellenőrzése. A hatalmi ágak 
kölcsönös ellenőrzésének intézményes viszonyaiként ebben a fejezetben a 
parlament részéről az információszerzés intézményes formáit, a kérdezés és 
interpelláció jogát, mint ellenzéki funkciókat támogató intézmények ismer-
tettem részletesebben, valamint itt tárgyaltam a Magyarország és Németor-
szág közjogában is szereplő kormány beszámolási kötelezettségét, az ún. 
idézési jogot. Továbbá említésre kerültek vizsgálóbizottságok, amelyeket az 
Országgyűlés olyan közérdekű kérdés megvizsgálására küldhet ki, amely 
interpellációval és kérdéssel nem tisztázható.  

Ezt követően a második fejezet második alcíme alatt a konstruktív bi-
zalmatlansági indítvány eredeti rendeltetéséről, valamint cél szerint történő 
alkalmazását Magyarországon és Németországban példákkal szemléltetve 
mutattam be. Megállapításra került, hogy az indítvány eredeti rendeltetése 
egy új parlamenti többség létrehozása. Továbbá az indítvány, véleményem 
szerint Németországban, 1972 majd 1982-ben is eredeti rendeltetésének 
megfelelően került alkalmazásra, ellentétben a Magyarországgal, ahol az 
indítvány alkalmazásának hátterében az a szándék állt, hogy a kormányzati 
csúcsszemélyzet kicserélését a kormány belügyeként, a köztársasági elnök 
közreműködése nélkül lehessen végrehajtani.  

A harmadik fejezetben összehasonlító elemzést végeztem a magyar 
köztársasági elnök és a Bundespräsident végrehajtó hatalommal kapcsolatos 
jogköreiről. Megállapítást nyert, hogy napjainkban változó az államfők kor-
mányalakításban történő részvételének módja, és tényleges befolyása is. 
Általában azt mondhatjuk, hogy az államfők csaknem minden parlamentáris 
kormányformájú országban, így Magyarországon és Németországban is részt 
vesznek és közreműködnek a kormányalakítás folyamatában, azonban szere-
pük nem meghatározó. Az államfők kinevezési joga részben legitimációs 
jellegű, valamint szimbolikus tartalma is van, ami a hatalommegosztás elvé-
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ből következik, mégpedig, hogy a törvényhozás ne rendelkezhessen teljesen 
szabadon a végrehajtó hatalom megbízatásával, amely önálló hatalmi ág.  

Az államfők parlament-feloszlatási jogkörét összehasonlítva, megálla-
pítható, hogy a meghiúsult kormányalakítás miatt, mind Magyarországon, 
mind Németországban ez a lehetőség a relatív többséggel választott kancel-
lár esetén, az államfők mérlegelési jogkörét képezi.     

Végezetül a magyar és német végrehajtó hatalmak ismertetését köve-
tően zárszóként azt a végkövetkeztetést vonom le, hogy a német parlamentá-
ris kormányforma a magyar Alkotmány számára a rendszerváltás idején 
mintaként szolgált, és a konstruktív bizalmatlansági indítvány a 
Grundgesetzből került adaptálásra a magyar jogrendszerbe. Azonban pálya-
munkám végéhez érve számomra megkérdőjelezhetővé vált Magyarországon 
a konstruktív bizalmatlansági indítvány szükségessége. Ezt a kérdés az in-
dítvány előnyeinek – kormány stabilitásának, és egy kormányválság esetle-
ges időbeli elhúzódásának megelőzése – tudatában teszem fel. Álláspontom 
szerint, ha az indítvány céljának eredeti rendeltetése egy új parlamenti több-
ség létrehozása, akkor semmilyen előnyért cserébe sem kaphat a törvényho-
zó hatalom egy ilyen hatalmas ellenzéki fegyvert a kezébe, hiszen a demok-
rácia az államhatalom társadalmi akaratokhoz kötöttségét jelenti, amelyhez 
ez esetben már kevésnek látom a választáson szerzett mandátumot. Az indít-
vány létezése Magyarországon pontosan a stabilitás iránt érzett társadalmi 
óhajt sodorja válságba, hisz az elmúlt években csupán a kormányzó pártok 
belügyeinek kozmetikázására volt alkalmas. Véleményem szerint, amennyi-
ben új parlamenti többséget akarnak a tisztelt képviselők elérni, akkor ennek 
döntését bízzák új választások kiírásával a szuverén népre. 

Így javaslatom szerint az Alaptörvényben lennének rögzítve azon 
sarkalatos lehetőségek, melyek szerint – a központi költségvetés elfogadás-
hoz hasonlóan – a köztársasági elnök feloszlathatná az Országgyűlést, illetve 
amikor az államfő sem élhetne ezzel a jogával (például választást követő egy 
éven belül). 

Továbbá megállapítható, hogy politikailag a törvényhozó és a végre-
hajtó hatalom ugyan összefonódik, azonban a bizalmi kérdéssel, az informá-
ciószerzés intézményes formáival, mint például a kérdezés és interpelláció 
jogával a parlament olyan hatáskört gyakorol, amely a hatalommegosztás – 
1789-ben megfogalmazott és a mottóban idézett – elvét valósítja meg. 

JEGYZETEK 

                                                           
1 Konzulense: Dr. Smuk Péter Ph.D. egyetemi docens 
2 Továbbiakban: Alkotmány. 
3 Magyarország Alaptörvénye, a továbbiakban: Alaptörvény. 
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ízben elnyerte a Magyar Köztársaság ösztöndíját is. Summa cum laude mi-
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Iskola ösztöndíjas doktorandusza a Jogtörténeti Tanszéken és a Batthyány 
Lajos Szakkollégium igazgatója. 
Egyetemi évei alatt elköteleződött a védelmi jog, a katonai jog és a katonai 
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2011-ben a Legfőbb Ügyész által Kozma Sándor emlékére kiírt tudományos 
pályázaton a Katonai Főügyészség különdíjasa lett. 
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Gömbös Csilla 1989. szeptember 14-én született Szombathelyen. Középfokú 
tanulmányait a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban végezte. A gimnáziumi 
évek után a Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Karán 
szerzett Nemzetközi Tanulmányok alapszakos diplomát. Az alapszakos kép-
zés ideje alatt az Erasmus Program keretében egy félévet a németországi 
Friedrich-Alexander Egyetemen töltött és az Európai Unió intézményi kér-
déseivel foglalkozott. Szakdolgozatát Az Európai Unió intézményrendszeri 
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reformja a Lisszaboni Szerződés nyomán címmel védte meg. Jelenleg a 
Széchenyi István Egyetemen Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának 
Európai és nemzetközi igazgatás mesterszakos hallgatója. 
A mesterszakos képzés megkezdése óta tagja a Batthyány Lajos Szakkollé-
giumnak, ahol aktív közösségi és szakmai-tudományos tevékenység jellemzi. 
A Szakkollégiumban az igazgatási képzési csoport referense, a Karon pedig 
a Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék demonstrátora, emellett több pub-
likáció szerzője. 

HEGEDŰS LAURA 

Hegedűs Laura a Széchényi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtu-
dományi Kar másodéves jogász hallgatója. 1992. szeptember 7-én született, 
Pápán. Már első évfolyamos hallgatóként felvételt nyert a Batthyány Lajos 
Szakkollégiumba. A 2012/13 tanévben a Közigazgatási Tudományok tan-
szék demonstrátora. 
Médiajogi kutatásai az OTDK-n kívül is elismerésre méltó eredményekre 
vezettek, hiszen munkáját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Média-
tudományi Intézete által kiírt pályázaton a 2012/2013. évben a tíz díjazott 
dolgozat közé választották. 

KÁLMÁN JÁNOS 

Kálmán János 1988. június 10-én született Csornán. Középfokú tanulmánya-
it a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban végezte, 2007 és 2012 között jogász 
szakos hallgató volt, a Batthyány Lajos Szakkollégium választmányi tagja, 
tanszéki demonstrátor, a Hallgatói Önkormányzat szakfelelőse. Több más 
ösztöndíj mellett három ízben elnyerte a Magyar Köztársaság ösztöndíját is. 
Summa cum laude minősítéssel doktorált 2012-ben. Jelenleg az Állam- és 
Jogtudományi Doktori Iskola ösztöndíjas doktorandusza a Közigazgatási és 
a Batthyány Lajos Szakkollégium igazgatója-helyettese. 
Egyetemi évei alatt elköteleződött a közigazgatási és a pénzügyi jog mellett, 
azonban állandó kitekintéseket tesz nemzetközi jog és európai jogi témák 
felé is. Tagja a Hadtudományi Társaságnak. 
Több, helyezett kari TMDK dolgozat szerzője. Az Országgyűlés és Külügy-
minisztérium „Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a világ-
ban” c. pályázatának második helyezettje. A XXXI. OTDK Nemzetközi Jogi 
Tagozatának, társszerzős dolgozatával második helyezettje. 
 
 



SZERZŐINK 
 

161 

KELEMEN ROLAND 

1985. december 15-én született Győrben, 2004-ben érettségizett a győri 
Pálffy Miklós Szakközépiskolásban. Középiskolai évei alatt számítógép 
kezelő és használó OKJ-s bizonyítványt szerzett. 2005-ben reklám és marke-
ting ügyintéző, 2006-ban pedig logisztikai ügyintéző végzettséget szerzett. 
2010-ben elvégezte a Széchenyi István Egyetem jogi asszisztens képzését. 
Ugyan ezen év őszén felvételt nyert az egyetem Deák Ferenc Állam- és Jog-
tudományi Karárnak jogász szakára, ahol jelenleg harmadéves.  
A 2011/2012. tanévtől kezdődően a Kar Jogtörténeti Tanszékének demonst-
rátora, 2011 őszétől a Batthyány Lajos Szakkollégium tagja, 2012 őszétől 
pályázatokért és adminisztrációért felelős választmányi tag. 
A 2011 őszén megrendezett Alkotmányjogi Tudományos Diákkörök II. or-
szágos találkozóján a Kar csapatával a legjobb ellenzéki frakció díját nyerte. 
2011 őszétől a Magyar Történeti Társulat tagja. 2012 őszén elnyerte az egye-
tem Universitas ösztöndíját. 2013 tavaszán részt vett az első alkalommal 
megrendezett Mint-a-parlament elnevezésű parlament-szimuláción, amelyet 
az Országgyűlés szervezett és bonyolított le. 2013 tavaszán megrendezett 
büntetőjogi perbeszédversenyen harmadik helyezést ért el. 

KOVÁCS GABRIELLA 

Kovács Gabriella 1989. augusztus 2-án születetett, Veszprémben. Jogász 
szakos tanulmányait 2008-ban kezdte meg a Széchenyi István Egyetem Deák 
Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. 
Egyetemi tanulmányai alatt többször volt demonstrátor. Előbb a Jogelméleti 
Tanszéken, majd a 2011/2012-es tanévben a Nemzetközi Köz- és Magánjogi 
Tanszéken, illetve a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéken.  
Az Erasmus program keretei között több alkalommal tanult külföldön. Első-
ként Grazba, a Karl Franzens Universitatra nyert ösztöndíjat, majd három 
hónapon át gyakornok volt egy bécsi ügyvédi irodában. A kötelező szakmai 
gyakorlatot a Győri Törvényszéken teljesítette, valamint gyakorlati ismere-
teket szerzett Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában, majd 
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában.  
A Batthyány Lajos Jogász Szakkollégiumnak 2010 őszétől tagja, a Szakkol-
légium tudományos lapjában publikált. Aktívan részt vesz a győri jogi kar 
által szervezett konferenciákon, rendezvényeken. Mindezek mellett részese 
volt az egyetemi nemzetközi csoportok munkájának, többek között tagja volt 
az Erasmus Group of Győrnek (EGG), valamint a European Law Students 
Association- nak (ELSA). 
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KOVÁCS VIKTÓRIA 

Kovács Viktória 1989. augusztus 2-án születetett, Veszprémben. Jogász 
szakos tanulmányait 2008-ban kezdte meg a Széchenyi István Egyetem Deák 
Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. 
Kovács Viktória V. évfolyamos jogász szakos hallgató, a Batthyány Lajos 
Szakkollégium tagja. Szakkollégiumi tagsága óta rendszeresen publikál, 
illetve előad a szakkollégium által szervezett hallgatói konferenciákon. 
A 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterében Erasmus részképzési ösztöndíj 
keretében Grazban, a Karl Franzens Universität jogi karán töltött egy sze-
mesztert, ahol az osztrák jogrendszeren túl behatóan tanulmányozta a nem-
zetközi jog egyes kérdéseit. A 2012/2013-as tanévben Erasmus szakmai 
gyakorlati ösztöndíjjal Bécsben töltött három hónapos szakmai gyakorlatot 
egy osztrák ügyvédi irodában. Ezen kívül gyakorlati ismereteket szerzett a 
Győri Törvényszéken, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 
és a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. 
Viktória egyetemi tanulmányai során több tanszéken végzett demonstrátori 
tevékenységet. Ezek a Jogelméleti Tanszék, a Polgári Jogi és Polgári Eljárás-
jogi Tanszék, valamint a Nemzetközi Köz-és Magánjogi Tanszék. Tanulmá-
nyai során két alkalommal vett részt TDK konferencián, mindkét alkalom-
mal polgári jogi dolgozattal, melyeket a zsűri továbbjutásra javasolt az or-
szágos konferenciára. 
Egyetemi tanulmányai alatt tagja és tisztségviselője volt az Law Students 
Association- nak (ELSA), illetve tagja az Erasmus Group of Győr nevű 
szervezetnek.  

SZILI-KIS ÁDÁM 

Szili-Kis Ádám 1989. január 1-én született Mosonmagyaróváron. Jelenleg a 
Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának V. 
évfolyamos, jogász szakos hallgatója. Tagja – és korábban hallgatói elnöke 
volt – a Batthyány Lajos Szakkollégiumnak. Alapító tagja az ELSA-Győr 
Egyesületnek és a Politológus Hallgatók Egyesülete- Győri Alapszervezet-
ének. Az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék demonstrátora volt 
négy éven át. 
Több – egyetemi és országos – Tudományos és Művészeti Diákköri Konfe-
rencián szerzett helyezést dolgozataival (Jogalkotás elmulasztva – Avagy a 
mulasztásos alkotmánysértés problémaköre; A közbeszerzések ellenőrzésé-
nek kihívásai). A közbeszerzések ellenőrzésével összefüggésben folytatott 
kutatásának eredményeit a Közbeszerzési Hatóság országos pályázatának 
keretében III. helyezéssel díjazta. 
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Tanulmányai során három alkalommal nyerte el a köztársasági ösztöndíjat. 
Elkötelezett híve az Egyetem tehetséggondozási tevékenységének, hallgató-
ként részt vett a Tudásmenedzsment Központ munkájában, TMDK mentor-
ként is tevékenykedett, valamint több publikáció szerzője is volt tanulmányai 
alatt. 

TOMPA TAMÁS 

Tompa Tamás 1981. április 7-én született Körmenden. 2002-ben a Berzsenyi 
Dániel Főiskolán szerzett gazdasági informatikusi végzettséget, jelenleg a 
Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának V. 
évfolyamos, jogász szakos, levelező tagozatú hallgatója. 
Első diplomáját egy pályázat elnyerését követően, a Németországban műkö-
dő, Fachhochschule des Bundes für die öffentliche Verwaltung Brühl/Lübeck 
szövetségi rendőrségi szakán, elismeréssel és dicsérettel szerezte. Ezen ta-
pasztalatokat és tevékenységeiből tükröződő lelkesedést munkájában is al-
kalmazza. 
Jelenleg, egyetemi tanulmányai lezárásával párhuzamosan, a Belügyminisz-
térium által kiírt pályázaton hozott pozitív döntés eredményeként egy tehet-
ségmenedzsment program résztvevője.
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A kiadvány megjelenését a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0010: 
„Tehetséggondozási rendszer és a tudományos-képzési műhelyek fejleszté-

se a Széchenyi István Egyetemen" című projekt támogatta. 


